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15 лютого, о пів на сьому вечо-
ра, на автодорозі державно-

го значення в межах населеного 
пункту Зміїнець Луцького району 
відбулася дорожньо-транспортна 
пригода за участю пішоходів і 
маршрутного автобуса.

Як повідомляє УДАІ УМВС, 
водій автобуса БАЗ, рухаю-
чись у напрямку міста Рожище, 
під’їжджаючи до зупинки гро-
мадського транспорту для висад-
ки пасажирів, здійснив наїзд на 
пішоходів. Вони раптово вибігли 
на проїзну частину дороги зліва 
направо перед автобусом, поза пі-
шохідним переходом. До того ж ця 

ділянка траси не освітлювалася.
Внаслідок аварії жінка, 1968 

року народження, загинула на 
місці пригоди. Її одинадцятирічна 
дитина з тілесними ушкодження-
ми була доставлена до реанімацій-
ного відділення дитячої обласної 
лікарні. 

Зі слів правоохоронців, в авто-
бусі на момент ДТП знаходилося 
близько двадцяти пасажирів. На 
щастя, потерпілих серед них нема.

До слова, на момент ДТП про-
їжджа частина була сухою. Водій 
маршрутки був тверезим. Прове-
дено огляд місця події, наразі ве-
деться слідство.
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ЗУХВАЛЬСТВО 

71-річну пенсіонерку побила та 
пограбувала знайома жінка 

Під час оперативного відпрацю-
вання Рожищенського району 

працівники міліції проїжджали 
через село Забара та помітили на 
дорозі жіночку похилого віку на 
милицях, яка намагалася зупини-
ти їхнє авто. 71-річна бабця пові-
домила, що її побили та забрали 
гроші. 

Як з’ясували правоохоронці, 
того дня до пенсіонерки навіда-
лись односельчани, щоб допомог-
ти порізати дрова, за що жінка 
хотіла віддячити їм смачним обі-
дом. Щойно вони сіли за стіл, до 
бабці завітала знайома Світлана 
К. із сусіднього села, мовляв, пе-
рекусити. Чоловіки подякували за 
обід і пішли, а Світлана лишилася. 
Потім вона стала вимагати у ста-
ренької гроші. Коли ж Раїса Мак-
симівна відмовила, то гостя діста-
ла ніж і приставила його до горла 
пенсіонерки, наполягаючи, щоб та 
віддала їй гроші. Не спрацювало і 
це, тоді молода особа відібрала у 
бабці костиль і стала наносити їй 
численні удари по спині та голо-
ві. В результаті Раїса Максимівна 

віддала їй усе, що мала (610 гри-
вень), на що пролунало: «Чому так 
мало?!». Після вчиненого Світлана 
викликала таксі та подалася до об-
ласного центру прогулювати легко 
«зароблені» гроші. Бабця полежа-
ла трошки й, зібравшись із силами, 
вийшла на дорогу, аби зупинити 
якийсь автомобіль. На щастя, пер-
шою автівкою, яка зупинилася, 
виявилася машина працівників 
міліції, яким вдалося оперативно 
спрацювати, встановити особу 
зловмисниці та затримати її.

Під час розмови з пенсіонер-
кою виявилося, що вона і раніше 
потерпала від затриманої. Розслі-
дування встановило, що Світла-
на вже не вперше має проблеми з 
законом. Окрім цього, зловживає 
спиртним і вживала наркотики. 
Сьогодні Світлана К. знаходиться 
в ізоляторі тимчасового тримання 
Рожищенського РВ УМВС України 
у Волинській області. Проти неї 
порушена кримінальна справа за 
ознаками злочину, передбаченого 
ч.1 ст.187 (розбій) КК України. 

Юлія ЛОКОТЬКО

АВАРІЯ 

СПОЖИВАННЯ В ЦИФРАХ 

Кожен українець з’їдає 133 кг 
картоплі на рік 

Україна знаходиться на четвер-
тому місці у світі за споживан-

ням картоплі на душу населення. 
Цей показник у нашій країні ста-
новить 133 кг при нормі в 123 кі-
лограми. 

Такі дані на Другій міжнарод-
ній конференції «Комерційне пло-
доовочівництво в Україні-2011» 
озвучив директор з розвитку «Ін-
дустріальної молочної компанії» 
(ІМК) Олег Тодчук. 

Згідно з його інформацією, у 
структурі споживання картоплі 
споживання населенням стано-
вить 33%, або 6,1 млн. тонн, пе-
реробка — 1%, використання на 
корм — 20% (3,8 млн. тонн), на на-
сіння — 27%, або 5 млн. тонн.

