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Рятувальники застерігають: 

Шкода від спалювання листя і сухої 
трави украй велика. Проте що-
року на Волині, як тільки тане сніг 
і встановлюється тепла погода, 
горить суха трава на господарських 
угіддях, уздовж транспортних магі-
стралей і залізничних колій і навіть 
на узбіччях практично у центрі міст 
та сіл. 

Цьогоріч уперше суха трава заго-
рілася вже 7 лютого. Близько 19-ї го-
дини пожежу поблизу села Доросині 
Локачинського району помітили 
місцеві жителі. Невідомі зловмис-
ники підпалили сухий трав’яний 
покрив на чималій території — пло-
ща охоплених вогнем угідь сягнула 
близько 3 гектарів. Силами праців-
ників служби «101» пожежу вдалося 
приборкати того ж дня. 

Вже за кілька днів гасити угіддя, 
які палали, довелося рятувальни-
кам Рожищенського району. Крім 
того, випадки випалювання посуші 
зафіксовані у Ківерцівському, Лю-
бомльському, Ратнівському районах. 
21 лютого горіло сухотрав’я й побли-
зу Луцька. Загалом було зареєстро-
вано 12 випадків пожеж трав’яного 
настилу площею понад 13,5 гектарів. 
Унаслідок розповсюдження цих по-
жеж при неконтрольованому спа-
люванні посуші вогнем знищено та 
пошкоджено чотири будівлі, в ре-
зультаті чого громадянам завдано 
збитків на суму 42 тисячі гривень. 

— Це перші тривожні сигнали, 
— зауважив заступник начальника 
УДСНС у Волинській області Сер-
гій Юра. — Із встановленням сухої 
погоди та з наближенням весни, а 
згодом і сільськогосподарських ро-
біт повідомлення про спалювання 
посуші зазвичай частішають. Зни-
щуючи родючий шар ґрунту, завда-
ючи непоправної шкоди продуктами 
горіння довкіллю, недбайливі госпо-
дарі саме таким способом наводять 

лад на присадибних ділянках. Іноді 
для виникнення пожежі достатньо 
навіть недопалка, кинутого водіями 
на узбіччя. 

— Щоб запобігти масовому спа-
люванню посуші, рятувальники 
об’єднають свої зусилля з праців-
никами екологічної інспекції, разом 
із якими виявлятимуть порушників 
під час численних рейдів, — запев-
нив Сергій Юра. — Щоб не довело-
ся задихатись у димовій пелені та не 
нарікати на недбайливих господарів, 
небезпеку, спричинену спалюван-
ням сухої трави у власній господі, 
усвідомити має кожен. Краще ство-
рити компостні ями, куди й скласти 
торішнє листя та відходи. 

Начальник Державної екологіч-
ної інспекції в області Олександр 
Ткачук зазначив, що неконтрольо-
ване спалювання сухої трави, сміт-
тя, порубкових решток і побутових 
відходів шкодить не лише довкіллю, 
але й здоров’ю людей. Адже багато 
громадян має алергію на дим, тому 

в період спалювання висохлої рос-
линності зростає кількість захворю-
вань. Окрім безпосередньої шкоди 
людському здоров’ю, спалювання 
рослинних залишків становить сут-
тєву загрозу для навколишнього 
середовища: у вогні гинуть корисні 
комахи, які є ворогами небезпечних 
шкідників скверів і садків. 

— Станом на 3 березня інспек-
цією до адміністративної відпові-
дальності було притягнуто 35 осіб, 
— наголосив Олександр Ткачук. — 
Загальна сума штрафу становить 
більше шести тисяч гривень. 

Голова облдержадміністрації 
Володимир Гунчик зауважив, якщо 
на території сільських і селищних 
пунктів відбуватиметься неконтр-
ольоване спалення сухої трави — 
до відповідальності притягнуть у 
першу чергу місцевих голів. Окрім 
того, за самовільне випалювання 
рослинності або її залишків очіль-
ник ОДА ініціюватиме збільшення 
штрафів. 

Життя

«Електронний кабінет роботодавця» 
набирає популярності 

За порушення безробітному припиняються виплати допомоги 

Службу зайнятості часто звину-
вачують у тому, що вона матері-

альними виплатами по безробіттю 
руйнує у незайнятих громадян мо-
тив до пошуку роботи. Але це твер-
дження не правильне. Адже Фонд 
загальнообов’язкового державного 
соціального страхування — страхо-
вий фонд, який передбачає виплати 
у разі виникнення страхового ви-
падку, що може виникнути навіть у 
досить фахового працівника. Крім 
того, соціальні видатки фонду не 
найбільші порівняно з іншими соці-
альними видатками. А ще на ринку 

праці спостерігається невідповід-
ність попиту і пропозиції, наванта-
ження на 1 робоче місце становить 
24 особи. І наостанок: передбачені 
санкції до безробітних, які недо-
бросовісно шукають роботу. Їм, 
наприклад, скорочують виплати 
допомоги по безробіттю за невід-
відування центру зайнятості у при-
значений день без поважних причин 
(у 2014 році застосовано понад 4700 
санкцій). 

