
Волинські УБОЗівці викрили ор-
ганізовану злочинну групу, чле-

ни якої облаштували нарколабора-
торію та збували амфетамін. 

До складу злочинного угрупу-
вання з міжрегіональними зв’язками 
входило 14 осіб віком від вісімнад-
цяти до сорока років, більшість із 
яких раніше мали проблеми із за-
коном, повідомили у прес-службі 
УМВС України в області. 

Дана група осіб впродовж 2013–
2014 років здійснювала незаконне 
виготовлення, зберігання, переве-
зення і збут психотропних речовин 
на території Волинської, Львівської 
та Рівненської областей. 

—   Варто відзначити, що органі-
зували такий бізнес двоє чоловіків, 
які нині відбувають покарання у 
місцях позбавлення волі, - розповів 
начальник обласного УМВС полков-
ник міліції Петро Шпига. 

Загалом під час проведення опе-
ративно-розшукових заходів пра-
цівники УБОЗу здійснили дев’ять 
оперативних закупівель амфетамі-
ну, виявили та знешкодили лабора-
торію з виготовлення психотропів, 
провели 16 обшуків за місцями про-
живання та в схованках психотро-

пів, прекурсорів, вилучили грошові 
кошти у загальному обсязі близько 
90 тисяч гривень, які були отримані 
від наркобізнесу. Окрім того, накла-
дено арешт на вилучені транспортні 
засоби. 

— Загальна вартість вилучених 
психотропних речовин і наркотич-
них засобів за цінами «чорного рин-
ку» становить більше чотирьохсот 
тисяч гривень, — відзначив Петро 
Шпига. — Учасникам угрупуван-
ня оголошено підозри у скоєнні 

кримінального правопорушення, 
передбаченого частинами другою 
та третьою статті 307 (Незаконне 
виробництво, виготовлення, при-
дбання, зберігання, перевезення, 
пересилання чи збут наркотичних 
засобів, психотропних речовин або 
їх аналогів) Кримінального кодексу 
України. Всім обрано запобіжний 
захід у вигляді тримання під вартою 
або домашнього арешту. 

Крім того, під час затримання 
одного з лідерів цього злочинного 
угрупування останній намагався 
втекти, чинив при цьому активний 
опір правоохоронцям, намагався 
здійснити наїзд на них своїм тран-
спортним засобом. Такі дії підозрю-
ваного дали співробітникам мілі-
ції підстави застосувати табельну 
вогнепальну зброю відповідно до 
п. 6 ч. 1 ст. 15 Закону України «Про 
міліцію». Органами досудового слід-
ства ці дії підозрюваного додатково 
кваліфіковано за ст. 342 (Опір пра-
цівникові правоохоронного органу) 
Кримінального кодексу України. 

Проводиться слідство задля до-
ведення вчинення кримінальних 
правопорушень у складі організова-
ної злочинної групи. 

«Волинським природо-
охоронним прокурором 

10 червня до суду подано чоти-
ри заяви про звільнення само-
вільно зайнятих в урочищі Гряда 
земельних ділянок площею 33 га 
та знесення самовільно збудова-
них на них споруд», — повідомив  
прокурор  області  Анатолій  Ко-
цура. 

Зазначимо, якщо самобуди 
на Гряді знесуть, то це стане пре-
цедентом. 

Загалом прокурорами по-
переджено незаконне надання 
земель площею 7 га, у державну 
та комунальну власність уже по-
вернуто, в тому числі за рішення-
ми судів, понад 130 га загальною 
вартістю більше трьох мільйонів 
гривень. 

Правоохоронці «накрили» нелегальну нарколабораторію 
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Прокуратура 
вимагає знести 
незаконну 
забудову на Гряді

Білорусь заблокувала імпорт 
українських солодощів 
Рішення Ради Міністрів Республіки Білорусь про 
введення ліцензування імпорту кондитерських 
виробів призвело до повної зупинки ввезення укра-
їнських солодощів у Білорусь. Таку заяву зробив 
керівник асоціації «Укркондпром» Олександр Бал-
динюк. За підрахунками об’єднання, такі дії з боку 
Білорусі завдадуть нашій державі значної шкоди, 
що до кінця 2014 року сягне 130 млн грн. Білорусь є 
четвертим найбільшим закордонним ринком збуту 
українських кондитерських виробів. 