При цьому Тодчук зазначив, 
що українська картопля поки не-
конкурентоспроможна на світових 

ринках. Хоча, за словами експерта, 
Україна знаходиться на п’ятому 
місці в світі за вирощуванням 
бульби. У нас збирають 18-20 млн. 
тонн коренеплодів щороку, що 
складає 6% світових обсягів. 

У Севастополі відкриють 
крокодилячу ферму 
Під Севастополем до літа поселяться півсотні кроко-
дилів. Це буде перша в Україні крокодиляча ферма. 
Така ідея з’явилася у керівника дитячого оздоров-
чого комплексу «Лукомор’я» Миколи Помогалова. 
Влітку півсотні тварин шести видів — від алігаторів 
до нільських крокодилів — будуть жити в Севасто-
полі, а після настання холодів переїдуть «на зимові 
квартири» під Бахчисарай — там у Помогалова пра-
цює осляча ферма, де вже обладнують теплий басейн 
для холоднокровних хижаків. 

Узбекистан оголосив рок і 
реп сатанинською музикою 
Узбецький телеканал «Ешлар» («Молодь») випустив 
в ефір документальний фільм, який засуджує за-
хідну рок-музику й реп. Стрічка має назву «Мелодія 
й нещастя». Про рок-музику повідомляється, що 
її корінням є «африканські мисливські ритуали». 
Реп же шкідливий у зв’язку з тим, що зародився у 
в’язницях. Обидва музичні напрямки «сатанинські» 
й, як повідомляють творці фільму, стали причинами 
моральної деградації західної молоді. 

СЛУЖБА «101» 

Поблизу обласного центру 
маршрутка збила на смерть жінку

Через замикання 
трапилося дві 
пожежі 

21 лютого через коротке замикан-
ня електричної мережі сталась 

пожежа в господарстві 49-річного 
пенсіонера в селі Секунь Старови-
жівського району. Вогонь знищив 
покрівлю та перекриття хліва. Того 
ж дня горів цегляний гараж у Ковелі. 
Рятувальники змогли швидко зага-
сити охоплений вогнем старенький 
автомобіль і не допустити вибуху, 
а от врятувати 65-річного чоловіка, 
який знаходився в гаражі, не вда-
лося. Причина пожежі: порушення 
правил пожежної безпеки при ко-
ристуванні нагрівальним приладом.

ВІДПОЧИНОК 

Запрацювало арт-кафе «Стоп-
кадр»

Днями в «Адреналін Сіті» відбу-
лося урочисте відкриття пер-

шого у місті арт-кафе. Ведучими 
святкового вечора були легенди 
українського кінематографа — 
Ольга Сумська та Віталій Борисюк. 
Проте не лише ефектний супровід 
свята здійснили запрошені зірки, 
а й подарували чимало чудових 
естрадних номерів. 

За задумом, у арт-кафе «Стоп-
кадр» мають відбуватися концерт-
ні шоу-програми, гумористичні 
вечори, диско-вечірки, мистецькі 
імпрези, презентації прем’єр, теа-
тральні вистави, виставки, зустрі-
чі з творчими людьми.

Сьогодні на стінах арт-кафе 

презентуються роботи відомих во-
линських митців — родини Руба-
нів. Також у залі працює унікальна 
експозиція кіно- та фототехніки, 
більшість експонатів якої є части-
ною особистої колекції відомого 
волинського кіномитця Бориса 
Павловича Ревенка. Відкрито тут  
й унікальну художню виставку 
творів ковальського та художнього 
мистецтва — серію фігур у вигляді 
складених рук, яка має назву «Бут-
тя». Зі слів гендиректора «Адре-
налін Сіті» Дмитра Гаврилова, 
подальше розширення розважаль-
ного комплексу передбачає від-
криття боулінгу, фітнес-центру з 
басейном, а також 5D-кінотеатру.НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ 

На Волині зможуть прогнозувати паводки

Днями у Луцьку відкрили першу  
автоматизовану гідрометеоро-

логічну станцію. Вона розташована 
на мосту через річку Стир на вулиці 
Ковельській. 

Як відомо, протягом останніх 

десятиріч у басейні річки Прип’ять 
формуються високі повені та па-
водки, які створюють небезпеку для 
населення, нищать врожай і майно. 
Дотепер гідрометеорологічна ме-
режа спостережень у басейні річки 
Прип’ять на території України та 
Білорусі лишалася неавтоматизова-
ною. Вимірювання рівня води про-
водилося кожного дня спостеріга-
чем. Тож відкриття автоматизованої 
станції в Луцьку, за словами пред-
ставника Українського центру еко-
логічних і водних проектів Олексія 
Ярошевича, дозволить отримувати 
гідрометеорологічні характеристи-
ки (рівень води, опади, температура 
води) та надсилати їх до центральної 
бази даних у Волинському обласному 
центрі з гідрометеорології в режимі 
реального часу з п’ятихвилинним 
інтервалом. 

