
Керівник волинської міліції Петро 
ШПИГА розповів  в ексклюзив-
ному інтерв’ю «Відомостям» про 
реформування міліції, боротьбу з 
незаконним видобутком бурштину, 
легалізацію вогнепальної зброї 
та шахрайство з банківськими 
картками.

— Які нововведення чекають 
волинян зі зміною назви і з введен-
ням нового закону про поліцію?

— Ми готові змінювати не тіль-
ки назву з «міліції» на «поліцію», 
а й систему загалом. Якщо все, що 
прописане в законі, дійсно запра-
цює, наприкінці року поліцейські 
вийдуть патрулювати місто. Наразі 
маємо багато заяв від волинян на 
роботу в нову поліцію. Це люди, які 
хочуть змін та які будуть пропону-
вати свої можливості, свій розум, 
свої знання, щоб збудувати нову по-
ліцію. Усе буде залежати від простих 
громадян, які вчора були медсестра-
ми, підприємцями, вантажниками, 
а завтра створюватимуть нову полі-
цію. Дай Бог, щоб ми дійсно були на 
правильному шляху. 

— Які труднощі можуть очіку-
вати ваше управління під час цьо-
го реформування?

— Усе нове завжди викликає 
труднощі. За новим законом полі-
ція має бути повністю забезпечена, 
починаючи від ручки і закінчуючи 
транспортними засобами, зарп-
латою, соціальним пакетом тощо. 
Труднощі вже є, тому що не визначе-
не фінансування і його не закладено 
в бюджеті. На цьому етапі допомагає 
Америка, Канада, Європа. Зокрема, в 
рамках проекту «Україна – Польща 
– Білорусь: прикордонне співробіт-
ництво, транскордонна безпека» ми 
отримали від Євросоюзу 38 джипів, 
які вже обладнані тепловізорами, 
валізами експерта та сучасними ві-
деокамерами. Також є багато питань 
з організацією навчання, яке плану-
ємо проводити в Сокиричах. Зараз 
відбувається підготовка приміщень 
до належних норм.

Реформи складаються з декіль-
кох етапів. На першому — ейфорія 
від того, що ми щось будемо зміню-
вати. І коли ейфорія минає, почина-
ються сірі будні, приходить рутина. 
У цей момент потрібно набратися 
терпіння та йти вперед до того, щоб 
поліція запрацювала ефективно 
й Україна перейняла європейські 
стандарти.

Бажання йти вперед дає нам 
сили і ми самі знаємо, що це нам 
потрібно. З часом усі міліціонери 
пройдуть тестування і стануть по-
ліцейськими. Ми повинні всіля-
ко сприяти тому, щоб на території 
Волинської області цей процес був 
ефективним. 

— Іде реформування патруль-
ної служби як підрозділу міліції. 
Що буде відбуватися з іншими 
службами міліції? 

— Паралельно буде створена 
кримінальна поліція, спеціальна по-
ліція та поліція особливого призна-
чення. Це крок, про який говорив 
міністр Арсен Аваков і який висвіт-
люють засоби масової інформації. 
Слідчий підрозділ теж обов’язково 
буде. Важко запустити все одразу, 
треба робити все поступово. Про-
цес реформування міліції має бути 
виважений. Процес запущено, назад 
дороги немає. 

— Чи можна зробити висновок, 
що співробітники міліції, які за-
раз працюють, не дуже задоволені 
тією реформою та не поспішають 
подавати заяви на переатестацію?

— Це так. Ніхто до кінця не 
розуміє самого формату реформ. 
Якщо буде обмежений граничний 
вік 35 роками, то що робити людям, 
які багато років пропрацювали в 

міліції. Наприклад, в 35 працівник 
міліції вже має звання капітана і 
п’ятнадцятирічний досвід. Їм ска-
жуть, що вони непотрібні? Далі що? 
Люди повинні знати, що держава 
дасть їм можливість продовжити 
роботу. 

