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Події

МАХІНАЦІЇ 

КАДРОВІ ЗМІНИ  Пошуки роботи ведуть у Київ — 
до рук шахраїв
Близько місяця тому у волин-
ських газетах у рубриках про 
роботу з’явились дуже привабли-
ві оголошення. Пропонувалося 
працевлаштування у столиці 
пакувальниками, сортувальниками, 
фасувальниками тощо. За такий 
«не пильний» труд оплату обіцяли 
немаленьку — 320-350 гривень за 
день плюс забезпечення житлом, а 
графік — вахтовий. Гадаю, бага-
тенько безробітних або ж незадо-
волених своєю нинішньою працею 
звернули увагу на такі об’яви. Та 
у київську міліцію скоро почали 
звертатися ошукані шукачі роботи 
з різних областей, які приїхали до 
Києва, спокусившись на подібні 
оголошення.

— По  оголошенню ми зверну-
лись у приватну компанію, що за-
пропонувала нам сезонну роботу в 
столиці. У договорі, який ми укла-
ли, зазначено, що фірма зобов’язана 
надати нам правдиву інформацію 
про компанії, працевлаштувати та 
забезпечити житлом, — розповіла 
знайома Ірина, яка разом із подру-
гою вирушила до Києва за газетним 
оголошенням. — Ми заплатили 500 
гривень. Але за вказаною адресою 
обіцяної компанії не виявилося. 
Коли повернулися в офіс і вимага-
ли повернути гроші, нам порадили 
написати заяву на ім’я директора, 
зазначивши, що рішення про по-
вернення або неповернення грошей 
приймає тільки він. 

За інформацією столичних пра-
воохоронців, жертвами афери з пра-
цевлаштуванням стали близько 100 
людей із регіонів України. Та у мілі-
ції лише руками розводять. Кажуть, 
що часто до таких фірм не підкопа-
єшся.

— Правоохоронці намагалися 
порушити кримінальну справу, але 
немає стовідсоткової гарантії, що 
це вийде в даному випадку, — по-
відомив керівник прес-служби ГУ 
МВС у Києві Володимир Поліщук. 
— Тут вбачаються цивільно-правові 
стосунки. Крім того, подібні агенції 
мають хороших адвокатів і в судах 
доводять, що людям ніхто не обіцяв 
працевлаштування — їм надавали 
лише інформаційні послуги. Адже 
умов підписаного договору фірма 
не порушила. Бо й справді надала 
інформаційно-консультативні по-
слуги. Тож клієнтам варто бути уваж-
нішими, розбиратися в договорі.

— Щоб не віддати гроші шахра-
ям, краще скористатись допомогою 
служби зайнятості, послуги якої 
абсолютно безкоштовні і доступні, 
— каже заступник начальника від-
ділу організації сприяння працевла-
штуванню населення Волинського 
обласного центру зайнятості Ольга 
Терещук. — У кожному центрі за-

йнятості працює сервіс — віддале-
ний пошук вакансій, тобто за межа-
ми області, зокрема й у Києві. Пошук 
здійснюється з числа зареєстрова-
них у центрах зайнятості України 
вакансій.  Крім того, роботодавці 
інших регіонів звертаються до об-
ласного центру зайнятості з офіцій-
ним листом-проханням у сприянні 

в підборі кадрів. Достовірність цих 
даних перевіряють спеціалісти від-
ділу організації надання послуг ро-
ботодавцям. З’ясовують у колег із 
ЦЗ, де зареєстроване підприємство, 
чи воно дійсно є платником єдиного 
внеску і чи дійсно подало звіт про 
наявність вакансій. Також пошукачі 
можуть самостійно шукати робо-
ту на інтернет-порталі державної 
служби зайнятості «Труд», де розмі-
щений банк перевірених вакансій по 
всій Україні. 

— Цьогоріч із Волині за сприян-
ня служби зайнятості влаштовано 
десятьох безробітних на сезонні ро-
боти в інші області, — додала Ольга 
Адамівна. — В інших регіонах по-
требують робітників на низькоква-

ліфіковану працю, на будівництво і 
в сільське господарство. Заявок на 
спеціалістів із вищою освітою поки 
не надходило. Як додаткова інфор-
мація: в області є 15 роботодавців, 
які мають ліцензію Міністерства 
соціальної політики України на пра-
цевлаштування громадян за кордо-
ном. Але, відповідно до законодав-
ства, служба зайнятості не має права 
перевіряти  вакансій, які подають 
роботодавці до цих агентств. Тому і 
тут, на мою думку, людина має сама 
вирішувати, чи приставати на таку 
пропозицію роботи.

