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Нині в Україні знову взялися за 
боротьбу з розповсюдженням про-
дукції порнографічного характеру. 
Приміром, нещодавно в Чернівець-
кій області в магазині вилучили з 
продажу навіть мистецьку книгу 
з зображеннями оголеної натури. 
Тим часом усе більшого розмаху 
набуває тенденція продажу порно-
продукції у мережі Інтернет. За сло-
вами правоохоронців, це особливо 
небезпечно тим, що легкий шлях до 
порнографії отримують підлітки.

Торік волинські правоохоронці 
активно працювали в напрямку від-
стеження продажу порнопродукції 
через Інтернет. Але вже з почат-
ком року, відпрацьовуючи «цікаві» 
оголошення в Мережі, працівни-
ки відділу боротьби зі злочинами, 
пов’язаними з торгівлею людьми, 
УМВС України у Волинській області 
вивели на чисту воду громадянина 
К., жителя Львова. Як виявилося, 
спритний пан збував через Мережу 
пікантне відео. Серед його покупців 
були й волиняни. Безперешкодно 
скачуючи в Інтернеті порнофільми, 
львів’янин записував диски та ви-
ставляв їх на продаж. 

«Затриманий упродовж двох ро-
ків активно займався виготовлен-
ням, зберіганням і збутом продукції 
порнографічного характеру через 
Інтернет, — зазначив Петро Шпига, 
начальник відділу боротьби зі зло-
чинами, пов’язаними з торгівлею 
людьми. — Безпосередньо під час 
затримання у нього було вилучено 
близько двадцяти дисків із пікант-
ними записами. Також за місцем 
проживання вилучили й інші носії 
інформації та апаратуру, що слугу-
вала для тиражування. 

Оголошення про продаж по-
рнофільмів чоловік розміщував на 
одному з веб-сайтів, там же покупці 
робили замовлення, а бажану про-
дукцію отримували поштою або ж 
автобусним сполученням.

За словами пана Шпиги, наразі 
вирішується питання порушення 
кримінальної справи за ознаками 
ст.301 ч.3 (ввезення, виготовлення, 
збування та розповсюдження по-
рнографічних предметів) і ст.300 ч.2 
(ввезення, виготовлення або розпо-
всюдження творів, що пропагують 

культ насильства та жорстокості) 
Кримінального кодексу України.

«Відомості» поцікавились у на-
чальника відділу боротьби зі злочи-

нами, пов’язаними з торгівлею людь-
ми, УМВС України у Волинській 
області, чи не пройдуть місцевими 
книгарнями такі рейди, як у Черні-
вецькій області? Правоохоронець 
зазначив, що книгарні й інші точки 
продажу друкованої продукції пе-
ребувають під постійним наглядом. 
Одначе міліціянти більше стежать, 

аби на полицях не з’явилися книги, 
що пропагують культ насильства. 
Найчастіше це видання різноманіт-
них сект. За словами Шпиги, в ході 
перевірок поки що вилучати з про-
дажу можуть лише таку літературу, 
що має ознаки порнографічної, тоб-
то ту, де присутнє вульгарне демон-
стрування статевих органів. Міліці-
янт зазначив, що раніше на Волині 
вилучали такого роду журнальні 
видання.

Невдовзі більш прискіпливими 
можуть стати і до друкованої про-
дукції еротичного характеру. Це зу-
мовлено тим, що у Верховній Раді 
уже пройшов перше читання за-
конопроект №6532 «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів 
України (щодо захисту суспільної 
моралі)», згідно з яким продавати 
еротичні видання дозволятиметься 
лише в герметичній упаковці. Крім 
того, розповсюджувати друковану 
продукцію або поліграфію еротич-
ного чи сексуального характеру по-
штою можна буде лише в непрозо-
рій герметичній упаковці. Понад те, 
заборонятиметься розміщення на 
обкладинці детального зображення 
статевих органів.

Ольга УРИНА
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Події

НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК 

Дівчину вдарило струмом у 
тролейбусі

7 лютого 16-річна рівнянка Ма-
рійка їхала вранці на навчання. 

Щойно вона зайшла у тролейбус, 
який курсує за першим маршру-
том, як її вдарило струмом. Як роз-

повів головний лікар Рівненської 
обласної дитячої лікарні Георгій 
Думановський, дівчина наступила 
у тролейбусі на мокру прокладку, 
через яку пробив струм. Від отри-
маного удару вона впала. Після 
цього дівчина була доставлена в 
реанімаційне відділення. Однак, за 
словами лікаря, Марійка отримала 
лише тілесні ушкодження внаслі-
док падіння.

Наразі її життю та здоров’ю 
нічого не загрожує, проте причина 
цього випадку поки залишається 
нез’ясованою.

Одразу після цього випадку 
тролейбус був знятий з лінії, і на-
разі триває його перевірка в тех-
нічній службі підприємства. 

