
Наші правоохоронці мають змі-
нити на бойових постах своїх 

колег, які вже понад місяць несуть 
службу з охорони громадського 
порядку, а також забезпечують 
дотримання правопорядку та за-
конності на території східних об-
ластей. 

Зведений загін сформований 
із числа чинних працівників ОВС 
Волині, які добровільно зголо-
силися виконувати поставленні 
завдання на сході країни. До гру-
пи ввійшли працівники апарату 
обласного управління, міськрай-
відділів області й спеціальних 
підрозділів. Керівництво УМВС 
України у Волинській області пи-
шається цими мужніми чоловіка-
ми та вдячне їхнім рідним і близь-
ким за підтримку й розуміння. 

Очолив гідну зміну волин-
ських правоохоронців начальник 
міліції громадської безпеки об-
луправління Анатолій Шумик. 
Він супроводжуватиме бійців до 
місця призначення і там протягом 
визначеного терміну безпосеред-
ньо координуватиме роботу зве-
деного загону. 

— Їдемо в зону бойових дій за-
безпечувати охорону громадсько-
го порядку, не допускати маро-
дерства, захищати інтереси нашої 
держави. Хлопці наші загартовані 
та повністю підготовлені для учас-
ті у бойових діях. Вони цілком за-
безпечені як екіпіровкою, так і 
всіма іншими спецзасобами та ре-
чами першої необхідності, — пові-
домив Анатолій Шумик. — Хлопці 
настроєні патріотично й будуть 
виконувати будь-які завдання, — 
додав. 

У своїх прогнозах він переко-
наний — перемога буде за нами! 

Щирими словами та найкра-
щими побажаннями повернути-
ся додому живими проводжали 
правоохоронців їхні друзі, близькі 
— усі ті найрідніші люди, які схва-
лили їхнє тверде рішення їхати на 
Схід. 

Матері в момент розлуки не 
стримували сліз. Відпускаючи 
синів, вони підсумували: «Коли, 
якщо не зараз? І тоді хто, як не 
вони, повинні захистити нашу 
державу?». 

На органи Пенсійного фонду 
покладено завдання щодо 

забезпечення оперативного роз-
гляду звернень щодо переведен-
ня пенсійних справ громадян, які 
переселилися з Донецької і Луган-
ської областей до інших регіонів 
України, взяття їх на облік за міс-
цем тимчасового проживання та 
проведення виплати пенсій. 

При цьому максимально спро-
щено порядок переведення пенсій-
них справ до інших регіонів. Так, 
узяття на облік пенсіонерів і випла-
та їм пенсій здійснюється за новим 
місцем перебування лише на під-
ставі заяви пенсіонера та матеріалів 
електронної пенсійної справи без 

відповідного посвідчення фактич-
ного місця проживання. 

Після надходження електро-
нної пенсійної справи виплата 
пенсій проводиться за основними, 
додатковими відомостями виплат-
ними об’єктами поштового зв’язку, 
за списками на зарахування пенсій 
через установи банків у найближ-
чий період. 

До  головного  та  територіаль-
них управлінь  Пенсійного  фонду  
України  в  області  із  заявою  на  
запит пенсійної справи звернулося 
327 пенсіонерів із Луганської та До-
нецької  областей,  зокрема  175 осіб  
із Луганщини  та  152  —  з  Донеч-
чини. 
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Міліціонери впіймали 
продавця заборонених ліків 
Співробітники відділу боротьби з незаконним 
обігом наркотиків УМВС Волині виявили 23-річного 
тернополянина, що через соцмережі продавав 
заборонені для ввезення на територію України 
сильнодійні засоби «Метандієнон» і «Нандролон». У 
результаті обшуку з його квартири вилучили майже 
132 тисячі пігулок та 117 флаконів цих препаратів. 
Затриманому оголошено про підозру у вчиненні 
злочину, передбаченого частиною 4 статті 321 ККУ. 
Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. 

