
10

У Луцьку на вулиці Рівненській 
35-річний Вадим К. незаконно 

проник у помешкання, аби його по-
грабувати: чоловік і не підозрював, 
що дім надійно охороняється. 

Злодій вибрав «багатий» буди-
нок, переліз через паркан, розбив 
вікно першого поверху та проник 
усередину, повідомили у ВЗГ УМВС 
України у Волинській області.

У момент, коли грабіжник роз-
бивав скло, на пульт центральної 
охорони надійшов сигнал. Черговий 
оператор передав виклик групі за-
тримання відділу Державної служби 
охорони при УМВС України у Во-
линській області.

На місці працівники міліції ви-
явили розбите скло та зрозуміли, що 

всередині хтось є. Вони викликали 
підмогу та повідомили про крадіж-
ку власника будинку. Коли приїхала 
друга група, міліціонери оточили 
дім і запропонували «гостю» добро-
вільно здатися. Той погодився.

Як виявилося, чоловік навіть не 
підозрював про наявність сигналіза-
ції. Через кілька хвилин після втор-
гнення у будинок побачив через ві-
кно, що прибули міліціонери. У цей 
момент усе, що збирався вкрасти й 
уже склав до сумки, почав розкида-
ти по кімнаті.

Зрозумівши, що непомітно 
втекти не вдасться, злодій знайшов 
спиртне та випив із горя. Коли гра-
біжника затримували, він уже був 
добряче захмелілий.

Свою вину Вадим К. визнав від-
разу. Як встановили правоохоронці, 
чоловік проживає у селі Олика Кі-
верцівського району. Ніде не пра-
цює та вже відбував покарання за 
крадіжку.

Відомості.UA

№ 9 (544)

24 лютого - 2 березня 2011 року

vidomosti-ua.com

Події

ОБМЕЖЕННЯ 

Безпритульні наодинці з морозами

Минулого року місцевих бездо-
мних хоч якось намагалися захис-
тити від морозу: в районі залізнич-
ного вокзалу діяв пункт обігріву, 
влаштований еменесниками. Хоча 
цьогоріч зима дещо помірніша, на 
вулиці спати таки холодно. Та, як 
виявилося, більше ніде. 

Вигнала з дому дружина, афе-
ристи відібрали помешкання, після 
в’язниці відмовилися рідні — зазви-
чай саме з таких історій починається 
життя на вулиці. Та не завжди но-
чівля під відкритим небом свідчить 
про те, що людині справді ніде жити. 
Безумовно, серед бомжів більша 
частина таких, які дійсно не мають 
прихистку. Однак є й такі, для кого 
вуличний режим — норма життя. 
Цим безхатченкам набагато про-
стіше щодня випивати, тинятися 
вулицями, харчуватися недоїдками 
зі смітників, аніж спробувати заро-
бити копійку та повернутися до нор-
мального життя.

Хай там як, але зима затягнулася 
не на жарт, а про бездомних подбати 
нікому. В багатьох українських міс-
тах, аби хоч якось нагріти безпри-
тульних, діють різного роду притул-
ки чи кімнати нічного перебування. 
Та в Луцьку про «дім» для безхатчен-
ків лише говорять, до речі, вже не 
один рік. Тим часом місцеві бездомні 
не мають місця для ночівлі. Тож об-
дертим, брудним, п’яним людям не 
лишається нічого іншого, як шукати 
прихистку в підвалах і на горищах. 
Нерідко взимку вони оселяються 
прямісінько на сходових клітках ба-
гатоповерхівок. Торік в одному з бу-
динків у центрі міста безпритульний 
саме так і перебув мало не всю зиму. 
Таке сусідство не завжди до вподо-
би мешканцям квартир. Це цілком 
логічно, адже, крім того, що людей 
лякає вигляд безхатченків, вони пе-
ребувають у постійному страху, аби 
бомжі не влаштували підпал чи де-
бош. До слова, луцьким бездомним 
стало ще важче знайти місце для 

ночівлі, зважаючи на міні-пожежу в 
підвалі, що сталася восени. Як роз-
повіла працівниця департаменту со-
ціальної політики міськради Тетяна 
Заєць, в місті стали значно уважні-
шими до підвалів. Працівники ЖКГ, 
та й самі мешканці, почали дбати 
про те, аби на дверях до підвальних 
приміщень з’явилися замки. 

Раніше безпритульних теплим 
ліжком могли забезпечити у міліції. 
Дільничні відправляли бомжів до 
приймальника-розподільника, за-
тримавши «за бродяжництво». Там 

бідолахи могли перебути мало не мі-
сяць. Але з липня минулого року, з 
легкої руки омбудсмена Ніни Карпа-
чової, Конституційний Суд це роби-
ти забороняє. Відтоді бродяжництво 
більше не є злочином. Тож тепер мі-
ліціянти реагують на бомжів лише 
тоді, коли останні щось накоїли. Як 
розповів головний дільничний місь-
квідділу міліції Анатолій Якимчук, 
якщо мешканці будинку скаржать-
ся на бездомних, то правоохоронці 
таки виїздять. Одначе мають право 
лише розігнати волоцюг. 