Припиняються виплати допомо-
ги по безробіттю за відмову від двох 
пропозицій підходящої роботи або 

від двох пропозицій проходження 
професійної підготовки, перепідго-
товки, підвищення кваліфікації за 
направленням Державної служби 
зайнятості (у 2014 році застосовано 
до понад 700 осіб). 

Припиняються виплати за невід-
відування центру зайнятості більше 
30 календарних днів без поважних 
причин (протягом 2014 року — по-
над 1600 осіб). Застосовується по-
вернення допомоги по безробіттю 
(отримання допомоги по безробіттю 
обманним шляхом; у 2014 році — 
понад 30 осіб). 

Луганськ обклеюють синьо-
жовтими наліпками «Хочу 
додому» 
Місцеві жителі також кажуть, що на вулиці Фрунзе 
в Луганську з’явились українські графіті. Зокрема, 
на стінах будівель намальовано в жовто-блакитних 
кольорах портрет Тараса Шевченка. А на вікнах 
Луганського медичного університету активісти на-
малювали дівчину в українському вінку, яка плаче. 
Приємно, що автори підписали графіті гаслами: 
«Луганськ — Україна» та «Луганчани — українці». 

Надію Савченко можуть 
перевести у лікарню 
У російській Федеральній службі з виконання 
покарань (ФСВП) повідомили, що Надію Сав-
ченко можуть перевести до звичайної лікарні, 
якщо її стан погіршиться. Українська льотчиця 
вже більше двох місяців голодує, вимагаючи 
повернення на Батьківщину. Російські лікарі, 
втім, оцінюють її стан як задовільний. 2 берез-
ня адвокат Савченко повідомив, що протягом 
найближчих днів мужня українка може помер-
ти чи стати інвалідом. 

У Києві священик відкопав мертву жінку 
і змусив прихожан цілувати «мощі» 

Грандіозний скандал у столиці — 
священик Свято-Покровського 

храму Московського патріархату 
отець Микола відкопав нещодавно 
поховану жінку і, поклавши її біля 
вівтаря церкви, змусив прихожан 
поклонятися і цілувати тіло. За 
іронією долі жахлива історія поча-
лася 14 лютого 2015 року. 

Покровський храм розташо-
ваний у приватному секторі на 
околиці Києва. Батюшка Микола 
Наслудов викопав тіло своєї спів-
мешканки, яка померла півроку 
тому, і виставив його для покло-
ніння. Як виявилося, жінку він по-
ховав просто у себе на городі. 

Зі слів прихожан, священик 
сказав їм про сон, який йому на-
снився. У ньому померла начебто 
закликала викопати її, що він і 
зробив. Труна із тілом простоя-
ла у церкві 12 днів. Протягом них 
батюшка говорив парафіянам, 
що жінка — свята, примушував 
людей молитися на неї та цілува-
ти «мощі», які перед цим півроку 
пролежали у землі. Недавно по-
мерла ще одна прихожанка храму, 
онкохвора жінка. Священик теж 
обіцяв її похоронити на подвір’ї. 

Люди викликали правоохо-
ронців. Щоби винести тіла, міліції 
довелося проводити цілу спецопе-
рацію. Річ у тому, що на території 
церкви, крім батюшки, живе май-
же сотня прихожан, у тому чис-
лі з дітьми. Ці люди виявилися, 
найімовірніше, «зомбованими» та 
кинулися перешкоджати право-
охоронцям. Але під ранок міліція 
таки змогла потрапити всередину 

із санкцією на обшук на руках. 
Мешканців храму відправле-

но у медичні заклади, які спеціа-
лізуються на психічних розладах. 
61-річний батюшка, який очолю-
вав паству понад 30 літ, виявився 
агресивним. Він не лише заборо-
няв себе знімати, але й погрожу-
вав журналістам і ледве не розбив 
камеру. 

Віряни бояться можливих ін-
фекцій, які могло розносити тіло, 
дехто закликає спалити церкву. 
Наразі приміщення храму дезін-
фікують, із території вивезли тіла, 
а труни, викопану із землі та нову, 
заготовлену для нещодавньої не-
біжчиці, мешканці довколишніх 
будинків спалили. Причому зро-
били це просто на вулиці, недале-
ко від церкви. 

