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Перша спроба продати цілісний 
майновий комплекс, що у Луць-

ку на вулиці Єршова, 1а, виявилася 
невдалою — на аукціон не надійшло 
жодної заявки. На нещодавній сесії 
обласної ради депутати підтримали 
рішення, аби вдруге виставити на 
продаж приміщення, щоправда, за 
значно меншою ціною.

Цілісний майновий комплекс на 
вулиці Єршова поки перебуває на 
балансі комунального підприємства 
«Волиньінтехбуд». Як розповіла «Ві-
домостям» начальник відділу з пи-
тань управління об’єктами обласної 
спільної власності територіальних 
громад Лілія Кашева, це підприєм-
ство було створене ще у 80-х роках 
як база для спецкомплектації, яка 
колись була структурним підрозді-

лом обласного управління капіталь-
ного будівництва. 

Директор комунального підпри-
ємства Володимир Бабак повідав, 
що основним завданням його уста-
нови була комплектація будов дер-
жавного значення технологічним, 
електричним, сантехнічним інвен-
тарем і меблями. Однак у порівнянні 
з минулим роком обсяг реалізованої 
продукції зменшився майже втричі. 
Крім того, підприємство за остан-
ні роки мало кілька десятків тисяч 
збитків.

— «Волиньінтехбуд» створили, 
аби забезпечувати об’єкти, що бу-
дувалися, необхідним начинням. 
Це була госпрозрахункова органі-
зація. Оскільки об’єми будівництва 
за державні кошти скоротилися, 
відповідно, «Волиньінтехбуд» змен-
шило об’єми своєї роботи. Зараз на 
підприємстві працює троє людей: 
директор, бухгалтер і сторож. Комп-
лекс на Єршова пустує, тому обласне 
управління ЖКГ вирішило ініцію-
вати його продаж. Та й потреби як 
такої в цих складах немає: нема де-
фіциту будівельних матеріалів, тож 
усе можна замовити напряму для 
об’єктів будівництва, — пояснила 
пані Кашева.

На території цілісного майно-
вого комплексу по вул. Єршова, 1а 
є двоповерхове адмінприміщення 
(кожен поверх площею 480 квадрат-
них метрів) із гаражем на два авто-
мобілі, два склади загальною пло-
щею майже 650 «квадратів», криті 

навіси, водонапірна башта і сауна на 
280 квадратних метрів. Ці об’єкти 
розташовані на земельній ділянці 
площею 0,875 га.

— Ми провели експертну оцін-
ку об’єкта, оцінили комплекс у 1,4 
мільйона гривень, але на першому 
аукціоні не було жодної заявки. Не 
один цікавився, але так і не зважив-
ся на придбання, — розповіла Лілія 
Кашева.

За словами директора Волин-
ського аукціонного центру Валенти-
на Паламарчука, майновий комплекс 
спочатку був виставлений на аукці-
он за стартовою ціною трохи більше 
1 мільйона 416 тисяч гривень. Утім, 
торги не відбулися, тож директор 
поклопотався перед депутатами про 
проведення повторного аукціону 
зі стартовою ціною 991 тисяча 871 
гривня. 

— Якщо і вдруге не продасться, 
я не знаю, що ми робитимемо з цим 
комплексом, — міркує пані Кашева. 
— Можливо, здаватимемо в оренду 
цілим або частинами. Але знову ж 
таки, щоб здати в оренду, треба зна-
йти балансоутримувача. Там нор-
мальні склади й адмінприміщення, 
але географічне розташування тако-
го офісу не зовсім вдале. Якщо кабі-
нети переобладнати під виробничі 
площі, це затрати, ще й немалі. 

До слова, поряд із комплексом 
розташована база нафтопродуктів, 
а з іншого боку знаходяться склади 
організації «Каскад-продакш».