«Виганяємо їх із підвалів, але 
куди їх далі подіти? То й відпускає-
мо», — розповідає пан Якимчук.

Хоча даху над головою луцьким 
безхатченкам не пропонує ніхто, та 
вони таки мають де скуштувати га-
рячої страви. Щосуботи в бідолах 
обід за розпорядком. У цей день у 
районі п’ятої школи їх годують во-
лонтери церкви «Голгофа». Можуть 

підгодувати безпритульних й у місь-
кому терцентрі, хоча він не розрахо-
ваний на цю категорію населення. 

— Такого не буває, щоб людина 
звернулася до нас по допомогу, а ми 
їй відмовили, — коментує директор 
терцентру Галина Шатецька. — В 
нас постійно харчується 50-60 осіб, 
але якщо підійде безпритульний, то 
тарілка супу для нього завжди зна-
йдеться. Якщо є потреба, ми можемо 
звернутися з клопотанням до місь-
кради, аби безпритульний харчував-
ся в терцентрі триваліший час.

В терцентрі бездомні можуть 
і помитись, і навіть скористатися 
послугами перукаря. Та найчастіше 
вони приходять сюди, щоб отримати 
якийсь одяг. 

Ще однією проблемою для без-
притульних є відсутність документів 
і прописки, без яких ні на пенсію, ні 
на інші соціальні виплати розрахо-
вувати не варто. З вирішенням цього 
питання «вуличним» людям Луцька 
пощастило, позаяк у 2009 році в об-
ласному центрі почав діяти Центр 
обліку бездомних громадян Волин-
ського обласного благодійного фон-
ду «Преображення». Як розповідає 
чільник центру Віктор Гаврилюк, за 
цей час до них звернулися 72 особи, 
понад 50% із яких — колишні в’язні.

— Більшість безхатченків при-
водять наші волонтери, буває, сам 
знайомлюся з ними біля смітників, 
пропонуючи допомогу, дехто звер-
тається самостійно, — ділиться пан 
Гаврилюк. — Основна перевага на-
шого центру в тому, що ми маємо 
будинкову книгу. Тож ті, хто до нас 
звертається, можуть бути прописані 
за адресою центру. Якщо ж людина 
має в паспорті відомості про про-
писку, це виводить її на інший рі-
вень. Тоді їй легше знайти роботу, 
вона має право на медичну допомо-
гу за місцем проживання. В нашому 
випадку до послуг безпритульних 
міська поліклініка №3. 

Коли людина потрапляє в цей 
центр, її зазвичай відправляють на 
санітарну обробку. Також до послуг 
безхатченків душова кабіна, набір 
для гоління, теплий одяг. Годуван-
ня центром обліку не передбачене, 
проте, зі слів пана Гаврилюка, коли 
до них звертається бездомний, го-
лодним його не лишають. Як каже 
Віктор Гаврилюк, він разом із пра-
цівниками благодійного фонду на-
магається направити безпритульних 
на правильний шлях, бо лише одяг-
нути та погодувати — мало. Тож до-
помагає волоцюгам знайти роботу, а 
тих, які мають алко- чи наркозалеж-
ність, відправляє в реабілітаційний 
центр.

У планах керівника центру об-
ліку створення стаціонарного цен-
тру ресоціалізації для безхатченків. 
Планується, що у ньому, крім те-
плого ліжка, надаватимуться й ме-
дичні, соціально-побутові послуги, 
психологічна підтримка. Поки про 
щось конкретне говорити рано, бо, 
як відомо, все впирається у нестачу 
коштів.

 Ольга УРИНА
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стільки тисяч військовослуж-
бовців у 2011 році скоротить 
Міністерство оборони України. 
Закриють аж шість військових 
баз. Про це заявив міністр Михай-
ло Єжель.

Двоє волинян вербували 
жінок у борделі 
Працівники відділу боротьби зі злочинами, 
пов’язаними з торгівлею людьми УМВС спільно з УСБ 
України у Волинській області затримали 42-річного 
Юрія Г. із Нововолинська та 38-річного Ігора К. із села 
Старий Порицьк Іваничівського району. Чоловіки 
організувались у злочинну групу з чітким розподілом 
ролей, у яку входили й громадяни Республіки Поль-
ща. Здійснювали пошук, вербування, переміщення 
через державний кордон України й оплатну переда-
чу молодих жінок до борделів Польщі.

Луцьк лідирує за кількістю 
наркоманів та алкоголіків
Найбільше наркозалежних на Волині торік ви-
явили в Луцьку — 140,11 на 100 тисяч населення. 
Далі йде Ківерцівський район — 135,04 залежних, 
Нововолинськ — 130,22 наркохворих на сто тисяч 
городян. Найнижча захворюваність у Турійському 
районі — 33,6 на сто тисяч осіб. Подібна ситуація 
і з алкозалежними. Найбільше їх у облцентрі — 
119,41любителів оковитої на сто тисяч населення, 
а найменше в Турійському районі — 26,13 на сто 
тисяч населення.