У 80-их роках вже був гіркий 
досвід, коли усі кадри «почисти-
ли», нових набрали і не залишили 
наставників. Молоді люди не орі-
єнтувалися, як працювати, розкри-
вати злочини. Людей на патрульну 
службу ми наберемо. Але якщо по-
чати пошук слідчого чи працівника 
оперативного карного розшуку, то 
знайти людей з відповідним досві-
дом не так просто. І тут є проблема. 
У цих питаннях потрібно прийти до 
правильного рішення. Бо ми просто 
викинемо професіоналів. Куди ці 
люди підуть? Не може так бути, що в 
міліції всі корупціонери та хабарни-
ки. Є дуже багато тих, хто чесно слу-
жив Україні. З іншого боку, реформу 
треба проводити, враховуючи всі 
думки. Потрібно провести реформи 

не лише міліції, але й усієї правоохо-
ронної системи, зокрема прокурату-
ри та судів. 

— Яка ситуація за контролем 
видобутку бурштину на Волині?

— На мою думку, видобуток 
бурштину потрібно врегулювати 
на законодавчому рівні, тому що це 
мільйонні кошти, які держава недо-
отримує. Коли це буде законодавчо 
врегульовано та здійснюватиметься 
ліцензування видобутку — держава 
отримуватиме великий прибуток. 
Також має бути чітко визначена від-
повідальність щодо незаконного ви-
добутку бурштину. На сьогодні за це 
не передбачено серйозної відпові-
дальності. Максимальне покарання 
за цей злочин — штраф у розмірі 9 
тисяч 200 гривень. От і виходить, 
що особа, яка незаконно видобуває 
бурштин, у тиждень зароблятиме 
сотні тисяч гривень і цей штраф не 
грає для неї ніякої ролі. 

На сьогодні ми не маємо мож-
ливості документувати весь шлях, 
починаючи від видобутку бурштину 
і закінчуючи його реалізацією, але 
робимо все, щоб стримувати ситуа-
цію на Волині. Усіма засобами нама-
гаємося не допустити видобування 
помпами. Я не думаю, що в нас ви-
стачить сил і засобів, щоб стримува-
ти ситуацію цілий рік. Ми задіюємо 
спецпідрозділи та групи швидкого 
реагування, люди несуть цілодобову 
охорону. Але працівники, які відпо-
відають за цю територію, не мають 
фізичної можливості та матеріаль-
но-технічного забезпечення, щоб 
здійснювати по 40–50 виїздів за по-
відомленнями про незаконне видо-
бування бурштину.

— У зв’язку з військовими ді-
ями на Сході в нас на Волині і в 
Україні загалом з’явилась на ру-
ках у людей велика кількість зброї. 
Автомат Калашникова тепер не 
вважається вже чимось таким 
серйозним. У населення вже є гра-
натомети, кулемети, вибухівка. 
Яка ситуація з незаконним обігом 
зброї на Волині?

— Ситуація в області контрольо-
вана. Міліція намагається робити 
все, щоб перешкоджати незаконно-
му обігу вогнепальної зброї. Робота, 
яку проводять наші підрозділи, дає 
результати. Але ми всі розуміємо, 
що кількість нелегальної зброї на 
руках у населення не відповідає кіль-
кості вилученої. У людей дуже вели-
ка кількість зброї, а тому купити її 
зараз не є проблемою. Пізніше ми 
прозвітуємо про результати нашої 
роботи в цьому напрямку. 

— Як ви ставитеся до того, щоб 
провести легалізацію вогнепаль-
ної зброї, в законодавчому полі 
виписати право на володіння та за-
стосування  вогнепальної зброї для 
захисту майна та життя?

