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На Волині правоохоронці вилу-
чили наркотичної сировини 

на понад 100 тисяч гривень. Зо-
крема опіумним маком було заса-
джено два поля у селі Кияж Рожи-
щенського району, які належали 
33-річному місцевому жителю. 
Міліціонери вилучили понад 4 ти-
сячі кущів маку, повідомили у ВЗГ 

УМВС у Волинській області.
Встановлено, що підозрюваний 

разом зі своєю дружиною засіяв 
поле маком. Після збору урожаю 
планував реалізувати його серед 
луцьких наркоманів. За санкцією 
кримінальної статті порушика мо-
жуть позбавити волі терміном до 
семи років.
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Події

ПРОБЛЕМИ КАДРІВ 

ЄС вкладає гроші у розбудову 
волинських сіл
На Волині стартує друга фаза 
спільного проекту ЄС та ООН 
«Місцевий розвиток, орієнтований 
на громаду». Так на минулому тижні 
рекламували приїзд до обласного 
центру представників Євросоюзу. 
Хоча пересічний громадянин, чита-
ючи промовисту назву проекту, за 
великим рахунком, мало розумів, 
про що йде мова, бо ж побутує дум-
ка, що гонитва за міжнародними 
проектами — ніщо інше, як гарна 
нагода увірвати ласий шматок єв-
ропейських грошей собі в кишеню. 
Тож чи справді надходять кошти до 
волинської громади, дізнавались 
«Відомості».

Прийшла ця програма в Украї-
ну в 2008 році. Перша фаза проекту 
для всієї України мала бюджет 13,3 
мільйона євро. На другу фазу запла-
новано виділити 17 мільйонів євро, 
скільки із цих грошей дістанеться 
Волині поки говорити завчасно. 

За словами першого заступника 
голови обласної ради Юрія Лоба-
ча, програма ООН «Місцевий роз-
виток, орієнтований на громаду» 
спрямована на підтримку сільського 
населення, тобто на забезпечення 
селян достойними амбулаторіями, 
школами, дитячими садочками, бу-
динками культури тощо. 

Радник постійного представ-
ника ООН в Україні Берді Бердієв 
каже, що результати і по Україні, і на 
Волині очевидні і на себе чекати не 
змусили.

Перший етап на Волині охопив 
дев’ять районів: Шацький, Горо-
хівський, Ратнівський, Ковель-
ський, Любешівський, Володимир-
Волинський та Іваничівський. 
Всього 45 волинських міст, сіл та 
селищ отримали кошти для обла-
штування найбільш проблемних 
об’єктів. Сільським територіям, 
каже Юрій Лобач, які підпали під 
програму, профінансували вста-
новлення вуличного освітлення, 
облаштування кладовищ, в шкіль-
них та дошкільних закладах замі-
нили вікна, двері, перекрили дах. 
В селі Галичани Горохіського ра-
йону, наприклад, відремонтували 
фальдшерсько-акушерський пункт, 
в селищі Любешів європейським 
коштом вдалося побудувати новий 
ФАП, а мешканці села Бубнів, що 
у Володимир-Волинському районі, 
почали пити якісну воду після ре-
конструкції водонапірної башти та 
встановлення станції знезалізнення 
води. 

Загалом на Волині вдалося реалі-

зувати 57 мікропроектів на суму 9,2 
мільйона гривень, з яких 40% - фі-
нансова допомога ЄС та ООН. 

Про те, як змінилося село Лучичі 
Ратнівського району, розповідає на-
чальник відділу економіки Ратнів-
ської РДА Валентин Чернецький.

— Програмою охоплено прак-
тично всю територію району, ство-
рено п’ять громадських організацій, 
завдяки діяльності яких вдалося по-
будувати маніпуляційний кабінет у 
місцевому ФАПі,  на що пішло 193 
тисячі гривень, а це більше, ніж сіль-
ський бюджет Лучичів. Крім того, 
підготовлено проект на добудову 
більш як 200 квадратних метрів до 
дитячого садка, де планується від-
крити додаткову групу для дошкіль-
нят та гімнастичний зал. Європро-
ектом профінансовано 41% робіт, 
решту коштів виділено з бюджету та 
зібрано з громади. 

Але населення Ратнівщини, каже 
пан Чернецький, наразі все одно дає 
низьку оцінку якості життя, відтак 
працювати є над чим.

Як бачимо, в рамках програ-
ми будівництво чи реконструкції 

сільських об’єктів фінансуються не 
повністю, значну частину повинна 
дати громада. З цим якраз було й 
найскладніше, розповідає голова ГО 
«Стохід» села Кисилин, що в Лока-
чинському районі Галина Віннік.

