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ВИКРИЛИ! 

БЕЗГЛУЗДА СМЕРТЬ 

КОНТРОЛЬ 

Викрито дві банди наркоторговців

Міліція Волині приховує злочини?

Позбавили 20-річного хлопця життя за чотири гривні 
та дві пляшки пива

Результати перевірки «Буратіно» 
довго чекати не доведеться

Співробітниками УБОЗу у Во-
линській області з початку 

року знешкоджено організовану 
злочинну групу в складі чотирьох 
осіб, вік яких від 23 до 30 років. Усі 
вони раніше були судимі за неза-
конний обіг наркотичних засобів.

Підозрювані спільно з жите-
лем Республіки Польща через мит-
ний кордон України організували 
канал надходження психотропної 
речовини — амфетаміну — з по-
дальшим збутом на території Во-
линської області.

Під час досудового слідства 
накладено арешт на майно обви-
нувачених у розмірі 100 тис. грн. 

Наразі проти учасників організо-
ваної злочинної групи порушена 
кримінальна справа за ч.3 ст.307 
(незаконне виробництво, при-
дбання, зберігання, перевезення 
чи збут наркотичних засобів, пси-
хотропних речовин або їх ана-
логів), ч.2 ст.306 (використання 
коштів, здобутих від незаконного 
обігу наркотичних речовин), ч.3 
ст.305 (контрабанда наркотичних 
засобів, психотропних речовин) 
ККУ. Матеріали передані на роз-
гляд у суд.

Окрім того, у лютому задоку-
ментовано діяльність іще однієї 
злочинної групи. Усі підозрювані 
теж мають кримінальне минуле, 
пов’язане з незаконним обігом 
наркотичних речовин. Фігуранти 
впродовж 2011-2012 років займа-
лися виготовленням у особливо 
великих розмірах, перевезенням 
і незаконним збутом наркотиків 
— опію ацетильованого та мако-
вої соломки. Під час проведення 
санкціонованих обшуків виявлено 
близько 4,5 кг макової соломки та 
вісім літрів опію ацетильованого. 
Вилучені наркотичні засоби за ці-
нами «чорного ринку» вартують 
350 тис. грн.

За цим фактом порушено кри-
мінальну справу, п’ятьох осіб за-
арештовано.

Прокурор Старовижівського 
району 20 лютого 2012 року 

порушив кримінальну справу 
щодо дільничного інспектора мі-
ліції місцевого райвідділу УМВС 
у Волинській області старшого 
лейтенанта Є. за ознаками складів 
злочинів, передбачених ч.1 ст.366 і 
ч.3 ст.364 Кримінального кодексу 
України (службове підроблення й 
зловживання владою та службо-
вим становищем). 

Як повідомили у прес-службі 
прокуратури області, проводячи 
перевірку за фактом викрадення 
мобільного телефону в громадя-
нина К., цей дільничний інспек-
тор, аби не вносити злочин до 
обліку та покращити показники 
своєї роботи, проігнорував справ-
жні свідчення потерпілого та склав 
неправдивий документ — відмову 
в порушенні кримінальної справи 
на підставі сфальсифікованих за-
яви та пояснень від імені К. про 
те, що телефон той просто загу-
бив і ні до кого претензій не має. 

Звісно, експертиза встановила, що 
підписи та записи, які має робити 
потерпілий, у цих документах зро-
блені зовсім іншою особою.

Прокуратура району скасува-
ла незаконну постанову про від-
мову в порушенні кримінальної 
справи, а натомість порушила 
справу за фактом викрадення мо-
більного в громадянина К. Горе-
правоохоронцю ж тепер загрожує 
покарання у вигляді позбавлення 
волі на строк від п’яти до дванад-
цяти років.

Зауважимо, що торік праців-
ники органів прокуратури Волині, 
здійснюючи нагляд за додержан-
ням законів правоохоронними 
органами, виявили 227 злочинів, 
прихованих різними способами 
від обліку. За результатами роз-
слідування майже кожна друга 
справа скерована до суду. За про-
курорського втручання до дис-
циплінарної відповідальності 
притягнуто 458 працівників пра-
воохоронних органів.

Андрій Парака, прокурор Во-
линської області, під час прес-

конференції не озвучив результатів 
перевірки ВТП «Буратіно», що на 
вулиці Винниченка у Луцьку. Він 
зазначив, що об’єкт іще перевіря-
ють контролюючі органи. Спершу 
прокурор подякував місцевому те-
леканалу за активну позицію щодо 
реконструкції кафе «Буратіно». 
Він запевнив, що до сюжету на ТБ 
він не знав, що громадяни незадо-
волені цим будівництвом.

«Одразу була розпочата пере-
вірка, вона на сьогодні триває. 
Найближчим часом буде заверше-
на. До неї залучені контролюючі 
органи, які дадуть свої висновки з 
приводу законності тих чи інших 
дій», — каже Парака.

