
Близько 23-ї години 6 грудня до 
Рожищенського райвідділу мілі-

ції прибігли чоловік із дружиною зі 
сльозами на очах, просячи допомог-
ти знайти їхнього семирічного сина. 
Кілька годин подружжя намагалося 
розшукати дитину власними сила-
ми, але зробити це не вдалося. 

— На пошуки 7-річного Сергійка 
залучили близько 200 працівників 
міліції, — розповів начальник УМВС 
України у Волинській області гене-
рал-майор міліції Олександр Тере-
щук. — Вони прочісували всі закутки 
та ймовірні місця перебування дити-
ни, але все було намарне. Аж тут двоє 
оперативників помітили на снігу до-

рослі та дитячі сліди, які вели до лісу. 
Сліди вели то до лісопосадки, то 

знову поверталися. Уже було близько 
другої години ночі, коли правоохо-
ронці помітили невеличку будівлю, 
яка стояла посеред поля. Підійшов-
ши ближче, вони не могли повірити 
власним очам. У споруді без дверей 
та з отвором у стелі прямо на землі 
спав хлопчик. 

Дитину відразу доставили до лі-
карні для огляду. Сергійко перебував 
у стресовому стані, але поводився 
спокійно. От тільки просився додо-
му, в тепле ліжечко. 

Згодом правоохоронці встано-
вили, що того вечора хлопчик разом 
зі сестрою гуляв на подвір’ї школи. 
Зібралося багато діток із сусідніх 
будинків, усі разом грали у сніжки. 
До їхньої компанії приєднався не-
знайомий хлопець. Пізніше молодик 
запропонував зіграти у хованки, а 
відтак непомітно для інших викрав 
дитину. 

Дорогою хлопчик просив відвес-
ти його додому, однак незнайомець 
повідомив, що вони заблукали. Та-
ким чином зловмисник відвів дитину 
в поле, у закинуте приміщення. 

— Я уже не надіялася, що Сергій-
ка знайдуть живим і здоровим, — не 
стримує емоцій мама хлопчика Ната-
лія. — Адже тоді була страшна хурде-
лиця. Ніхто не уявляє, яке лихо від-

вернули міліціонери від нашої сім’ї, 
тому я щиро їм дякую. 

Викрадачем виявився раніше 
судимий 24-річний житель Рожи-
щенського району, який у минулому 
притягувався до кримінальної відпо-
відальності за хуліганські дії. 

Слідчим відділенням Рожищен-
ського РВ УМВС України у Волин-
ській області розпочато досудове 
розслідування за частиною 2 стат-
ті 146 (незаконне позбавлення волі 
або викрадення людини) Криміналь-
ного кодексу України. За викрадення 
дитини затриманому загрожує до 
п’яти років позбавлення волі. 

Нині зловмисник перебуває під 
вартою, а правоохоронці з’ясовують 
усі обставини цієї події. 

Юлія ЛОКОТЬКО 
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1111Українські банки 
за рік закрили майже 
500 відділень 
Кількість банківських підрозділів із початку 
поточного року зменшилася на 2,6%, або 498 
підрозділів, і становить 19,4 тис. одиниць. Як 
повідомили у прес-службі Незалежної асоці-
ації банків України, це відбулось у результаті 
оптимізації діяльності окремих банків та 
об’єднання низки банківських установ.

Завдяки стимулам держави знайти 
роботу стало легше 
Статистика констатує позитивну ди-
наміку ліквідації безробіття на Во-
лині. Скажімо, нинішнього року за 
направленням центрів зайнятості 
до праці стали понад 24 тис. безро-
бітних волинян (загалом в Україні 
— близько 722 тис.), що на третину 
більше, ніж торік. Для прикладу: 
в 2011-му в області роботу одер-
жали 21 790 безробітних. Згідно з 
даними, обрахованими за мето-
дологією Міжнародної організації 
праці (МОП), загалом у державі й на 
Волині зокрема рівень безробіття 
знизився з 7,8% у 2012 році до 7,5% 
в 2013-му. 

Якщо проаналізувати наведе-
ну статистику, то знову одержують 
зарплату переважно ті безробітні 
волиняни, які заздалегідь зареєстру-
валися в службі зайнятості. На нові 
робочі місця з компенсацією для ро-
ботодавця влаштовано 135 волинян, 
серед яких вісім десятків осіб — не-
достатньо конкурентоспроможні на 
ринку праці. Водночас 58 колишніх 
безробітних краю відтепер тру-
дяться в пріоритетних галузях еко-
номічної діяльності. До речі, нові 
для ринку праці терміни на зразок 
«компенсація за перше робоче міс-
це» та «пріоритетні види діяльності» 
з’явилися лише торік, після ухвален-
ня Президентом оновленого Зако-
ну «Про зайнятість населення». 

