
Голова Закарпатської області 
Геннадій Москаль розповів 

про те, що угорська поліція на 
кордоні з Україною затримала та 
взяла під варту головного контр-
абандиста цигарок у ЄС. 

Роланд Садовий був затри-
маний в п’ятницю, 22 січня, на 
КПП Лужанка з угорського боку. 
Він є мешканцем Мукачева, угор-
ці затримали його за запитом 
німецьких правоохоронців. Са-
дового вважають ключовою фі-
гурою в контрабанді цигарок із 
України до Євросоюзу. Москаль 
наголошує, що це не «пішак», а 
організатор, який для клану Ба-
лог займався питаннями контр-
абанди цигарок до країн ЄС.

Замовлення надходили з 
Франції, Великобританії та ін-
ших країн. В Україні готувалися 
фальшиві документи на переве-
зення товару під різним вигля-
дом. Відповідно, домовлялися і 
з угорськими митниками. Мос-
каль зазначив, що інформація 
отримана з достовірних джерел 
у європейських правоохоронних 
органах.

Чоловік у теплиці вирощував коноплі

На Волині поліцейські вилучили в рівнянина 
бурштин, гроші та зброю

Днями під час санкціонованого 
обшуку в господарстві  33-річ-

ного жителя села Великий Омеля-
ник Луцького району поліцейські 
вилучили півкілограма марихуа-
ни. Знайдене зілля чоловік виро-
щував у власній теплиці.

Коноплю знайшли поліцей-
ські оперативно-пошукового від-
ділу третього територіального 
управління Департаменту проти-

дії наркозлочинності Національ-
ної поліції України. Вони провели 
санкціонований обшук. Окрім 
марихуани, за місцем проживання 
волинянина правоохоронці вилу-
чили ще й засоби для вирощуван-
ня цієї культури та пристрої, при-
значені для її вживання.

Усе вилучене направили на до-
слідження у Волинський експерт-
но-криміналістичний центр при 
МВС України.

За цим фактом відомості вне-
сені до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань за ознаками зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 309 
(Незаконне виробництво, виго-
товлення, придбання, зберігання, 
перевезення чи пересилання нар-
котичних засобів, психотропних 
речовин або їхніх аналогів без 
мети збуту) Кримінального кодек-
су України.

Вирішують також питання 
щодо відкриття кримінального 
провадження за незаконне виро-
щування, збут наркотичних засо-
бів і організацію або утримання 
місць для їхнього вживання.

24 січня поліцейські на блокпос-
ту неподалік села Вовчецьк 

Маневицького району зупинили 
автомобіль «Wolksvagen Passat». Во-
дій, 21-річний житель Рівненської 
області, пред’явив документи на 
транспортний засіб з очевидними 
ознаками підробки. На місце події 
одразу ж виїхала слідчо-оперативна 
група Маневицького відділу поліції.

Під час огляду автомобіля в са-
лоні транспортного засобу виявили 
5 тис. доларів США, два стартові 
пістолети «Ekol Botam» та «Double 
Eagle» без номерів, 13 патронів шу-
мової дії калібру 8 мм, дві електро-
нні ваги, а також майже 5 кг камінців 
коричневого кольору різної фракції, 

які схожі на бурштин-сирець.
Вилучене направили на дослі-

дження у Волинський науково-до-
слідний експертно-криміналістич-
ний центр МВС України.

«Відомості за цим фактом вне-
сено до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань за статтею 198 (При-
дбання, отримання, зберігання чи 
збут майна, одержаного злочинним 
шляхом) Кримінального кодексу 
України», — повідомив Анатолій 
Близнюк, начальник Маневицького 
відділу поліції Головного управлін-
ня Національної поліції у Волин-
ській області. Нині правоохоронці 
з’ясовують усі обставини події. Три-
ває досудове розслідування.
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У Луцьку вартість проїзду в тролейбусах 
піднімуть до двох гривень

За перспективним планом Волин-
ської області, у Старовижівському 
районі є громада із центром у с. Бу-
цин. До неї, окрім самої Буцинської 
сільради, мають увійти довколишні 
Мизівська, Соколищенська, Си-
нівська, Поліська, Седлищанська, 
Солов’їнська, Секунська та Серехо-
вичівська. 

Варто зауважити, що таке бачен-
ня об’єднання з’явилося вже згодом. 
До того велися серйозні дискусії: 
ще в травні, після зустрічей у гро-
мадах, у картах експерти визначали 
центром громади с. Сереховичі. Зго-
дом Старовижівський район узагалі 
стали розглядати як єдину громаду, 
котра дійсно мала всі шанси на роз-
виток та підвищення економічних 
показників — на цьому зійшлися в 
районі, області й навіть фахівці Мін-
регіону. Але, зважаючи на законну 
добровільність адмінреформи й 
водночас врахувавши вимоги «Ме-
тодики формування спроможних 
громад», у перспективному плані все 
ж визначили 5 громад із центрами у 
Старій Вижівці, вже згаданому Бу-
цині, Дубечному, Смідині та Крим-
ному.