За його словами, прокуратура 
перевіряє ВТП «Буратіно», почина-
ючи з законності виділення землі 
та закінчуючи будівництвом. «Хто 
від яких підписів відмовився й усе 
інше, що вже відомо на сьогодні, 
ми повідомимо після того, як дамо 

юридичну оцінку всім матеріалам 
перевірки. Я думаю, довго чекати 
не доведеться», — запевнив про-
курор.

На Волині є перспективи для 
зайнятості населення
Упродовж двох попередніх років у 
області створено майже 38 тисяч 
нових робочих місць, у тому числі 
на підприємствах і в організаціях 
— 7566. Про це під час засідання 
обласного координаційного коміте-
ту сприяння зайнятості розповіла 
директор обласного центру за-
йнятості Раїса Кучмук. За її словами, 
найпотужнішими підприємствами у 
створенні робочих місць є «Кром-
берг Енд Шуберт», «Модерн-Експо», 
«Епіцентр К», ДП «Автоскладальний 
завод №1 АТ «Богдан Моторс». 
Зокрема, фінансовому директору 
СП ТОВ «Модерн-Експо» Дмитру 
Фурману, якого запросили на захід, 
заступник голови ОДА та директор 
обласного центру зайнятості вру-
чили відзнаку Державного центру 
зайнятості «За співпрацю».

Також нові робочі місця ство-
рюють фізичні особи — підприємці 
(22671 за відповідний період), біль-
ше дев’яти тисяч осіб розпочали 
власну справу. 

Тож позитивна динаміка є, й усе 
завдяки тому, що служба зайнятості 
визначила та впроваджує найдієвіші 
варіанти для прискорення працевла-
штування.

— 6200 жителів сільської місце-
вості охоплено самоосвітою у «Зи-
мовій аграрній школі», — наводить 
приклади Раїса Євгенівна. — З них 
170 осіб перетворило самозайнятість 
у легальний приватний бізнес. 3316 
осіб залучено до «Школи підтримки 
культури і туризму», як результат 
— 23 особи отримало робочі місця 
у галузі туризму та надання послуг. 
1250 безробітних було влаштовано 
на роботи з очищення меліоратив-
них каналів. 

Едуард Стоєв, що головував на 
засіданні, дав завдання, якщо буде 
змога, наростити обсяги цих гро-
мадських робіт у 2012 році, оскільки 
проблема впорядкування меліора-
тивних систем на Волині залишаєть-
ся досить гострою.

Раїса Євгенівна доповіла при-
сутнім і про пріоритетні напрямки 
регулювання ринку праці на най-
ближчі два роки. Серед них — реалі-
зація політики підтримки розвитку 
малого та середнього бізнесу та са-
мозайнятості населення, зменшен-
ня безробіття серед сільського на-
селення, сприяння підприємствам і 
установам у здійсненні професійної 
підготовки, перепідготовки та під-
вищення кваліфікації працівників, 
посилення мотивації до легальної 
продуктивної зайнятості, детінізація 
відносин на ринку праці, створення 
умов для працевлаштування молоді, 

забезпечення реалізації гарантій за-
йнятості громадян, які не здатні на-
рівні конкурувати на ринку праці. 

Раїса Кучмук наголосила, що ці 
пріоритетні завдання розроблені у 
Територіальній програмі зайнятості 
населення на 2012-2013 роки, де вка-
зані й шляхи їх досягнення.

Директор центру зайнятості 
зупинилася на такому важливому 
питанні працевлаштування, як на-
вчання — минулого року служба за-
йнятості охопила ним 5295 осіб. 

— Рівень працевлаштування піс-
ля закінчення професійного навчан-
ня безробітними становить 85,6%, 
— наголосила вона. — Потреба у на-
данні специфічних освітніх послуг 
для працюючого населення виникає 
у зв’язку з Євро-2012. Наприклад, 
володіння іноземною мовою, вміння 
здійснювати розрахунки за кредит-
ними картками, досконале знання 
туристичних маршрутів тощо. Що-
річно близько 30 навчальних закла-
дів подає пропозиції щодо співпраці 
зі службою зайнятості. Нові профе-
сії, відповідно до потреб ринку пра-
ці, запропонували Нововолинський 
ВПУ (покоївка, перукар), Волин-
ський обласний центр підготовки 
АПК (обробник птиці, птахівник, 
виробник напівфабрикатів із м’яса 
птиці). Впродовж року служба за-
йнятості співпрацювала майже з 900 
підприємствами, де було налагодже-
но навчання та підвищення квалі-
фікації безпосередньо на робочому 
місці. 

Засідання комітету проходило в 
одному з таких навчальних центрів 
на базі ДП «Луцький автоскладаль-
ний завод №1». 

— Ми підтримуємо проведення 
відкритих випускних іспитів із за-

прошенням роботодавців у групи 
слухачів, — продовжує Раїса Євге-
нівна. — Працевлаштування слуха-
чів у день іспиту становить 75%. 