— Кисилинська сільська рада 
одна з перших в районі розпоча-
ла діалог з громадою, аби почати 
спільно працювати на село. Є в нас 
школа, дитячий садок, амбулаторія, 
яку можна віднести до довгобудів. 
Завдяки коштам проекту нам вда-
лося змінити в начальних закладах 
вікна, двері на 160 тисяч гривень. З 
цих грошей 51 тисячу гривень виді-
лено програмою, 104 тисячі – кошти 
з місцевого та обласного бюджетів, а 
шість тисяч гривень вдалося зібрати 
з громади. Якраз це було найсклад-
ніше, бо людям довелося пояснюва-
ти, що це не пуста справа. Збирали 
гроші як могли: і ходили колядувати, 
і влаштовували ярмарок домашньої 
випічки, допомогу надали депутати, 
батьки дітей зі школи, - поділилися 
спогадами пані Віннік. 

Крім того, в Кисилині провели  
утеплення даху в школі та садочку, 
загальна площа якого – 414 квадрат-
них метрів. Для цього з громади зі-
брали 22 тисячі гривень. 

Вочевидь проект на теренах Во-
лині справді працює. Незначні для 
Євросоюзу та ООН кілька тисяч 
гривень є непосильною допомогою 
для сільських рад у вирішенні бо-
лючих для населення проблем. Адже 
навіть найменша незапланована ре-
конструкція чи то школи, чи то ам-
булаторії несе додаткове фінансове 
навантаження, яке не завжди під 
силу місцевому до копійки вираху-
ваному бюджету. 

Ірина КОСТЮК

ПДВ відшкодували 
лише трьом волинським 
підприємствам
Головною умовою відшкодування ПДВ є заробітна 
плата на підприємстві, розмір якої повинен у 2,5 
рази перевищувати мінімальну. На Волині поки 
відшкодування отримало три фірми. За інформацією 
заступника начальника ДПА в області Мирослави 
Конечної, до переліку «щасливців» увійшли луцькі 
підприємства «СКФ Україна», «Мотор» та ковельське 
«БВК-Трейд».
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майже стільки гривень у першому пів-
річчі поточного року склала середня 
щомісячна пенсія українців, які пере-
бувають на обліку в органах Пенсійного 
фонду. Про це ідеться у повідомленні 
Державного комітету статистики.

Платних доріг в Україні 
не буде
Платні автомагістралі українцям не по кишені, 
поки середня зарплата в державі не склада-
тиме тисячу доларів, переконаний міністр 
інфраструктури Борис Колесніков. Однак, най-
ближчим часом в Україні з’являться нові якісні 
автобани. За словами міністра, в першу чергу 
будуватимуть дороги до Євро-2012 «Варшава-
Київ» та «Київ-Чоп». Згодом - магістралі до кор-
дону з Росією. Крім того, запланована модерні-
зація доріг внутрішнього сполучення.

ЗЛОВЖИВАННЯ 

ПРОПОЗИЦІЇ 

Аптечні кіоски можуть 
заборонити

Державна служба України з лі-
карських засобів розробила 

проект Ліцензійних умов, якими 
буде регулюватися виробництво й 
продаж медичних препаратів.

Головні новинки — в Україні 
планують закрити аптечні кіос-

ки, заборонити будь-яку рекламу 
медпрепаратів в аптеках, забрати 
з вітрин таблетки, які продаються 
тільки по рецепту, і розділити на 
вітрині ліки і супутні товари. За-
раз іде публічне обговорення цих 
ініціатив. Якщо їх приймуть, в ап-
текарів буде рік, щоб виконати нові 
норми, повідомляє «Сегодня».

Ліквідація аптечних кіосків не 
повинна зачепити сіл: тут вони 
залишаться, а крім того, таблет-
ки зможуть продавати й у фель-
дшерських пунктах. Головна умова 
— щоб ліки відпускала людина з 
медичною освітою. Таким чином, 
навіть якщо в селі немає аптеки, у 
людей буде можливість купити ме-
дикаменти на місці, а не їздити за 
ними в місто.

НАРКОТИКИ 

Волинські міліціонери знищили  
плантацію маку

В обласній інфекційній лікарні 
відмивають бюджетні кошти?

Обласне контрольно-ревізійне 
управління провело перевірки 

на комунальних об’єктах Волині. 
Вагомі порушення виявили в об-
ласній інфекційній лікарні. За сло-
вами губернатора Бориса Клімчу-
ка, головний лікар установи Петро 
Гагаловський після ревізії написав 
заяву на звільнення.

Як поінформував начальник 
КРУ в області Анатолій Омель-
чук, в бухгалтерії лікарні працює 
десятеро осіб, які, аби отримувати 

більшу заробітну плату, дописува-
ли собі ще по півставки слюсаря-
сантехніка, технічних працівників 
тощо.

Борис Клімчук зауважив, що в 
інфекційній лікарні  з роботою в 
бухгалтерії і троє людей би спра-
вилося, а те, що це відбувалося за 
згодою головного лікаря, і так зро-
зуміло. 