— Закон запровадив сучасні ін-
струменти стимулювання робото-
давців до створення нових робочих 
місць, посилення мотивації праців-
ників і роботодавців до легального 
працевлаштування, — зазначає ди-
ректор Волинського обласного цен-
тру зайнятості Раїса Кучмук. — Та-
кож він покликаний знизити рівень 
молодіжного безробіття, покращити 
ситуацію з зайнятістю фахівців зрі-
лого віку, налагодити зв’язок між 
освітою та ринком праці, подолати 
дефіцит можливостей для професій-
ного зростання особи. А головне — 
підвищити темпи створення нових 
робочих місць. 

Як наголошують у службі за-
йнятості, цей прогресивний закон 
не лише прийнятий, але й підтвер-
джений фінансово, що було рідкістю 

для попереднього уряду. Наприклад, 
у держбюджеті на 2013-й передбаче-
но понад 25 млн грн (для Волині — 
105,4 тис.) на відшкодування витрат 
роботодавців за працевлаштованих 
на перше робоче місце. 

— Це дасть змогу компенсувати 
фактичні витрати в обсязі єдино-
го внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування за 
працевлаштованих на перше робоче 
місце у 2013 році, — роз’яснила пер-
ший заступник директора обласного 
центру зайнятості Світлана Корець-
ка. — А також дозволить виконати 
фінансові зобов’язання перед робо-
тодавцями, які торік узяли на роботу 
110 молодих волинян без стажу. 

Показники ефективності засто-
сування нового закону, тобто сти-
мулювання підвищення зайнятості 
волинян, характеризуються й тим 
фактом, що все більше безробітних 
знаходить роботу через державний 
центр зайнятості. Нині кількість 
вакансій у базі даних служби сягає 
1204 місць. На обласній біржі пра-
ці зареєстровано 9968 безробітних. 
Отже, на одну вакансію претендує 
вісім волинян. У січні–листопаді по-
слугами служби зайнятості скорис-

талися 48 тис. 209 громадян. Поміж 
них статус безробітного мали 34 811 
шукачів роботи. І понад 24 тис. без-
робітних таки знайшли стабільний 
заробіток. 

Суха статистика неспромож-
на реально відобразити весь обсяг 
роботи, виконаний працівниками 
центрів зайнятості. Наголошуємо 
на незвичних методах і новелах, які 
запровадили після ухвали закону 
про зайнятість. Як, наприклад, ви-
дача ваучерів для підтримання кон-
курентоспроможності безробітних, 
що старші за 45 років, на ринку пра-
ці. На Волині за травень–листопад 
384 безробітних саме завдяки вау-
черам на навчання та підвищення 
кваліфікації здобули новий, а голо-
вне — конкурентоспроможний фах. 
Водночас майже 5 тис. 345 волинян 
пройшли професійне навчання. А 
для безробітних, які не побажали 
освоювати нову професію, служба 
зайнятості організовує громадські 
тимчасові роботи. Наприклад, цьо-
горіч до них залучено 5764 безробіт-
них — люди працювали, одержали 
пристойні зарплати й далі очікують 
на підходящу вакансію. Тих, хто 
одержує допомогу з безробіття, на 

Волині — 7654 особи. «Ми не зму-
шуємо людей хапатися за першу-
ліпшу вакансію: якщо безробітний 
хоче працювати за фахом, держава 
без застережень платитиме йому 
допомогу доти, доки він не знайде 
бажане місце», — заявив Президент 
Віктор Янукович. Натомість, за сло-
вами глави держави, він зобов’язав 
уряд стимулювати розвиток малого 
та середнього бізнесу, виробничої 
економіки загалом, щоб побільшало 
місць, які влаштовують безробітних. 

До речі, саме задля збільшення 
кількості нових робочих місць із 
1 січня працює нове законодавство 
щодо сприяння розвитку підпри-
ємництва, стимулювання інвести-
ційної діяльності у пріоритетних 
галузях економіки. А також перехід-
ні положення Податкового кодексу 
щодо особливостей оподаткування 
суб’єктів господарювання, які реалі-
зують інвестиційні проекти. 

— Закони спрямовані на активі-
зацію інвестиційної діяльності через 
концентрацію ресурсів держави на 
пріоритетних напрямках розвитку 
економіки, що дозволить не лише 
створювати нові робочі місця, але 
й ефективніше впроваджувати но-
вітні та енергозберігаючі технології, 
максимально пришвидшити інф-
раструктурний розвиток регіону, 
— зазначає голова облдержадміні-
страції Борис Клімчук. — Залучати 
інвестиції в економіку Волині стало 
вигідніше. Зрозуміло, де вигода для 
бізнесу, для заснування виробни-
цтва — там нові робочі місця. На 
підтвердження: німецький інвестор 
ТОВ «Кромберг енд Шуберт Украї-
на» створить в області тисячу нових 
робочих місць, розширивши власні 
виробничі потужності. 