Ірина КОСТЮК

У зв’язку з тим, що на ринку праці 
сьогодні в основному залишилися 
вакансії з низьким рівнем заробіт-
ної плати, та й загалом кількість 
пропозицій зменшилася, молодь 
усе більше виявляє бажання виїха-
ти за кордон. Одначе найбільшою 
перешкодою на цьому шляху, як 
з’ясували представники обласної 
громадської організації «Центр 
громадської освіти», є відсутність 
кваліфікованої інформації про про-
позиції зарубіжних ринків праці. А 
також відсутність гарантій захисту 
прав працівника і мовний бар’єр. 
Тому й виникла ідея створення цен-
тру інформування. Про те, кому та 
які саме послуги там надаватимуть, 
розповіла юрисконсульт громад-
ської організації Інна Гайворонська. 

— Ми провели соціологічне до-
слідження та з’ясували, що найва-
гомішою мотивацією при прийнятті 
рішення щодо виїзду за кордон мо-
лодої людини сьогодні є висока заро-
бітна плата, — повідомила пані Інна. 
— Не менш сильними мотивами та-
кож є розчарування у перспективах 
самореалізації в Україні та бажання 
змінити життєву невлаштованість. 
Але у більшості випадків саме від-
сутність знань про країну, умови 
перебування та працевлаштування 
в ній призводить до того, що наші 
громадяни довіряють долю сумнів-
ним структурам, які заробляють на 
«перепродажу» робочої сили закор-
донним замовникам. 

Директор кадрової агенції ЮНЕ-
КО Марія Вежбіцкі підтверджує, що 
під виглядом легального працевла-
штування на довірливих громадянах 
наживаються шахраї. 

— Зокрема до нас зверталося 
кілька осіб, яких перед цим обману-
ли інші кадрові агенції у Волинській 
області: люди поїхали на роботу, 
проте фактично її не було, — каже 
пані Вежбіцкі. 

— Прикро, — продовжує вона, 
— що 60% людей, яких ми відправ-
ляємо на роботу, — це молодь віком 
до 30 років із вищою освітою, серед 
яких є юристи, економісти. І вони 

їхали на некваліфіковані роботи. 
Погано, що їх мало цікавлять якісь 
трудові гарантії у чужій країні, а 
лише рівень заробітної плати. Люди 
ж із досвідом, як правило, спершу 
все-таки звертають увагу на квалі-
фікацію вакансії, розповідають про 
свої знання, навики й лише потім 
починають обговорювати оплату. 

Також, за словами директора 
ЮНЕКО, важливим моментом є 
знання мови. Скажімо, будівельник 
(а сьогодні це найпопулярніша ва-
кансія у Польщі), який уміє читати 
технічні малюнки, проте не знає 
польської, не зможе влаштуватися 
на більш оплачувану посаду. 

— Інша проблема, — ділиться 
досвідом Марія Вежбіцкі, — соці-
альний захист цього працівника вже 
в країні перебування. Зі свого боку 
ми намагаємося гарантувати такий 
соціальний захист, але він має дещо 
декларативний характер, адже робо-
тодавець передає нам трудовий або 
цивільно-правовий договір, але не 
зобов’язаний його підписати безпо-
середньо у нас. Цей договір підпи-
сується на місці, проте чи в такому 
варіанті, як той, що передали нам, 
чи змінений, ми проконтролювати 
не можемо. 

А щоб не виникало обману з боку 

кадрових структур, на думку Марії 
Вежбіцкі, вони повинні надавати 
клієнту послуги не інформаційні, а 
з проблем працевлаштування. Про-
те такі правила треба прописати на 
законодавчому рівні. 

— За аналогією до того, як це 
зроблено у Європейському Союзі, 
— пояснює, — де кадрові агенції 
не беруть коштів із працівників: їм 
платять роботодавці. В такому разі 
агенції надаватимуть інформацію 
тільки про реальні вакансії.

До речі, ЮНЕКО також коштів із 
претендентів на роботу за кордоном 
за свої послуги не бере. 

Щоби сприяти легальному пра-
цевлаштуванню волинян, і було 
вирішено створити центр інформу-
вання молоді, громадськості, під-
приємців про діяльність європей-
ських ринків праці, способи захисту 
своїх прав за кордоном. Центр ана-
лізуватиме оформлення трудових 
договорів. Крім того, молоді люди, 
випускники зможуть звернутися 
туди щодо можливостей відкриття 
власної справи, процедури оформ-
лення документів. Послуги центру 
безкоштовні, а діє він за адресою: 
місто Луцьк, вулиця Дубнівська, 
22б, офіс 31.