Настоятеля храму затримано, 
йому інкримінують осквернення 
могили. Тепер батюшці загрожує 
до 7 років. Правда, до того його 
перевірять на адекватність. 

Джерело: fakty.ictv.ua

У Луцьку відбувся турнір із боксу 

З листопада 2014 року на сайті 
Державного центру зайнятості 

діє «Електронний кабінет робото-
давця», де роботодавець має змогу 
переглянути: актуальність рекві-
зитів свого підприємства, що за-
реєстровані в службі зайнятості; 
історію направлень центром за-
йнятості працівників; виконання 
договорів на громадські та тимча-
сові роботи. 

Також передбачена можли-
вість переглядати звіти форм 
3ПН, 4ПН, 1ПА, які подавалися 
до служби зайнятості; стан укомп-
лектування заявлених вакансій; 
тематику семінарів для роботодав-
ців; можливість отримання такої 
послуги, як компенсація єдиного 
внеску. 

561 роботодавець Волині вже 
скористався цією послугою. 

Служба зайнятості допомагає розвивати підприємницькі ідеї 

Служба зайнятості пом’якшує 
ситуацію на ринку праці, саме 

тому в 2015 році вбачає пріоритет-
ним завданням сприяння створенню 
робочих місць в індивідуальній тру-
довій діяльності, підприємництві. 
За даними Державної реєстраційної 
служби України, на 10 тис. населен-
ня в Україні станом на 01.01.2015 р. 
припадає 579 фізичних осіб–під-
приємців (станом на 01.01.2014 р. — 
667), у Волинській області, відповід-
но, — 440 (526). 

Можливості служби зайнятості 
для розвитку підприємництва різ-
ні. По-перше, дослідження здібнос-
тей, схильностей пошукачів робо-
ти задля відкриття власної справи 
(у 2014 році пройшли тестування 

666 осіб, проведено 512 семінарів 
із орієнтації на підприємницьку ді-
яльність для 4,7 тис. незайнятих 
громадян). По-друге, це навчання 
за цільовою програмою підвищення 
кваліфікації «Підприємець-початкі-
вець», а ще — надання виплати до-
помоги по безробіттю одноразово 
для зайняття підприємництвом. 

Крім того, служба зайнятос-
ті здійснює супровід підприємців, 
який включає проведення коротко-
термінових семінарів із залученням 
представників фіскальних органів, 
соціальних фондів, контролюю-
чих структур (учасниками стали 
5,5 тис. роботодавців, у т. ч. підпри-
ємців); безоплатну консультативну 
підтримку з питань організації та 

провадження підприємницької ді-
яльності, до якої залучаються пред-
ставники управлінь Пенсійного 
фонду, податкових інспекцій та 
інших органів державної влади (у 
2014 році надано 854 консультації). 

Впродовж 2011–2014 років під-
приємці, які започаткували власну 
справу за сприяння служби зайня-
тості, прийняли на роботу 810 пра-
цівників. 

У центрах зайнятості Воли-
ні створено інформаційні куточки 
«Ваші шанси та можливості», де міс-
тяться відомості про актуальні об-
ласні та районні програми підтримки 
сільськогосподарських виробників, 
оголошені конкурси на написання 
проектів та отримання грантів. 

Спалювати суху траву 
заборонено! 

З 27 лютого по 1 березня в Луць-
ку проходив Всеукраїнський 

турнір із боксу пам’яті першого 
майстра спорту з боксу на Воли-
ні Володимира Каменєва. Турнір 
проводився серед чоловіків, моло-
ді, юніорів та юнаків у спорткомп-
лексі Волинського обласного ліцею 
з посиленою військово-фізичною 
підготовкою. 

У змаганнях узяли участь 130 
боксерів із Волинської, Львівської, 
Рівненської та Хмельницької об-
ластей. На урочистому відкритті 
були присутні представники місь-
кої та обласної влади, а також рідні 
та близькі Володимира Каменєва, 
його дружина Євгенія та сини Ар-
тур і Володимир. 

Упродовж трьох днів на рингу 
відбулося 97 поєдинків. Перемож-
ці та призери змагань були наго-
роджені дипломами та медалями 
відповідних ступенів. 

Змагання проходили за під-
тримки народного депутата Укра-
їни від об’єднання «Самопоміч» 
Павла Кишкаря. Організаторами 
цьогорічного турніру є комітет із 
фізичної культури та спорту Луць-
кої міської ради, управління моло-
ді та спорту облдержадміністрації, 
Федерація боксу міста Луцька, 
Волинське обласне відділення 
НОК України, управління освіти і 
науки ОДА, комунальний заклад 
«ДЮСШ № 2 Луцької міської ради» 
та спонсори. 