20
Митники завдали бюджету 
збитків на понад 2 млн 
Прокуратурою Волинської області встановлено, 
що службовці митного поста «Луцьк» Ягодинської 
митниці упродовж жовтня–грудня минулого 
року здійснювали митне оформлення м’яса для 
одного з підприємств із заниженням його вартості. 
Внаслідок таких дій працівників митниці до 
держбюджету України імпортером не сплачено 
ввізне мито та  податок  на  додану  вартість  у сумі  
понад  два  мільйони  гривень.  Триває  досудове  
розслідування. 

понад стільки мільярдів 
гривень становить на 
сьогодні щомісячний об’єм 
зарплат «у тіні». Про це 
в ефірі «5 каналу» сказав 
голова Державної фіскальної 
служби Ігор Білоус. 

Волонтер Сергій РИЖКОВ: 

Хто бодай трохи слідкує за громад-
ським життям Волині останніми мі-
сяцями, мусив хоч раз стикатись із 
цим чоловіком. Сергій — бізнесмен 
і міг би спокійно займатися своїми 
справами, але, певно, в інший час. 
Нині ж він у лавах Волинської само-
оборони невтомно допомагає на-
шим військовим. Завітавши одного 
вечора у двір, де базуються, просто 
позаздрила його енергії та постій-
ному бажанню щось робити: ось 
він розвантажує бус із продуктами, 
через кілька хвилин знову кудись 
їде — привозить амуніцію, ще пів-
години — й уже грузить машину з 
речами для хлопців на Схід, а потім 
мовчки сідає за кермо вантажівки 
та вирушає на Донеччину, щоб 
забрати тіло вбитого волинського 
бійця. 

Розмову з Сергієм розпочали з 
уже звичного запитання до волон-
терів, чому він вирішив, відкинув-
ши власні справи, допомагати країні 
ставати на ноги. 

— Чому я? Просто хочу, щоб 
українці краще жили. А то вихо-
дить, що прості люди в нас завжди 
бідові. Коли заможніше житимуть 

люди, розвиватиметься бізнес, це ж 
все взаємопов’язано. Нехай я раз у 
рік можу дозволити собі поїхати за 
кордон відпочивати, але ж є такі, що 
роками не відпочивають, а про інші 
країни й не мріють. Так не має бути, 
ми достойні кращого життя, — пере-
конаний самооборонівець. 

Оскільки бізнес Сергія 
пов’язаний із перевезеннями, то й 
серед волонтерів він переважно ви-
конує роль логіста й відповідально-
го за доставку. Його транспорт, не 
чекаючи загальної мобілізації, вже 
давно працює на благо наших вій-
ськових. Доводиться виконувати й 
досить сумну, але вкрай необхідну 
місію. Сергій організовує транспорт 
для доставки наших загиблих хлоп-
ців зі Сходу, але часто й сам сідає 
за кермо. Розповідаючи про Маріу-
польський морг, він аж здригається: 

— Там картини, як із фільмів жа-
хів. Вражає і старе приміщення, не-
відь-коли ремонтоване, і ставлення 
до загиблих. У нас люди віруючі, по-
важають померлих, а там усе зовсім 
інакше. Мертві лежать, розкинувши 
руки в сторони, ніхто не прикритий. 
Ти можеш виходити і мимоволі за-
чепитися за чиєсь тіло. Психологіч-

но важко на це дивитися, — повідав 
Сергій. 

Від моторошних згадок волон-
тер переходить уже до більш приєм-
них моментів сьогодення. Ділиться 
новими досягненнями: нещодавно 
забрав із кордону подаровану поля-
ками броньовану автівку. Тож скоро 
волинські активісти відправляти-
муть на Схід нову партію авто, серед 
яких і броньований власними сила-
ми джип, й інкасаторська машина. 
Я ж подивована масштабами. Невже 
волинський тил готується до затяж-
ної боротьби? 