До теми, шахраї, які обіцяють 
роботу, останнім часом дуже актив-
ні. Минулої весни у Луцьку викрили 
фірму, яка нібито надавала послуги 
з працевлаштування, але при цьо-
му не співпрацювала з жодним ро-
ботодавцем на Волині. Начальник 
відділу карного розшуку Луцького 
МВ УМВС Олександр Гоша розпо-
вів, що конторою керувала моло-
да жінка, яка на Волинь приїхала з 
Криму і, вочевидь, уже мала досвід 
в організації подібних афер в інших 
обласних центрах країни. В агенції 
на момент викриття її злочинної ді-
яльності працювало три дівчини. 
Відбувалося все досить просто: клі-
єнт платив за послугу від 150 до 300 
гривень, йому пропонували перелік 
вакантних посад та давали номер 
телефону роботодавця. Звичайно, 
ніякого роботодавця не існувало. А 
повертати гроші ошуканим воли-
нянам агенція відмовлялася відра-
зу, мовляв, це не їхні проблеми, що 
роботодавець змінив номер чи не 
відповідає. Клієнтів у аферистів ви-
стачало: протягом місяця приходи-
ло 350-400 шукачів роботи. Проти 
організаторки «бізнесу» таки вдало-
ся порушити кримінальну справу за 
фактом шахрайства.

Ольга ЮЗЕПЧУК

62,2% сімей живуть без дітей
Такі дані Державного комітету статистики за 2010 
рік, пише Сегодня. Йдеться про домогосподарства, 
в яких декілька людей живуть в одному приміщен-
ні і разом розпоряджаються грішми, або просто 
одиноких людей. Сюди ж входять сім’ї, де діти уже 
виросли, і ті, у кого їх взагалі немає. В останні вісім 
років ця цифра залишалася практично на тому ж 
рівні, хоча на початку 2000-х сімей, які жили без ді-
тей, було менше — 55,8%.

61,5
на стільки відсотків у січні-червні збіль-
шився обсяг рекламних послуг в Україні 
в порівнянні з аналогічним періодом 
2010 року (до 3,988 мільярда гривень). 
Про це повідомили в Державному комі-
теті статистики.

Нацбанк надрукував 
35,5 млрд. гривень 
У Нацбанку України повідомили, що обсяги 
чистої безготівкової емісії в 2010 році становили 
35,5 мільярда гривень, що на 29,9 мільярда гри-
вень більше, ніж у 2009 році.Загалом 2010 року 
Національний банк емітував 128,6 мільярда гри-
вень, що на 12,6 мільярда гривень, або на 8,9% 
менше, ніж у 2009 році, пише портал «Дело». 
Разом із тим вилучено регулятором з обігу 93,2 
мільярда гривень.

ДЛЯ СВОГО ЗАДОВОЛЕННЯ 

В обласній інфекційній лікарні 
новий керівник

На засіданні депутатської комі-
сії з питань охорони здоров’я 

Волиньради було прийняте рішен-
ня про звільнення трьох керівни-
ків медичних установ: обласної 
інфекційної лікарні та протиту-
беркульозних санаторіїв «Згора-
ни» і «Колки». 

Заслухавши звіт заступника 
начальника обласного управління 
охорони здоров’я Івана Грицюка, 
комісія порекомендувала депу-
татам підтримати голосуванням 
звільнення з займаних посад го-
ловного лікаря інфекційної лі-
карні Петра Гагаловського, чіль-
ника санаторію «Згорани» Павла 
Толошняка та санаторію «Колки» 
Степана Горайчука. Гагаловського 
та Толошняка звільнено за згодою 
сторін, а Горайчука — через пере-
хід на іншу роботу. 

Наразі виконуючим обов’язки 

головного лікаря інфекційної лі-
карні призначено Петра Гайдучика, 
який до цього працював у цьому ж 
лікувальному закладі завідувачем 
одного з відділень. 

Як повідомляли «Волинські 
новини», новим керівником об-
ласного протитуберкульозного 
санаторію для дорослих у Колках 
може стати обранець Волиньради 
Яків Смокович, лікар-хірург Кол-
ківської райлікарні №2. Комісія 
теж ухвалила його кандидатуру в 
якості виконуючого обов’язки. А 
Павла Толошняка може змінити 
Роман Бобик, лікар обласного ди-
тячого протитуберкульозного са-
наторію у Згоранах. 

Рішення про призначення 
цих людей новими керівниками 
медустанов депутати Волинської 
обласної ради прийматимуть на 
сесії.

НАРЕШТІ  

Гаряча вода на 33-му кварталі 
з’явиться 15 серпня

У тому, що мешканцям 33-го 
кварталу відновлять гаряче 

водопостачання вчасно, перекону-
вав депутатів міської ради луцький 
мер Микола Романюк. 

Порушив болюче для більшості 
лучан питання гарячої води, точні-
ше її півторамісячної відсутності, 
депутат Анатолій Пархом’юк. Об-
ранець розповів, що населення по-
терпає без гарячої води, а ремонтні 
роботи, які розгорнулися поблизу 
ринку «Північний», ведуться по-
вільно. Депутат поцікавився, чи 
можна на певний період підклю-
чити будинки, в яких немає гаря-
чої води, до інших котелень.

Микола Романюк у черговий 
раз наголосив, що дозволи на вста-
новлення торгових точок на ринку, 

під якими проходить водопровід, 
видавала міська рада попередньо-
го скликання.