— На сьогодні негативно до цьо-
го ставлюся. Після легалізації кожен 
захоче мати в себе серйозну зброю. 
Повернувшись з війни, люди будуть 
продовжувати думати, що вони вою-
ють на Сході. Нам треба буде пройти 
процес реабілітації, щоб усі усвідо-
мили, що війна закінчилась і що 
зброя для того, щоб захищатись, а 
не нападати. Після війни треба буде 
зробити паузу, а тоді, можливо, і ле-
галізувати її. В Америці ми бачимо 
серйозні розстріли підлітками од-
нолітків у школах, в університетах, 
масові підриви. Там теж є легальна 
зброя. Тільки не завжди вона захи-
щає, а використовується за іншим 
призначенням.

— Зараз надходить багато ін-
формації про шахрайство з банків-
ськими картками. Яка на Волині 
ситуація з розкриттям цих злочи-
нів? 

— Ситуація критична, як і скрізь. 
Схеми, які використовують злочин-
ці, є новими і постійно змінюються. 
Для того, щоб з ними боротися, по-
трібно мати відповідний досвід, ро-
зуміння та допомогу з боку банків-
ських установ. Зараз ми не можемо 
протидіяти цим злочинам. Отри-
мання інформації від банку, яка під-
тверджує злочин, триває до місяця, 
Це тривалий термін, а злочинці не 
сидять на місці. Операція зі зняття 
коштів займає день, максимум три 
— і гроші йдуть. Є інформація, що 
ці кошти деколи ідуть на Схід і за 
рахунок них фінансуються злочинні 
угрупування, які воюють проти нас. 

— Банки готові співпрацювати 
з міліцією в цьому напрямку?

— На сьогодні ми не бачимо під-
тримки, не відчуваємо, що банки го-
тові з нами співпрацювати. Я впев-
нений, що ми покажемо серйозний 
результат у боротьбі з шахрайством. 
Цей вид злочину скоюють люди, які 
мають досвід роботи в банківській 
системі і знають, як поводитися та 
схеми роботи банку. Не виключе-
но, що вся база клієнтів зараз зна-
ходиться в сепаратистів, які, вико-
ристовуючи колишніх працівників 
банку, працюють з клієнтурою по 
всій Україні та шахрайським шля-
хом «видурюють» кошти в наших 
громадян. 

Розмовляв Михайло ГАРЩАЛЬ
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СБУ затримала на хабарі 
посадовця Національної 
академії наук
Служба безпеки України спільно з прокуратурою на 
хабарі затримала посадовця Національної академії наук 
України. Свої послуги щодо здачі в оренду частини нежит-
лового приміщення кардіологічного санаторію «Ворзель» 
НАН України директору одного з підприємств службовець 
оцінила в 100 тисяч гривень. Затримали чиновницю «на 
гарячому» в Шевченківському районі столиці під час 
передачі частини грошей — 50-ти тисяч гривень.

На дереві прикордонники 
виявили приховану 
відеокамеру
Патрулюючи кордон вздовж берегової смуги річки 
Дністер, прикордонний наряд відділу «Велика 
Кісниця» виявив на дереві малогабаритну фото-
відеокамеру марки «Boskon Guard», приховану по-
серед гілля. Військовослужбовці загону здійснили 
перевірку прилеглої місцевості та огляд ділянки, 
де було виявлено вказаний предмет. Наразі про-
водяться слідчі дії.

45,85
стільки мільярдів гривень станом на 
початок вересня становить залишок 
коштів на єдиному рахунку Державної 
казначейської служби України. З по-
чатку 2003 року сьогоднішній показник 
став максимальним залишком на по-
чаток місяця за цей період.
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На Волині 
не вистачає 
48 шкільних 
автобусів

Інтерв’ю

За інформацією директора де-
партаменту агропромисло-

вого розвитку Волинської ОДА 
Юрія Горбенка, через цьогорічну 
посуху врожайність цукрового 
буряка в регіоні буде нижчою за 
минулорічну. Хоча цукристість 
відповідає нормам.