Нещодавно довкола цього пи-
тання знову розпочалися дискусії. 
Під час зустрічі в «Офісі реформ» 
Седлищаський сільський голова 
Ростислав Шиманський та почесний 
громадянин Луцька, народний депу-
тат України 1-го скликання Андрій 
Бондарчук, котрий родом із Сере-
ховичів, наводили аргументи, чому 
необхідно переглянути перспектив-
ний план.

По-перше, історичний аспект: 
с. Сереховичі має давню історію. 
Привертає увагу вже навіть той 
факт, що вихідці із Сереховичів — 
троє депутатів найвищих законо-
давчих органів різних країн: Польщі 
— Іван Бондарчук, УРСР — Юхим 
Ярощук та незалежної України (пер-
ше скликання) — Андрій Бондарчук.

У цього села, нагадав Андрій 

Іванович, понад 500-літня історія 
(із часу першої писемної згадки), є 
місцева середня школа, створюється 
музей села, для якого є приміщення, 
експонати, має добре розвинену со-
ціально-культурну інфраструктуру.

Крім того, за словами Ростислава 
Шиманського, тут можуть похвали-
тися й економічними показниками, 
адже є потужний виробничо-еконо-
мічний комплекс, у якому зайняте 
населення не тільки Сереховичів, а й 
навколишніх сіл.

Село має розвинуту мережу ав-
томобільних доріг із твердим по-
криттям (переважно асфальт), яка 
дає можливість надання необхідної 
допомоги населенню та зручного 
кільцевого сполучення громадсько-

го транспорту адмінцентру з усіма 
населеними пунктами громади з 
виходом на автомагістралі Ковель-
Брест, Ковель-Камінь-Каширський 
та на залізничні станції Мизове 
(сполучення Ковель-Заболоття) та 
станцію Лапні (сполучення Ковель-
Камінь-Каширський); Сереховичі 
оптимально наближені до центру 
громади, а Сереховичівська сільська 
рада є найбільшою за територією, 
площа якої зараз становить 6773,1 
га. Тож, стверджує сільський голова, 

вони мають найбільші власні надхо-
дження до сільського бюджету, роз-
мір яких у 2015 році склав понад 620 
тис. грн.

— А коли проводили громадські 
обговорення щодо можливого до-
бровільного об’єднання територі-
альних громад, окремі сільські ради 
вже надали згоду щодо об’єднання 
на базі Сереховичівської сільської 
ради з адміністративним центром у 
Сереховичах, — наголосив Ростис-
лав Шиманський.

Крім того, така громада матиме 
й туристичний потенціал завдяки 
унікальному розташуванню села 
Сереховичі на берегах двох озер, 
зручному транспортному сполучен-
ню з населеними пунктами та їхніми 
природними багатствами та красою, 
історико-культурними пам’ятками.

Директор «Офісу реформ» Ана-
толій Пархом’юк зазначає, що, зва-
жаючи на ситуацію, експерти знову 
обов’язково відвідають обидва ймо-
вірні адмінцентри, аби обговорити 
питання з громадою. Можливо, до-
ведеться проводити громадські слу-
хання або й референдум.

І варто нагадати: у Законі Укра-
їни «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад» та в «Ме-
тодиці формування спроможних 
громад», котру відповідним розпо-
рядженням затвердив Уряд України, 
чітко визначені вимоги до майбут-
нього адмінцентру. І, як неодноразо-
во нагадували експерти «Офісу ре-
форм», об’єднання громад — це не 
амбіції та чиєсь бажання, а чиста 
математика. Аби зрозуміти, чи стане 
громада дійсно спроможною, варто 
хоча б ознайомитися з тим перелі-
ком повноважень, що передаються 
на базовий рівень. Тож кожному 
необхідно задуматися: зможе чи ні 
громада узяти на себе таку відпові-
дальність, адже покладатися дове-
деться не на Держбюджет і «дядька 
зі столиці», а на власні ресурси та 
можливості.

Світлана ДУМСЬКА

На Волині «накрили» склади сумнівної 
горілки та цигарок на 100 тисяч гривень

Під час оперативної наради за-
ступник міського голови Сер-

гій Григоренко прокоментував си-
туацію, що склалася на Луцькому 
підприємстві електротранспор-
ту. За його словами, ЛПЕ нині в 
скрутній ситуації. «Колектив під-
приємства висунув ряд вимог до 
міської влади, і ми готові їх вико-
нувати», — наголосив він.

Сергій Григоренко зазначив, 
що цьогоріч ситуація усклад-
нилася. Внесено зміни до низки 
нормативних актів, і тепер дер-
жава не надаватиме субвенцію за 
пільгові перевезення громадян. 
Однак, у документах не прописа-
ли обов’язок на міські ради вико-
нувати це. Виникла певна колізія. 
Заступник міського голови зазна-
чив, що минулоріч ЛПЕ перевезло 
пільгових категорій громадян на 
27 млн грн, а субвенцію держава 
дала лиш 14 млн грн. 