Робота цієї станції дозволить 
здійснювати спільний словацько-
українсько-білоруський проект «Мо-
ніторинг і прогнозування паводків у 

басейні річки Прип’ять», що викону-
ється в рамках програми НАТО «На-
ука заради миру та безпеки». Сам 
проект реалізується Словацьким 
гідрометеорологічним інститутом, 
Українським центром екологічних і 
водних проектів та Українським гід-
рометеорологічним інститутом. Про 
це мова йшла на прес-конференції з 
нагоди відкриття станції.

«В НАТО узгодили нову страте-
гічну концепцію, яка представляє 
формування умов безпеки в райо-
нах, які є цікавими для нас», — ска-
зала представник програми НАТО 
«Наука заради миру та безпеки» Сю-
занна Міхаеліс.

Луцька станція — перша з за-
планованих у рамках програми. 
Внутрішнє обладнання виготовлене 
у США, а сконструювали її на Закар-
патті. Хочеться вірити, що нова спо-
руда не стане об’єктом вандалізму, 
непоодинокі випадки якого трапля-
ються, на жаль, у Луцьку.

Руслана МАЧЕК

У Луцьку затримали 
наркоторговців-конспіраторів
Наркоторговці були практично 
невловимими, уникали прямих 
контактів із покупцями, залишаючи 
замовлений товар під вуличними 
лавками або у поштових скриньках.

Луцькі правоохоронці давно 
стежили за діяльністю цих досвід-
чених наркодилерів, однак упіймати 
їх було вкрай важко. Проте на ми-
нулому тижні вони таки потрапили 
до рук міліціянтів. Обоє чоловіків 
— мешканці Луцька, одному з них 
трохи за п’ятдесят, іншому — май-
же сорок років. Попри зрілий вік, у 
жодного з них власних сімей не було, 
проживали з батьками, до всього ж 
мали кримінальне минуле та систе-
матично вживали наркотики.

Начальник сектора боротьби 
з незаконним обігом наркотиків 
Луцького МВ УМВС України у Во-
линській області Руслан Гамольчук 
розповів «Відомостям», що нарко-
торговці діяли обережно, були дуже 
винахідливими. 

«Безпосередньо в руки опій 
продавали тільки перевіреним, зна-
йомим клієнтам. З усіма іншими 
домовлялися: залишали товар під 
лавками на вулиці чи кидали його у 
поштові скриньки. За такою ж схе-
мою отримували гроші. Один куб 
«ширки» продавали за сто гривень, 
але впіймати їх було важко. Операції 
із затримання зривалися кілька ра-
зів», — повідав Руслан Віталійович.

Луцькі міліціянти врешті-решт 
затримали дилерів «на гарячому», 
під час оперативної закупки. При 
собі торговці мали замовлену дозу, 
проте переконували БНОНівців, 
що вони цілком порядні громадя-
ни і жодним чином не причетні до 

розповсюдження наркотиків. Лікарі 
наркодиспансеру після проведених 
аналізів підтвердили, що на момент 
затримання чоловіки перебували у 
стані наркотичного сп’яніння.

До слова, в міліції розповіли, 
що злочинці протягом тривалого 
часу промишляли у центрі міста, 
свої злодіяння чинили серед білого 
дня, конспіруючись. Руслан Гамоль-
чук каже, що дивується байдужості 
лучан, мовляв, ні сусіди, ні просто 
свідки таких «передач» жодного разу 
не повідомили про злочин. 

Наразі наркоторговці перебу-
вають в ізоляторі тимчасового три-
мання, ведеться досудове слідство. 

За продаж ацетильованого опію їм 
«світить» позбавлення волі строком 
від п’яти до десяти років.

Повідомили в міськвідділі і 
«чорну» статистику. Так, з початку 
року на території Луцька затримано 
32 особи, які причетні до обігу нар-
котиків, вилучено 40 грамів мариху-
ани, 15 грамів амфетаміну.

Правоохоронці вкотре зверта-
ються до лучан із проханням не бути 
байдужими. Якщо ви володієте будь-
якою інформацією про зберігання 
чи продаж наркотиків, звертайтеся 
за номером телефону — 24-20-40. 
Анонімність гарантована.

Ірина КОСТЮК