Людмила ШИШКО
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Події

ПІДПАЛ 

Олег Кіндер каже, що справу 
щодо підпалу його будинку ніхто 
не розслідує

На сесії обласної ради, яка від-
булася 4 листопада, міський 

голова Ковеля Олег Кіндер упер-
ше публічно розповів про деталі 
пожежі у його новому будинку. За 
його словами, попри ту інформа-
цію, яка шириться регіоном і Укра-
їною, йому офіційних висновків 
щодо пожежі не надходило, тоді як 
губернатор Волині Борис Клімчук 
наголосив, що справа знаходиться 
на особистому контролі міністра 
внутрішніх справ. 

— У ніч на 1 листопада в Ко-
велі у моєму будинку сталася по-
жежа, — почав пан Кіндер. — Бу-
дівлю повністю знищено. Почали 
ми її будувати у 2008 році. Поже-
жа стала не лише трагедією для 
нашої сім’ї, але, на жаль, однією з 
найбільш резонансних новин, яку 
протягом останніх кількох днів 
обговорюють ЗМІ. Аби забезпе-
чити офіційне розслідування при-
чин, я не робив жодної офіційної 
заяви. Але мені досі не відомо, хто 
проводить розслідування при-
чин пожежі на рівні управління 
УМВС чи МНС в області та чи 
порушена за цим фактом кримі-
нальна справа. Мене дивує, чому 
ніхто з правоохоронців не прово-
дить жодних досліджень на місці 
пожежі. Можливо, під завалами 
лежать цінні докази, які допомо-
жуть встановити істину. Мені не 
зрозуміло, як може перший за-
ступник голови ОДА Олександр 
Башкаленко коментувати цю 
справу. 

Нагадаємо, що наступного 
дня після пожежі на одній із на-
рад пан Башкаленко розповів, 
що причиною займання будинку 
Кіндера стало те, що діти на пер-
шому поверсі смажили шашли-
ки. Дослівно це звучало так: «На 
першому поверсі є пічне опален-
ня, камін. Діти, не буду називати 
кого, смажили шашлики та сосис-
ки — і від цього сталося загорян-

ня будівлі».
— Хто уповноважив Олек-

сандра Башкаленка робити такі 
заяви? — обурився Олег Кіндер. 
— Офіційних слідчих дій іще ніх-
то не проводив. Яких дітей, при-
четних до пожежі, мав на увазі 
перший заступник голови ОДА? 
Якщо йдеться про мого сина, то 
йому 29 років, а мої онуки ще 
дуже маленькі, щоби смажити 
щось самостійно. Мій син вихо-
див останнім із будинку, зачинив 
його орієнтовно о пів на дев’яту 
вечора, а пожежа почалася близь-
ко другої години ночі. Прошу 
звернути увагу, що та частина 
будинку, в якій знаходився камін, 
дерев’яні вікна були пошкоджені 
менше, ніж інша частина — там 
розплавився навіть метал. Вікна, 
які розташовувалися біля самої 
печі, залишилися майже неушко-
дженими. 

На свій захист Олександр Баш-
каленко сказав, що його коментар 
пожежі був аргументований висно-
вками попередньої комісії МНС. 

Голова обласної фракції «бі-
лосердечних» Анатолій Грицюк 
стверджує, що пожежа не була 
самозайманням, мовляв, усе це — 
політична розправа з опозицією.

— Подібні факти підпалу вже 
були. Депутат обласної ради, рек-
тор університету «Україна» Роман 
Карпюк, теж став жертвою полі-
тичної розправи. У Турійському 
районі йому спалили дачу. Сьо-
годні йде тотальне переслідування 
представників ВО «Батьківщина» 
та тих політичних партій, які вхо-
дять до Комітету опору диктатурі. 
Наша думка така: те, що діється, — 
це політична розправа, щоби на-
страхати. Ми не раз були свідками 
того, що на нарадах, у засобах ма-
сової інформації до Олега Кіндера 
представники виконавчої влади 
ставляться зверхньо, — повідомив 
пан Грицюк.