— Якщо буде перемир’я, навіть 
тимчасове, за цей час ми зможемо 
підготуватися, краще забезпечити 
наших бійців. От-от під’їжджає фор-
ма, термобілизна, замовили півтори 
тисячі устілок для взуття з Китаю. 
Вони дуже дешеві, але 4–5 годин 
гріють ноги. Навіть коли завершать-
ся військові дії, блокпостів ніхто не 
відмінить, захист кордону — теж, як 
і охорону тих міст від дій терорис-
тів. Ті ж військові та спецпідрозді-
ли міліції будуть там ще невідомо 
скільки часу. Думаю, потім нас чекає 
волонтерська робота, їхатимемо на 
Схід автобусом, аби спілкуватись із 
людьми. Роботи всім вистачить ще 
як мінімум на рік. 

До того ж Сергій переконаний, 
що волонтерам варто пильно слід-
кувати і за владою. Адже ще немає 
кроків ні в антикорупційному на-
прямку, ні в люстраційному. За його 
словами, в цій площині все тільки 
починається. Крім цього, окремий 
напрямок — діяння Державтоінспек-
ції. Чи не найбільше Сергій чекає ре-
форми саме цього органу, аби той, 
нарешті, перестав бути каральним. 

Повідав він і про ще одне досяг-
нення волинян — створення коор-
динаційного центру, де об’єднають 
зусилля всіх волонтерів. 

— Тут знатимуть усе, — каже 
Сергій Рижков. — Одне із завдань — 
надання допомоги родичам військо-
вих. Особлива увага — на юридичну 
допомогу. Тут підказуватимуть, як 
правильно оформлювати різні до-
кументи, зокрема на соціальні ви-
плати, й інше. Крім того, співпрацю-
ватимуть і з ковельським центром, 
що здійснює пошук зниклих волин-
ських бійців. 

Ольга УРИНА 

Більше трьохсот пенсіонерів зі Сходу 
отримуватимуть пенсію на Волині 

У Києві збирали врожай у сквері Небесної Сотні 

Півсотні волинських міліціонерів виїхало 
у зону АТО 

6 вересня на Першому громадсько-
му городі у сквері Небесної Сотні 

в рамках волонтерського проекту 
«Місто-сад» відбулися збір урожаю 
та городні майстер-класи для дітей. 

У заході взяло участь близько 80 

малюків із батьками. Діти висадили 
городину в горщики, створили по-
лотно з насіння, де зобразили веселу 
та сонячну Україну, слухали читан-
ня авторської казочки «Капустин-
ка», спеціально написаної для захо-

ду, а також долучилися до освітньої 
лабораторії просто неба. 

Малечі в інтерактивній формі 
розповіли про пророщені зерна різ-
них овочів, подарували пробірки з 
паростками і забезпечили чіткими 
інструкціями, як самостійно вирос-
тити рослину вдома. Діти захоплено 
бавилися з ґрунтом, насінням, поли-
вали листя салату і босоніж бігали 
по зеленому скверу. 

Після свята урожаю організа-
тори передали кошики з овочами 
і фруктами дітям переселенців зі 
Сходу. 

Перший громадський город —
це новий «зелений проект» у серці 
столиці, який з’явився цього літа 
посеред скверу пам’яті Героїв Не-
бесної Сотні, що на вулиці Михай-
лівській, 24–26. Він став першою 
ластівкою втілення новаторської 
ідеї відкритого міського простору в 
форматі городу, а також взірцевим 
прикладом відновлення історично-

го центру Києва після буремних по-
дій на Майдані. 

Ідея об’єднати городян у «зеле-
ному серці» столиці обрана невипад-
ково: «Важливість таких проектів ле-
жить у площині ключового принципу 
збереження суспільного добробуту 
— відповідальності. Це спільна відпо-

відальність за майбутнє міста, в якому 
хочеться жити, здійснюючи свій вне-
сок у його розвиток. Із одного боку, ми 
даруємо дітям радість, а з другого — в 
ось такій ігровій формі прищеплюємо 
їм почуття любові до навколишнього 
середовища», — каже Євгенія Кулеба, 
керівник проекту «Місто-сад». 

Роботи всім вистачить 
ще як мінімум на рік 

Овочі та городину передали дітям переселенців зі Сходу 