Також члени координаційно-
го комітету зупинилися на питанні 
створення сучасних високооплачу-
ваних робочих місць у різних галу-
зях економіки. Станом на 01.02.2012 
року в базі даних центрів зайнятості 
області налічувалося 800 актуальних 
вакансій. Однак, як зауважила Раїса 
Кучмук, третина — із низьким рів-
нем заробітної плати. Вона навела 
приклади вакансій із дуже високи-
ми кваліфікаційними вимогами, але 
зарплатня при цьому пропонується 
мізерна. Заступник голови облдер-
жадміністрації Едуард Стоєв заува-
жив, що з такими роботодавцями 
потрібно проводити співбесіди, а та-
кож сказав, що будуть перевірки на 
тих підприємствах, де велика плин-
ність кадрів. Адже, зійшлися на дум-
ці члени комітету, якщо у робото-
давця є соціальні гарантії, достойні 
зарплати, працівники у таких нама-
гатимуться залишитися. За словами 
Едуарда Стоєва, низьку заробітну 
плату декларують підприємства, 
які працюють у галузях готельного, 
ресторанного бізнесу, громадського 
харчування, оптової торгівлі.

Начальник відділу зв’язків із гро-
мадськістю та ЗМІ обласного центру 
зайнятості Оксана Баранюк презен-
тувала присутнім новостворений 
блог Волинського обласного коор-
динаційного комітету сприяння за-
йнятості населення www.volkomitet.
blogspot.com, який містить плани 
засідань комітету, інформаційні ма-
теріали, прийняті рішення та пропо-
зиції тощо.

Людмила ШИШКО

У Шацькій поліклініці — 
унікальний рентгенапарат 
У поліклініці селища Шацьк запрацював новий 
двоканальний цифровий рентгенівський 
апарат. Його вартість становить 750 тисяч 
гривень, а унікальність полягає у тому, що 
знімки можна пересилати електронною по-
штою в будь-яку лікарню. Крім того, у Шацьку 
продовжується будівництво районної лікарні 
з денним стаціонаром і пунктом швидкої 
допомоги. В експлуатацію медичний заклад 
повинні здати 9 травня 2012 року. 

Українців стає все менше
У грудні чисельність населення України скоротилася 
на 0,02%, або на 10,8 тис. осіб, порівняно з листопадом, 
і на 1 січня 2012 року склала 45633,6 тис. осіб. Про це 
повідомила Державна служба статистики. Чисельність 
міського населення на 1 січня 2012 року склала 31380,9 
тис. осіб, що на 0,01%, або на 3,8 тис. осіб, менше в по-
рівнянні з 1 грудня 2011 року, сільського — 14252,7 тис. 
осіб, що на 0,05%, або на 7 тис. осіб, менше в порівнянні 
з попереднім місяцем. У 2011 році чисельність населен-
ня України скоротилася на 0,3%, або на 144,9 тис. осіб, 
порівняно з початком року.

Засідання координаційного комітету сприяння зайнятості

У парку в селищі Цумань Ківерців-
ського району обірвалося життя 

20-річного юнака Тараса, повідоми-
ли у СЗГ УМВС України у Волин-
ській області. Відправили його на 
той світ місцеві молодики — 26-річ-
ний Василь і 20-літній Олександр.

За висновком судово-медичної 
експертизи, смерть хлопця настала 
внаслідок переохолодження організ-
му. Правоохоронці миттєво зреагу-
вали й, провівши низку оперативно-
пошукових заходів, встановили 
особи злочинців. 

— Тілесні ушкодження Тарасові 
завдали двоє цуманчан, — повідо-
мив начальник Ківерцівського РВ 
УМВС Олександр Басалик. — По-
терпілий відпочивав у місцевому 
барі. Тут же був Олександр, котрий 
нібито побачив, що у хлопця є гро-
ші. Не довго думаючи, він зателе-
фонував своєму товаришу Василеві, 
аби той прийшов «на допомогу». 

Василь одразу погодився по-

сприяти у вибиванні грошей, адже 
раніше судимий за ст.296 (хуліган-
ство) КК України. Коли він підійшов 
до бару, помітив, що Олександр уже 
з кимось б’ється. Звісно, підбіг і до-
поміг другові відгамселити «ворога». 
Коли юнак втратив свідомість, зло-
чинці, забравши в потерпілого... аж 
чотири гривні та дві пляшки пива 
(об’ємом 1,25 л), утекли.

— Після цього вони зателефону-
вали ще одному товаришеві, Ігорю, і 
запросили скласти компанію, — про-
довжує начальник райвідділу. — Бо 
ж мали лише чотири гривні, тобто 
на пляшку горілки їм не вистачало. 
Спиртне таки купили, розпили його 
разом. Потім один із них побачив на 
своїх кросівках кров, пішов додому 
перевзутися, а прийшовши, запро-
понував друзям перевірити, що з 
хлопцем, якого недавно побили.

Коли прийшли на місце події, 
побачили, що юнак не дихає. Запа-
нікували, прикидали його снігом, а 

після цього викликали «швидку». 
При цьому медикам сказали, що ні-
бито знайшли хлопця мертвим.

Нині обоє — Василь та Олек-
сандр — затримані. Проти них по-
рушено кримінальну справу за ч.2 
ст.187 (розбій) і ч.3 ст.135 (залишен-
ня в небезпеці) КК України. 