— Довелося демонтувати ри-
нок, шукати труби, — сказав Ро-
манюк. — Але на засіданні вико-
навчого комітету було прийняте 
рішення відновити подачу гарячої 
води 15 серпня, ми працюватиме-
мо так, аби вкластися в терміни.

Не оминув увагою міський го-
лова і ДКП «Луцьктепло». За його 
словами, ситуація на підприємстві 
критична, боргів багато: «Східно-
європейській теплоенергогенерую-
чій компанії» «Луцьктепло» боргує 
32 мільйони гривень, 19 мільйонів 
винне «Нафтогазу України», при 
тому, що на рахунках копійки.

Ірина КОСТЮК

Депутати перевищили ліміт 
польотів майже на 2 млн. грн.

Як йдеться у статті «Української 
правди», кошторисом парла-

менту передбачено, що депутат 
має право скористатися безко-
штовним транспортом на суму 26 
800 гривень на рік, тобто 6 700 гри-
вень на квартал.

У відповідь на запит, поданий 
на підставі закону «Про доступ до 
публічної інформації», апарат Вер-
ховної Ради надав списки депута-
тів, які вийшли за ліміти на без-
коштовний транспорт протягом 
першого кварталу 2011 року.

За перший квартал 2011 року 
регіонал Сергій Васютін переви-
щив норму безкоштовного пересу-
вання на 68 тисяч гривень. Серед 
регіоналів на другому місці депу-
тат Дмитро Святаш, який переви-
щив норму на 37 тисяч гривень. 
Всього у списку депутатів, які пе-

ревищили норму, 70 прізвищ.
У фракції БЮТ найбільше ви-

тратив Андрій Сенченко, який пе-
ревищив норму на 51 тисячу. На 
другому місці — Олег Радковський 
(перевищення на 49 тисяч). Всього 
у списку — 24 бютівці.

У фракції НУ-НС найбільше 
перевищення норми користуван-
ня безкоштовним транспортом у 
депутата Тараса Стецьківа — 38 
тисяч гривень. На другому місці — 
Петро Ющенко (33 тисячі).

Серед комуністів — депутат 
Євген Царьков — 32 тисячі. На 
другому — Сергій Храпов (24 ти-
сячі гривень). Всього у списку 11 
прізвищ.

У фракції Народної партії Во-
лодимира Литвина порушників 
двоє — Микола Деркач, який пе-
ревищив витрати на 18 тисяч гри-
вень, і Сергій Гриневецький — 16 
тисяч гривень.

У депутатській групі «Реформи 
заради майбутнього» Ігоря Риба-
кова найбільше ліміт перевищили 
Олександр Бобильов (34 тисячі) та 
Іван Денькович (24 тисячі).

Загалом за перший квартал 
перевищили свої ліміти на безко-
штовний транспорт 135 депутатів 
— вони витратили більше, ніж по-
трібно, на 1 мільйон 800 тисяч.

Співробітники СБУ виявили 
факт незаконного відчужен-

ня корпусів міжгосподарського 
санаторно-оздоровчого комплексу 
Дубенського району Рівненської 
області вартістю 1,7 мільйона 
гривень на користь комерційної 
структури

Як повідомили «Коментарям» 
у прес-службі СБУ, встановлено, 
що на початку 2010 року керівник 
одного з санаторіїв Дубенського 
району Рівненщини, зловживаючи 
службовим становищем, підпи-
сав фіктивні протоколи загальних 
зборів співвласників оздоровчого 
комплексу, на підставі яких понад 
60% майна санаторію було переда-
но у власність приватному підпри-
ємству з Дубна.

Водночас у статутному фон-

ді оздоровчого комплексу частка 
держави складає близько 95% і 
не може відчужуватися без по-
годження з низкою установ-
співвласників, зокрема Аграрною 
спілкою України, Центральним 
комітетом профспілки працівни-
ків АПК України тощо. 

Встановлено, що вказані уста-
нови не надавали дозволу на про-
даж або переоформлення своїх 
корпоративних прав (часток) у 
статутному фонді санаторно-
оздоровчого комплексу.

Слідчими управління СБУ в 
Рівненській області стосовно ке-
рівника санаторно-оздоровчого 
комплексу порушено кримінальну 
справу, на протиправно відчужене 
майно накладено арешт. 

Наразі триває слідство.

На Рівненщині у приватні руки 
незаконно віддали санаторій  

ОГОЛОШЕННЯ 

Продається квартира (півбудинку) в центрі Локач. 
Три кімнати, велика кухня. Жила площа 60 кв.м. Подвір’я, прибудинкові 
будівлі. Газ підведений до будинку. Вода в будинку. Може бути під мага-
зин. Розглянеться варіант обміну на однокімнатну в Луцьку. 
Телефон: (050) 378-04-03, (050) 378-04-33.

Подібні агенції мають 
хороших адвокатів і в 
судах доводять, що людям 
ніхто не обіцяв працевла-
штування — їм надавали 
лише інформаційні послу-
ги. Адже умов підписаного 
договору фірма не пору-
шила.

ЕКОЛОГІЯ КОСМОСУ 