Крім того, цьогоріч, за слова-
ми Анатолія Петровича, у будинку 
голови Ковельської районної ради 
Петра Якубука працівниками 
міліції було незаконно та безпід-
ставно проведено обшук. Багатьох 
партійців, які обіймали керівні 
виборні посади або мають влас-
ний бізнес, тримали під постій-
ним тиском, вимагаючи лиш од-
ного — відмовитися від членства 
у «Батьківщині».

Ірина КОСТЮК

АУКЦІОН  

Майновий комплекс на Єршова знову продаватимуть 
із молотка

На Тернопільщині під час 
уроків помер школяр
У школі села Іванчани Збаразького району 
Тернопільської області 7 листопада помер 
дев’ятикласник. Як повідомив виданню «Народне 
слово» начальник Збаразького райвідділу міліції 
Віктор Гулич, хлопчикові стало зле після четвер-
того уроку. Викликали «швидку допомогу», проте 
школяр помер, не доїхавши до лікарні. Перевіркою 
цього випадку займаються правоохоронці. При-
чину смерті юнака мають встановити медики. 

Кабмін запропонував 
відраховувати студентів 
за плагіат
За наполяганням кількох ВНЗ в урядовий зако-
нопроект про вищу освіту внесли пункт, згідно з 
яким студента можуть відрахувати за плагіат. Під 
академічним плагіатом мають на увазі навмисне 
відтворення в рефератах, курсових і дипломних ро-
ботах чужого тексту, опублікованого на паперовому 
або електронному носії, повністю або частково, без 
посилання на автора. 

У Луцьку відкрили центр, який допоможе 
влаштуватися на роботу за кордоном 

Юрисконсульт Інна Гайворонська

ЛЕГКИЙ ЗАРОБІТОК 

Пацієнт продавав таблетки, які 
йому видавали у наркодиспансері

Бізнес на таблетках «Еднок», які 
застосовують для лікування 

наркозележних, затіяв 21-річний 
безробітний лучанин Іван Г. Спо-
чатку парубок став учасником 
програми замісної терапії, а потім 
вирішив підзаробити на препара-
тах, які йому видавали у наркодис-
пансері.

Начальник сектора боротьби 
з незаконним обігом наркотиків 
Луцького МВ УМВС України Рус-
лан Гамольчук повідав, що учас-
ники програми кожного ранку о 
дев’ятій годині приходять до дис-
пансеру й отримують по дві-три 
таблетки «Едноку» або ж «Метадо-
лу». Це робиться задля порятунку 
наркозалежних, які часто в пошу-
ках легких грошей на наркотики 
скоюють злочини.

Затриманому Івану щоранку 
видавали «Еднок». Узявши та-
блетки, він не поспішав їх вжи-
вати, бо, як з’ясували правоохо-
ронці, «бавився» амфетамінами, 
натомість «Еднок» продавав по 

150 гривень за штуку. Так щодня 
в кишені «умільця» з’являлося 
майже три-чотири сотні гривень. 
Гроші, за словами затриманого, 
він витрачав на їжу, одяг і нарко-
тики. 

Сім’я затриманого, за даними 
міліції, є неблагополучною, бать-
ки не контролювали сина, тож він 
уже встиг побувати за ґратами за 
пограбування, а впродовж чоти-
рьох останніх років перебував на 
обліку як наркозалежний.

Правоохоронці довідалися про 
незаконні промисли лучанина та 
вийшли з ним на контакт. Після 
кількох оперативних закупок пігу-
лок працівники СБНОНу впійма-
ли наркомана «на гарячому». Зараз 
махінатор перебуває у слідчому 
ізоляторі Луцька. Руслан Гамоль-
чук каже, що затриманий іде на 
контакт, сприяє слідству, проте за 
скоєний злочин йому світить від 
п’яти до десяти років позбавлення 
волі.

Ірина КОСТЮК