ПОТЕНЦІАЛЬНА НЕБЕЗПЕКА 

Пожежники у випадку небезпеки 
не зможуть потрапити на ринки 
Луцька 

У Луцькій міській раді обгово-
рювали стан пожежної без-

пеки на ринках міста. Заступник 
начальника міського відділу Дер-
жавного пожежного нагляду Ва-
силь Оліферчук повідомив, що у 
2010 році під час перевірок ринків 
міста було виявлено 285 порушень 
вимог правил пожежної безпеки. 
До адміністративної відповідаль-
ності притягнуто 16 осіб, що від-
повідають за протипожежний стан 
ринків.

За його словами, ринки Луцька, 
а саме: Завокзальний і Централь-
ний, «Лучеськ», «Львівський», 
«Шанс», «Пасаж», ринок ПП Дуби-
ни О.В. по вул. Конякіна, 14, ринок 
ПП Загородньої Н.О., що на буль-
варі Дружби Народів, 2, експлуату-
ються без погоджених генеральних 
планів і планів-схем розміщення 
торгових рядів, кіосків, павільйо-

нів, палаток. Це ускладнює під’їзд 
пожежно-рятувальної техніки до 
місця виникнення займання та ме-
реж зовнішнього протипожежного 
водопостачання.

Міські чиновники зобов’язали 
керівників вищезгаданих ринків 
до 1 липня цього року розробити 
та погодити плани-схеми торгових 
рядів і виконати вимоги приписів 
Державної інспекції пожежного 
нагляду.

ПОГРАБУВАННЯ 

У луцькому відділенні 
«Приватбанку» вкрали близько 
200 тисяч гривень 

2 лютого приблизно о 16:15 двоє 
невідомих здійснили розбій-

ний напад на відділення «При-
ватбанку», що знаходиться на 
вулиці Конякіна. Про це під час 
прес-конференції повідомив на-
чальник Луцького МВ УМВС у Во-
линській області Роман Крохмаль.

Особи, одягнені в темний одяг, 
із капроновими масками на об-
личчях і в капюшонах увірвалися 
у приміщення банку, збили з ніг 
охоронця та попрямували до каси. 
Там, розбивши скло, дістали з сей-
фа гроші. Як каже Крохмаль, ключ 
був вставлений у замкову щілину 
сейфа, оскільки тривав робочий 
день.

Точну суму вкрадених коштів 
міліціянти не називають, але ка-
жуть, що грабіжники винесли 
близько 200 тисяч гривень.

«Уся операція в часі зайняла 
п’ятдесят секунд, — зазначив пан 
Крохмаль, — грабіжники діяли 
професійно, підготовлено, чітко та 
сплановано».

Варто зазначити й те, що по-
грабування відбулося без вико-
ристання зброї, зловмисники все 
виконували мовчки, нікому не по-
грожуючи. За словами начальника 
міськвідділу, на місці інциденту 
знайшли лише дуло від газового 
пістолета.

На момент пограбування в 
установі, крім працівників, були 
й клієнти. Їх кількість міліція 
поки що не називає. З потерпілих 

— лише охоронець, якому зло-
вмисники розбили носа. До речі, 
охоронник у цьому відділенні пра-
цював лише другий день, до цього 
банк ніхто не охороняв. Чоловік 
при собі зброї не мав і виконував 
лише функцію зовнішнього спо-
глядання.

Під час інциденту в банку ве-
лося відеоспостереження. Роман 
Крохмаль зазначив, що грабіжни-
ки були одягнені в спортивні курт-
ки (один — у коричневу, інший — 
у синю), темні спортивні штани та 
кросівки.

Версію «інсценізації пограбу-
вання» працівниками банку в мі-
ліції не розглядають.

На сьогодні осіб, що скоїли по-
грабування, не знайдено, ведуться 
пошукові роботи. До співпраці 
вже залучили кінологів. За статтею 
«розбійний напад» порушено кри-
мінальну справу.

Ольга УРИНА

Росія не буде переходити на 
зимовий/літній час 
Росія через тридцять років після введення переходу 
на зимовий/літній час відмовляється від цієї практи-
ки — з осені 2011 року росіяни не переводитимуть 
стрілки годинника на годину назад. Про це повідомив 
президент РФ Дмитро Медведєв. «Я прийняв рішення 
про скасування переходу на зимовий час, починаючи 
з осені поточного року», — сказав Медведєв. Глава 
держави зазначив, що «необхідність адаптуватися 
пов’язана і зі стресом, і з захворюваннями».

Аеропорт у Крупі 
інспектуватимуть львівські 
інженери 
В рамках підготовки до Євро-2012 потенціал вій-
ськового аеропорту у Крупі вивчатимуть львівські 
інженери. Голова Волинської ОДА Борис Клімчук 
розповів, що віце-прем’єр-міністр Борис Колесніков 
таки дотримав обіцянки щодо розбудови аеропорту, 
яку дав під час свого нещодавнього візиту на Волинь. 
За умови позитивного висновку там згодом можуть 
розпочатися будівельні роботи.

Міліція затримала продавця 
порнопродукції

Оголошення про продаж 
порнофільмів чоловік 
розміщував на одному з 
веб-сайтів, там же покуп-
ці робили замовлення, а 
бажану продукцію отриму-
вали поштою або ж авто-
бусним сполученням.
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