— До переробки цукрових 
буряків готові два цукрові за-
води — Гнідавський та Івани-
чівський — «Європацукор», 
— розповів Юрій Мефодійо-
вич. — Терміни приймання та 
переробки будуть визначатися 
відповідно до погодних умов. 
Хоч вже на сьогодні Гнідав-
ський цукровий завод присту-
пив до приймання цукрових 
буряків із-за меж області, від 
волинських сільгоспвиробни-
ків розпочнуть приймати з 15 
вересня. Буряки від населення 
бурякопункти в «Європацу-
кор» почнуть приймати з 1-го 
жовтня, Гнідавський цукровий 
— з 15-го жовтня. Наразі «Єв-
ропацукор» готовий створюва-
ти додаткові бурякопункти за 
умови своєчасного звернення 
сільських територій і громад , 
щоб була можливість набрати 
як мінімум 500 тонн цукрових 
буряків. 

Людмила ШИШКО

Не спішіть 
продавати 
картоплю 
задешево

Два заводи на 
Волині готові 
до переробки 
цукрових буряків

Новий навчальний рік розпо-
чався, а проблеми зі шкіль-

ними автобусами на Волині не 
вирішили. Як відомо, частину 
з них забрали на потреби АТО. 
Про це заявив голова облдер-
жадміністрації Володимир Гун-
чик. За його словами, для того, 
щоб забезпечити перевезення 
школярів, необхідно 48 автобу-
сів. Тому в місцевих бюджетах 
потрібно передбачити кошти 
на їхню закупівлю, а саме 50% 
від суми, іншу половину профі-
нансують з фонду регіонально-
го розвитку. Така ж ситуація і з 
новими підручниками — на їхнє 
придбання також необхідні ко-
шти з місцевих бюджетів. 

Петро ШПИГА: Потрібно провести реформи 
не лише міліції, але й усієї правоохоронної 
системи, зокрема прокуратури та судів

Перевиробництва картоплі 
цього року не буде. Про це 

заявив директор департаменту 
агропромислового комплексу 
Волинської ОДА Юрій Горбенко.

— Тому ціна на картоплю 
вже піднялася, — зазначив по-
садовець. — Можна тільки реко-
мендувати керівникам територі-
альних громад прослідкувати, 
аби приїжджі заготівельники не 
скупили її задешево. Тому що 
сьогодні по 2 грн продати карто-
плю — це буде збиток селянам. 
Я вважаю, що ціна на картоплю 
становитиме 3-4 грн. Юрій Гор-
бенко зауважив, що на Волині є 
чотири крупнотоварні підпри-
ємства, які вирощують картоплю 
в межах 50 га. Він рекомендує 
завчасно бюджетним установам 
подбати про закупівлю картоплі.   

 ДОВІДКА

Петро ШПИГА — полковник міліції, 
начальник управління МВС України 
у Волинській області.
Народився 30 вересня 1973 року в 
селі Чмикос Любомльського району 
Волинської області
У 1995 році закінчив Луцький 
державний педагогічний інститут, 
у 1996 році — Українську академію 
внутрішніх справ, у 2001 році — 
Тернопільську академію народного 
господарства.
Службу в органах внутрішніх справ 
розпочав у травні 1995 року на по-
саді старшого психолога відділення 
бойової та спеціальної підготовки 
відділу швидкого реагування «Со-
кіл» управління по боротьбі з орга-
нізованою злочинністю Управління 
МВС України у Волинській області. 
Згодом працював в управлінні по 
боротьбі з організованою злочин-
ністю УМВС України у Волинській 
області, у відділі карного розшуку 
Луцького МВ УМВС України, у від-
ділі Державної служби боротьби 
з економічною злочинністю УМВС 
України у Волинській області. З 
червня 2005 року обіймав посаду 
начальника підрозділу боротьби зі 
злочинами, пов’язаними з торгів-
лею людьми управління МВС Укра-
їни у Волинській області. З квітня 
2014 р. призначений начальником 
УМВС України у Волинській області. 
Одружений, має двох доньок.