— Рішення щодо будівництва 
другої черги прийнято радою дирек-
торів і власниками «Кромберг енд 
Шуберт Україна». Вони шукали міс-
це для майбутнього заводу в інших 
областях. Однак, обміркувавши всі 
«за» та «проти», вирішили інвесту-
вати в економіку нашого регіону, — 
розповів Борис Клімчук. — Це свід-
чить про те, що іноземному бізнесу 
комфортно працювати на Волині. 

Петро КИРИЧЕНКО 

Семирічного хлопчика, якого викрав зловмисник, повернули 
батькам 

Під час вибуху 
невідомого 
пристрою 
постраждало троє 
дітей 

В Луцьку таки буде 
новорічна ялинка 

Через несправні пічки на Волині горять 
будинки 

У місті Борислав під час ви-
буху невідомого пристрою 

постраждало троє дітей, повідо-
мляє прес-служба департамен-
ту з питань цивільного захисту 
Львівської ОДА. 

Їх госпіталізували до міської 
лікарні. Зокрема, 13-річна дити-
на перебуває у важкому стані з 
термічними опіками обличчя. 
Стан іще однієї постраждалої, 
також 13-річної, з термічними 
опіками обличчя і травмою обох 
очей, задовільний. Третя дитина 
(15 років) із опіками й рваними 
ранами обличчя та контузією 
очей також у задовільному ста-
ні. Причину вибуху встановлю-
ють. Розглядається версія, що 
це могла бути петарда, яку діти 
вкинули у ліквідовану нафтову 
свердловину. 

Микола Романюк зазначив, 
що у місті заплановано ба-

гато цікавих заходів і подій до 
новорічних свят. 

Міський голова повідомив, 
що є домовленості з координато-
рами луцького Євромайдану, що 
вони приберуть від ялинок на-
мети і міська влада буде прикра-
шати їх святковою ілюмінацією. 

Він зауважив, що, незважа-
ючи на ситуацію у державі, є на-
родні традиції, які формували-
ся роками. Запалять новорічну 
ялинку 19 грудня, в День святого 
Миколая. 

З настанням холодів мешканці 
будинків намагаються обігріти 

свої оселі, часто забуваючи про 
необхідність дотримуватися пра-
вил безпеки під час користування 
пічним опаленням. Зрештою така 
недбалість стає причиною зрос-
тання кількості пожеж у житлово-
му секторі. 

Так, минулих вихідних, 
7–8 грудня, в області виникло 
10 пожеж, причиною п’яти з них 
стали несправність пічного опа-
лення чи порушення правил його 
експлуатації. 

7 грудня в селі Старики Горо-
хівського району виникла пожежа 
в дерев’яному житловому будинку. 
Вогнем знищено частину покрит-
тя. Ще одне помешкання горіло в 
селі Привітне Локачинського ра-
йону. Полум’ям пошкоджено 50% 
покриття, речі домашнього вжит-
ку. 

8 грудня в селі Брани Горохів-
ського району палала цегляна гос-
подарська споруда. Вогнем пошко-
джено перекриття. О 18:32 цього 
ж дня в селі Воля-Любитівська 
Любешівського району виникла 
пожежа у дерев’яній літній кухні. 
Полум’ям знищено 40 квадратних 
метрів покрівлі, пошкоджено час-
тину перекриття. 

Щоб у вашій оселі було тепло 
і безпечно, рятувальники заклика-
ють дотримуватися таких правил: 

• не перегрівати понад міру 
печі опалення, не доручати нагляд 
за ними дітям; 

• не розміщати паливо й інші 
горючі речовини і матеріали без-
посередньо перед топковим отво-
ром; 

• не сушити й не складати на 
печах одяг, дрова, інші горючі 
предмети й матеріали; 

• не застосовувати для розпа-
лювання печей легкозаймисті й 
горючі речовини. Хлопчика шукали по слідах

Тут злочинець залишив дитину на нічліг

Клеркам Кернеса купили 25 iPad 
по $900 за штуку 
Харківська міськрада за результатами тендера уклала 
угоди з ПрАТ «Інформаційні комп’ютерні системи» на 
придбання комп’ютерної техніки на суму 1 млн грн. Про 
це повідомляє «Вісник державних закупівель». Зокрема, 
закуплено 25 планшетних комп’ютерів Apple A1430 New 
iPad по 7196 грн за одиницю. Ці планшети презентовано 
у 2012 році. Торік місцева рада вже купила 105 таких. 
Таким чином, усього коштом місцевого бюджету при-
дбано 155 планшетних комп’ютерів, тоді як депутатський 
корпус налічує 100 осіб. Соціум