На Волині до бюджетів 
зібрали 810 млн грн податків
Про це повідомили у прес-службі ГУ Міндоходів у 
області. Зокрема, до загального фонду держбюджету 
за цей час зібрано 340 мільйонів гривень платежів, а 
місцеві скарбниці отримали 463,4 мільйона гривень 
податків. Зросли надходження податку з доходів 
фізичних осіб та єдиного податку. Так, протягом п’яти 
місяців цього року в області сплачено ПДФО на 7,6 
мільйона гривень більше проти минулого року, а 
спрощенці наростили сплату єдиного податку на 5,2 
мільйона гривень. 

2,6
стільки мільярдів пасажирів, які ско-
ристалися послугами пасажирського 
транспорту, було зареєстровано в 
Україні протягом перших п’яти місяців 
поточного року. Це на 5,1% менше 
минулорічних показників, повідомляє 
Державна служба статистики. 
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Підприємці у 
торгових точках 
мають встановити 
термінали для 
розрахунків

Громадські й тимчасові робо-
ти — це ті форми зайнятості, які 
дають дохід не тільки тому, хто їх 
виконує, а й приносять користь 
громаді. Саме завдяки цим роботам 
вдається упорядковувати території, 
культові споруди, проводити ре-
монти дитсадків, будинків культури 
й інше. Про їх організацію, перспек-
тиви та проблеми йшлося під час 
прес-туру, організованого облас-
ним центром зайнятості. 

Варто зауважити, що сьогодні 
фінансування громадських робіт 
здійснюється на паритетних засадах: 
50% оплачує той місцевий орган вла-
ди, який бачить необхідність в орга-
нізації таких робіт, і 50% — Фонд 
загальнообов’язкового державного 
соціального страхування на випадок 
безробіття. Однак це зумовлює пев-
ну проблему, адже місцеві бюджети 
не завжди мають гроші, щоб оплати-
ти такі роботи. 

— У 2014 році фахівці служби за-
йнятості у співпраці з органами міс-
цевого самоврядування планують 
залучити до громадських робіт 2800 
осіб, на оплату праці яких передба-
чено по 2488,1 тис. грн коштів Фон-
ду, — розповіла директор обласно-
го центру зайнятості Раїса Кучмук. 
— Станом на 01.06.2014 року на фі-
нансування організації громадських 
робіт за рахунок коштів місцевих 
бюджетів передбачено 871 тис. грн. 
Із них використано 224,7 тис. грн. 
Це зумовлено тим, що у більшості 
сільських, селищних і міських рад 
прийняті рішення про відсутність 
коштів, необхідних для фінансуван-
ня організації громадських робіт. 
Однак нещодавно на засіданні уряду 
обговорювався законопроект, який 
передбачає зміну порядку фінансу-
вання громадських робіт, зокрема 
виключення пропорційної оплати. 
Тож сподіваємося, що незабаром це 
питання отримає позитивне рішен-
ня. І, як і раніше, громадські роботи 
стовідсотково фінансуватимуться 
з Фонду. В такому разі ми зможемо 
освоювати до чотирьох мільйонів. 

Також Раїса Євгенівна наголоси-
ла на важливості тимчасових робіт. 
Їх стовідсотково оплачує працеда-
вець. Але за період, поки вони три-
вають, а це два-три місяці, людина 
адаптується до умов, і часто тим-
часове місце роботи переростає у 
вже постійне. Для прикладу, ми по-

бували на підприємстві «ЕКО ПАК», 
яке заявило потребу в десяти тим-
часових робочих місцях. На сьогод-
ні центр зайнятості підібрав трьох 
людей із числа безробітних. Двоє — 
Людмила Хом’як і Катерина Дубчук 
— уже працюють, і, як розповіли, 
директор «ЕКО ПАК» пообіцяв узя-
ти їх на постійне місце, бо добре себе 
зарекомендували. 

Серед підприємств, які працю-
ють у напрямку організації робіт 
тимчасового характеру, можна на-
звати ТзОВ «Профі-Біз» (м. Луцьк) 
— 405 осіб; ТОВ «Агросвіт-Во-
линь» (Володимир-Волинський 
р-н) — 69 осіб; ТОВ «Волинь-За-
хід» (Горохівський р-н) — 52 особи; 
СТОВ «Ратнівський аграрій» (Рат-
нівський р-н)— 39 осіб. 

Найактивніша щодо організації 
громадських робіт Горохівщина. 