Він наголосив, що міський 
голова Микола Романюк під час 
засідання Асоціації міст України 
порушив перед керівництвом дер-
жави питання щодо компенсації 
за пільгові перевезення громадян 
та перегляду кількості пільгових 
категорій.

Сергій Григоренко зазначив, 
що в міському бюджеті передба-
чено 20 млн грн на компенсацію за 
пільгові перевезення громадян.

«Не основна проблема Луць-
кого підприємства електротран-
спорту — закупівля фарб чи за-
пчастин. Основна проблема — це 
лізингові автобуси, які «вимили» з 

підприємства 15–17 мільйонів, та 
невиконання зобов’язань держави 
з компенсації за пільгові переве-
зення громадян», — переконаний 
заступник міського голови. Він за-
уважив, що на ЛПЕ є кілька людей, 
які збурюють колектив і підбива-
ють на страйк. Ці люди підігріті 
певними політичними силами.

Сергій Григоренко наголосив, 
що міська влада виділить кошти 
на ремонт мийки, цеху з ремонту 
транспорту, на підвищення заро-
бітної плати водіям та іншим пра-
цівникам.

Також допомогою у вирішенні 
проблем підприємства стане під-
вищення вартості проїзду в тро-
лейбусах до 2 гривень.

Сергій Григоренко зазна-
чив, що міська влада бере багато 
зобов’язань на себе перед колекти-
вом Луцького підприємства елек-
тротранспорту, та переконаний, 
що лише спільними зусиллями та 
компромісними рішеннями можна 
вивести підприємство зі скрути.

На Закарпатті 
затримали 
головного 
контрабандиста 
цигарок з України 
в Євросоюз

Буцин чи Сереховичі? Кому 
віддадуть перевагу старовижівці 

Правоохоронці вилучили 75 
ящиків спиртного та 33 блоки 

цигарок.
Працівники управління захис-

ту економіки у Волинській області 
в Ковелі та селищі Стара Вижівка 
виявили в помешканнях двох міс-
цевих жителів горілку, коньяк та 
цигарки з ознаками підробок ма-
рок акцизного податку. Правоохо-
ронці вилучили 75 ящиків спирт-
ного та 33 блоки цигарок.

Обшуки проводили 19 січня 
на підставі ухвали слідчого судді 
Луцького міськрайонного суду в 
рамках відповідного криміналь-
ного провадження. Сумнівну ал-
когольну та тютюнову продукцію 
виявили в помешканні 74-річної 
жительки райцентру та 45-річного 
жителя Старої Вижівки.

Загалом працівники поліції 
вилучили товарів з ознаками під-
робок марок акцизного податку на 
суму понад 100 тисяч гривень.

Відомості за цим фактом вне-
сені до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань за ознаками злочину, 
передбаченого за ч. 1 ст. 199 (Виго-
товлення, зберігання, придбання, 
перевезення, пересилання, вве-
зення в Україну з метою викорис-
тання при продажу товарів, збу-
ту або збут підроблених грошей, 
державних цінних паперів, білетів 
державної лотереї, марок акцизно-
го податку чи голографічних за-
хисних елементів) Кримінального 
кодексу України. Санкція статті 
передбачає позбавлення волі на 
строк до семи років.

У дворі школи поліцейські 
вилучили в юнака наркотики
На території однієї із загальноосвітніх шкіл у Луцьку 
поліцейські знайшли в 18-річного хлопця згорток із 
марихуаною. Правоохоронці його вилучили та напра-
вили на дослідження у Волинський науково-дослідний 
експертно-криміналістичний центр МВС України. Слідчі 
відкрили кримінальне провадження. Триває досудове 
розслідування.

З 1 березня у Старому місті 
Луцька запровадять платне 
паркування
«Кожен, хто приїде в історичну частину міста, залишивши 
там автомобіль, буде змушений заплатити за його парку-
вання. Тут будуть встановлені автоматичні пристрої, які 
регулюватимуть в’їзд. Також буде організована належним 
чином схема руху, щоб уникнути заторів», — розповів 
заступник міського голови Сергій Григоренко. В’їзд у Старе 
місто для громадян, які там проживають, та підприємців, 
що ведуть там бізнес, буде безкоштовний.

10
стільки мільярдів доларів 
Україна очікує одержати в 
2016 році від усіх ключових 
кредиторів, включаючи МВФ, 
Світовий банк, ЄБРР та уряди 
США і ЄС. Про це заявила На-
талія Яресько.Події

Дискусії щодо об’єднання громад у Старовижівському районі 
продовжуються

Тож кожному необхідно 
задуматися: зможе чи ні 
громада узяти на себе таку 
відповідальність, адже 
покладатися доведеться 
не на Держбюджет і «дядь-
ка зі столиці», а на власні 
ресурси та можливості.