За даним фактом порушено 
кримінальну справу.

Ірина КОСТЮК

На Волині підприємство «Птахо-
комплекс «Губин», що входить 

до агропромгрупи «Пан Курчак», 
одне з небагатьох, де найвища заро-
бітна плата. В середньому там пра-
цівники отримують 3 тис. грн. На 
птахокомплексі трудиться 240 чоло-
вік, а загалом на семи підприємствах 
Агропромгрупи — понад дві тисячі 
людей. Це потужний роботодавець, 
який створює безробітним волиня-
нам нові робочі місця. Які вимоги 
ставить роботодавець до працівни-
ків, з якими кадровими проблемами 
стикається, а також про перспекти-
ви співпраці з обласною службою 
зайнятості йшлося минулого тижня 
на зустрічі за круглим столом.  

— Минулого року стикнулися 
з проблемою кадрів, — розповідає 
президент ТзОВ агропромислової 
групи «Пан Курчак» Анатолій Ар-
шулік, — тому змушені були звер-
нутися за допомогою до обласного 
центру зайнятості. Саме завдяки їм 
та органам місцевого самоврядуван-
ня нам вдалося зібрати людей, щоб 
розповісти про умови праці та ва-
кансії. 

До речі, на ТзОВ «Птахокомп-
лекс «Губин» ще у 2009-му році за 
сприяння Нововолинського місь-
кого ЦЗ на громадські оплачувані 
роботи влаштувалося 25 осіб. Було 
проведено три ярмарки вакансій на 
замовлення роботодавця, результа-
том яких стало працевлаштування 
11 чоловік. За період 2010-2011-го 
років за сприяння Локачинського 
РЦЗ підприємству надано дотацію 
на створення додаткових робочих 
місць для восьми осіб.

— Цього року налагодили співп-
рацю зі Старовижівським районом, 
— продовжує Анатолій Аршулік, 
— уже 30 чоловік виявили бажання 
працювати на птахофабриці. Скоро 
знову будемо робити набір праців-
ників із жителів Дубечного та на-
вколишніх сіл.  

— Однак тут постає інша про-
блема — кваліфікації кадрів, каже 
директор ТзОВ «Птахокомплекс «Гу-
бин» Ігор Соловка. — Адже праців-
ник, крім моральних якостей: відпо-
відальності, чесності, має володіти 
певними професійними навиками. І 
тут на допомогу нам також прийшов 

обласний центр зайнятості.
Заступник директора Волин-

ського обласного центру зайнятості 
Алла Чубара запевнила керівників 
підприємства, що співпраця в цьому 
напрямку стане ще тіснішою, адже 

служба зайнятості ініціює створен-
ня у Рокинях навчального центру 
професійно-технічної освіти дер-
жавної служби зайнятості на базі 
Волинського обласного учбового 
центру підготовки, перепідготовки 

та підвищення кваліфікації праців-
ників агропромислового комплексу. 
І там будуть навчати й за спеціаль-
ностями, які необхідні на підприєм-
ствах агропромгрупи «Пан Курчак». 
Пан Аршулік запевнив, що їх фірма 
для потреб цього центру готова на-
дати приміщення у Нововолинську 
та фахівців, які б викладали певні 
дисципліни, а також свої виробничі 
потужності для стажування майбут-
ніх працівників.

— У планах збільшити об’єми 
виробництва з 15 тисяч тонн м’яса 
до 20-30, — розповідає про перспек-
тиви Ігор Соловка. — Добудовуємо 
три нових комплекси, добираємо ще 
чотири тисячі гектарів землі, маємо 
намір збудувати ще один забійний 
цех, отож з’являться нові робочі міс-
ця. А як каже народна мудрість, — 
кадри вирішують все, і добре, коли 
вони кваліфіковані і навчені. Адже 
при нашому виробництві наймен-
ша помилка призводить до великих 
втрат. Невчасно провакцинував, ви-
дав вітаміни, не проконтролював мі-
кроклімат — і птиця загинула. 

Людмила ШИШКО

Волинські чиновники та представник ООН під час обговорення проекту

На «Птахокомплексі «Губин» потребують кваліфікованих працівників 

ОГОЛОШЕННЯ 

Продається квартира (півбудинку) в центрі Локач. 
Три кімнати, велика кухня. Жила площа 60 кв.м. Подвір’я, прибудинкові 
будівлі. Газ підведений до будинку. Вода в будинку. Може бути під мага-
зин. Розглянеться варіант обміну на однокімнатну в Луцьку. 
Телефон: (050) 378-04-03, (050) 378-04-33.

Незначні для Євросоюзу та 
ООН кілька тисяч гривень 
є непосильною допомогою 
для сільських рад у вирі-
шенні болючих для насе-
лення проблем. 