— Тільки три сільські ради поки 
що не передбачили кошти на ці по-
треби, — повідомила директор Горо-
хівського районного центру зайня-
тості Ірина Рабінська. — Але, думаю, 
до кінця року вони їх знайдуть. Зага-
лом передбачено використати з міс-

цевих бюджетів 95 тисяч. Минулого 
року використали 70. 

Голова Шклинської сільської 
ради Іван Карп’юк залучав безро-

бітних до громадських робіт, коли 
будувалася церква. Сьогодні ж двоє 
впорядковують старе чеське кладо-
вище. 

Активно залучає безробітних 
до громадських робіт і голова Зви-
няченської сільської ради Тетяна 
Панасюк. Вона запевнила, що кошти 
на ці потреби є у місцевому бюдже-
ті. Зараз тут наводять лад навколо 
дитячого садочка: косять траву, бі-
лять. У минулі роки завдяки громад-
ським роботам вдалося провести 
благоустрій біля пам’ятника Слави, 
впорядкувати територію парку від-
починку, а це близько 2 га. В планах 
— ремонт Будинку культури. 

У Терешківцях проводилися гро-
мадські роботи з благоустрою міс-
цевого стадіону й обеліску Слави. 
Люди охоче погоджуються, адже для 
них це додатковий заробіток. 

За словами директора обласного 
центру зайнятості Раїси Кучмук, до 
оплачуваних громадських робіт без-
робітного залучити можна тільки за 
його згодою. 

— При потребі органи місцевої 
влади можуть залучати безробітних 
із інших районів, — розповідає Раїса 
Кучмук. — Із Фонду проплачується 
довезення цих людей, ми можемо 
винаймати транспорт. Яскравий 
приклад, коли впорядковувалося 
польське кладовище у Павлівці. Це 
було питання державної ваги. 

Людмила ШИШКО 

Соціум

Неля Шацька зі Звинячого під час громадських робіт 

Тимчасова зайнятість вигідна не 
тільки безробітному, а й громаді 

«Вчитися під кулями не мож-
на. Тому я вийшов із пропо-

зицією випускникам із Донецької 
та Луганської областей вступати 
до ВНЗ, технікумів і ПТУ Криво-
го Рогу. Ми забезпечимо їх гурто-
житками і підтримаємо у житті. 
Треба допомогти зробити їм пер-
ший крок. Ми можемо допомогти 
кільком тисячам дітей», — розпо-
вів Олександр Вілкул. 

Так, випускники з Донецької 
та Луганської областей можуть 
вступити у 30 вищих навчальних 
закладів Кривого Рогу на будь-яку 
з 70 спеціальностей. 

Ця ініціатива з надання під-
тримки при вступі до навчальних 
закладів Кривого Рогу є частиною 
комплексного проекту Олександра 
Вілкула «Надай допомогу!» задля 
допомоги дітям із зони конфлікту 
в Донецькій і Луганській областях. 

На сьогодні вже 137 дітей із 
зони конфлікту проходять оздо-

ровлення та реабілітацію в криво-
різьких таборах. Із ними працю-
ють провідні психологи, соціальні 
працівники, педагоги, вихователі. 
До кінця місяця очікується приїзд 
іще 250 дітей із Донеччини та Лу-
ганщини. 

Якщо торговельна площа 
підприємства перевищує 

20 кв. м, термінал встановлюєть-
ся в обов’язковому порядку не-
залежно від кількості мешканців 
населеного пункту, в якому здій-
снюється торгівля, наголошують 
у Головному управлінні Міндо-
ходів у Волинській області. 

Два чинники — площа до 
20 кв. м і чисельність менше 
25 тис. осіб — не пов’язані між со-
бою, діють окремо один від одного. 
Тому суб’єктам підприємництва не 
варто їх пов’язувати при встанов-
ленні термінала. 

Звільнення від обов’язкового 
приймання спеціальних платіжних 
засобів для здійснення розрахунків 
за продані товари (надані послу-
ги) передбачено для підприємств 
торгівлі з торговельною площею 
до 20 кв. м (окрім автозаправних 
станцій), а також для суб’єктів гос-
подарювання, які провадять гос-
подарську діяльність у населених 
пунктах із чисельністю населення 
менше ніж 25 тис. осіб. 

Тимчасова робота на «ЕКО ПАК» для Людмили Хом’як скоро стане постійною

Олександр ВІЛКУЛ: 
Випускникам із Донецької та Луганської 
областей буде надана підтримка при вступі 
до ВНЗ, технікумів і ПТУ Кривого Рогу 