На Ягодинській митниці 
затримано вантаж із агрохімією

Працівники Держекоінспекції 
у Волинській області в пункті 

пропуску через держкордон Укра-
їни на автотерміналі «Ягодин» 15 
лютого затримали автомобіль, 
який транспортував із Польщі до 
міста Хмельницького обладнання 
для кондиціонування повітря за-
гальною вагою 3246 кг. Причиною 
затримки вантажу стала відсут-
ність листа-роз’яснення Мінпри-
роди України, повідомляє прес-

служба Держекоінспекції.
16 лютого було затримано три 

автомобілі, які транспортували 
до м. Обухова Київської області 
вантаж із фунгіцидами (агрохімі-
катами) «Скала 400 SC» та «Мелоді 
ДУО 66,8 WP» загальною вагою 
31000 кг. Причина затримки — 
відсутність посвідчення про дер-
жавну реєстрацію відповідно до 
переліку пестицидів і агрохіміка-
тів, дозволених для використання 
в Україні.

Характер використання фунгі-
цидів різний. Ними протравлюють 
насіння — для боротьби з хвороба-
ми, збудники яких поширюються з 
насінням або знаходяться в ґрунті.

Щоб уникнути несприятливо-
го впливу фунгіцидів на довкілля, 
необхідно строго дотримуватися 
правил використання фунгіцидів, 
особливо дози та термінів обробок. 
У багатьох країнах, у тому числі й 
у нашій, використання фунгіцидів 
регламентується законом.

З 1 березня купити вночі алкоголь 
у Луцьку буде неможливо 

З 1 березня у Луцьку таки почне 
діяти заборона на продаж ал-

когольних напоїв у нічний час. На 
цьому вкотре наголосив Микола 
Романюк під час засідання вико-
навчого комітету. «Щодо цього рі-
шення і міліція, і Служба безпеки, і 
громадськість — на нашому боці», 
— зазначив міський голова.

Нагадаємо, 20 січня виконком 
прийняв рішення «Про режим 
роботи окремих об’єктів торгівлі, 
сфери послуг і закладів ресторан-
ного господарства», проти якого 
виступають деякі депутати та під-
приємці. Одначе рішення, попри 
цей спротив, вступить у силу з 1 
березня цього року.

Заступник прокурора міста 
Олег Юрченко наголосив, що про-
куратура виступатиме тільки на 
захист рішення міської ради. Адже 
більшість злочинів вчиняються у 
стані алкогольного сп’яніння. «А 
якщо підприємці не виконувати-
муть рішення виконкому, про-
куратура вимагатиме взагалі за-
боронити їм працювати у нічний 

час. Торгові точки вночі не пови-
нні продавати алкоголь», — сказав 
Олег Юрченко.

Також під час засідання члени 
виконавчого комітету внесли змі-
ни до рішення «Про заборону про-
дажу пива, алкогольних, слабоал-
когольних напоїв, вин столових і 
тютюнових виробів на територіях 
поблизу загальноосвітніх навчаль-
них закладів». Заборона вступить 
у дію з 1 травня 2011 року.

Волинянка їхала у Білорусь із 
самостійно вклеєним фото у 
паспорті 

Днями в міжнародному пунк-
ті пропуску для залізничного 

сполучення «Заболоття» співро-
бітники Луцького прикордонно-
го загону зняли з дизель-потяга 
«Заболоття — Брест» громадянку 
України, яка намагалася перетну-
ти держкордон за підробленим 
паспортним документом. 

Жителька Іваничівського ра-
йону Волинської області, 1987 
року народження, вирішила від-

відати родичів у Республіці Біло-
русь. Як пояснює затримана, фото 
в паспорті відірвала дитина ще рік 
тому під час дитячих забав із доку-
ментами. Щоб поміняти паспорт, 
завжди не вистачало часу. Коли 
виникла необхідність поїздки за 
кордон, дівчина вирішила само-
стійно замінити фото. Приклеїла 
нову, гарну, на її думку, фотогра-
фію та вирушила в дорогу.

Інспекторові прикордонного 
контролю під час перевірки до-
кументів неважко було виявити 
підробку: на неї вказували відсут-
ність конгревної печатки, яка заві-
ряє фото, невідповідність розмірів 
самої фотографії та залишки клею 
на її краях.

Начальник Луцького при-
кордонного загону вирішив не 
порушувати кримінальну справу 
за ст.358 ч.3 КК України (вико-
ристання завідомо підробленого 
документа) за малозначністю ско-
єного правопорушення, та це має 
стати уроком на майбутнє не лише 
для цієї дівчини.

Олег ЛИЧКОВСЬКИЙ

В терцентрі бездомні мо-
жуть і помитись, і навіть 
скористатися послугами 
перукаря. Та найчастіше 
вони приходять сюди, щоб 
отримати якийсь одяг. 

ГОРЕ-КРАДІЙ 

Злодій напився у квартирі, яку хотів обікрасти 


