
10

Луцьк — одне з небагатьох міст 
України, де майже безперешкод-

но промишляють так звані валют-
ники. Основні місця їх дислокації 
— біля ЦУМу, Центральний і Вар-
шавський ринки. Про діяльність 
чоловіків із барсетками, що є проти-
законною, знають не лише «спожи-
вачі» їхніх послуг, а й міська влада та 
міліція. Та впоратися з міняйлами не 
може ніхто. Або не хоче.

За даними начальника управ-
ління по боротьбі з організованою 
злочинністю у Волинській області 

Сергія Горбатюка, минулого року 
працівниками УБОЗу задокументо-
вано 42 факти незаконного обігу ва-
люти. За це правопорушення перед-
бачено адміністративне покарання, 
яке визначає суд.

— Мені відомо, що за рішен-
ням суду вісьмох міняйл валюти 
було оштрафовано. Точно не знаю, 
на яку суму, — розповів начальник 
обласного УБОЗу. — Сімнадцятьох 
попереджено та закрито протоколи. 
З початку цього року в убозівців ви-
стачає роботи, тож до валютників 
ще не дійшли.

— Не думайте, що це таке легке 
та неважливе питання. Їхня діяль-
ність впливає на фінансову систему 
регіону, — наголошує Сергій Горба-
тюк. — Це, по-перше, неконтрольо-
ваний обіг самої валюти. Друге, що 
нас цікавить, це гроші в тіньовому 
ринку, які фактично не обліковані, 
дають можливість переводити ко-
шти, здобуті злочинним шляхом, з 
гривні в іноземну валюту. Крім того, 
є випадки, коли під час обміну лю-

дям підсовували підроблені гроші. 
До того ж самі валютники стають 
об’єктами злочинних посягань: ві-
домі факти їх пограбування. Можна 
сказати, що міняйли співпрацюють 
із банками, особливо вони активізу-
ються при коливаннях курсу валю-
ти. Та такі факти поки не виявлені.

Чому ж правоохоронцям не під 
силу викорінити це зло з «фінансо-
вої системи регіону»?

— Ми намагались організувати 
роботу з протидії незаконному об-
міну валюти. Але чомусь підтримки 
так і не отримали, — ніби виправдо-
вується начальник УБОЗу. — Навіть 
навпаки, були звинувачення в тому, 
що ми переслідуємо корисливу мету 
збагачення — отримання від валют-
ників хабарів. У пресі писали, що ми 
вимагали з них двісті тисяч доларів. 
Давайте нікого не будемо звинува-
чувати. В першу чергу це питання 
міліції. Але я вважаю, що нас не під-
тримали не тільки органи, а й гро-
мадськість. 

Ольга ЮЗЕПЧУК

Співробітників МВС, які 22 січ-
ня 2011 року без санкції суду 

вдерлися до помешкання голови 
Ковельської районної ради Петра 
Якубука, притягнули до відпові-
дальності. 

Про це розповів заступник на-
чальника УМВС України у Волин-
ській області полковник міліції 
Петро Луцюк. Отже, події, з його 
слів, відбувалися так. Міліція у 
Нововолинську розслідує кримі-
нальну справу відносно чоловіка, 
якого підозрюють у 34-х епізодах 
шахрайства. За кордоном такого 
афериста вже давно би взяли під 

варту. У нас же навпаки — з під-
озрюваного взяли підписку про 
невиїзд, а той накивав п’ятами. 
Правоохоронці отримали «навод-
ку», що він може переховуватися у 
Ковелі в приватному будинку, що 
знаходиться в провулку Шевченка. 
Як твердить Петро Луцюк, опера-
тивники начебто й гадки не мали, 
що це оселя голови райради Петра 
Якубука, який проживає тут ра-
зом із дружиною. У зв’язку з цим 
інцидентом за некомпетентність, 
непрофесійність низку працівни-
ків міліції притягнуто до дисци-
плінарної відповідальності.
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ЗЛОЧИННІСТЬ 

Згорілий у Луцьку BMW Х5 належить 
батькові заступника начальника УБОЗу

4 лютого у Луцьку сталася подія, 
яка буде темою для балачок, на-
певно, ще не один місяць. На вулиці 
Будівельників, неподалік обласної 
наукової бібліотеки, згорів дотла 
автомобіль марки BMW Х5. Машина 
була новенькою, 2010-го року ви-
пуску, а завезена тільки на початку 
цього року. Але сіль історії не у 
вартості машини, а у власникові 
— з автом, можна сказати, кров-
ними узами пов’язаний заступник 
начальника обласного управління 
по боротьбі з організованою зло-
чинністю.

І теперішній начальник обласно-
го УБОЗу, і його заступник — люди 
на Волині нові. Як розповів голо-
вний волинський убозівець Сергій 
Горбатюк, родом він із Чернівець-
кої області, у міліції працює з 1995 
року, з 2005-го очолював тамтешній 
УБОЗ. А в квітні 2010 року за прин-
ципом ротації його перевели на ана-
логічну посаду у Волинську область. 
За словами Сергія Володимировича, 
через два місяці за ним приїхав і за-
ступник В’ячеслав Євтеній.

УБОЗ — закрита міліцейська 
структура. І прості громадяни, і пре-
са про діяльність цього управління 
знають небагато. А тут такий ласий 
шматочок інформації — у 31-річного 
заступника начальника УБОЗу спа-
лили машину за 120 тисяч доларів! 

Відразу після пожежі за учас-
тю дорогезного авто в обласній 
міліції припустили: причиною за-
горання стало коротке замикання 
електропроводки. Цій версії не по-
вірили. Тим паче, що на відеохос-
тингу YouTube користувач під ніком 
«dedhasan2011» виклав відео, на 
якому палає BMW Х5. З пояснен-
нями: «З неофіційних джерел стало 
відомо, що насправді причиною по-
жежі була помста людей, які не ви-
тримали фінансового тиску зі сто-
рони керівництва УБОЗу. Відтоді як 
приїхали керівники з Чернівецької 
області, представники УБОЗу пре-
сують тіньовий та офіційний бізнес 
на Волині, починаючи з дрібних 
контрабандистів цигарок і спирту 
та закінчуючи вимаганням коштів 
у митників за безперешкодний про-
хід контрабанди через український 
кордон».

Через місяць після «акту спа-
лення» машини начальник УБОЗу 
Сергій Горбатюк надав дещицю ін-
формації, як то кажуть, із перших 
вуст. Для початку наголосив, що за 
офіційними коментарями преса до 
нього не зверталася, тому багато з 

написаного — тільки домисли.
— Цією машиною дійсно керував 

мій заступник, але належить вона 
його батькові. Заступник був впи-
саний у техпаспорт і мав право на 
керування, — пояснив Сергій Горба-
тюк. — По-моєму, це таке правило у 
родинах, що батьки дають дорослим 
дітям свій автотранспорт, незалежно 
від вартості чи марки. Було призна-
чено службове розслідування. Його 
проводили співробітники Головного 
УБОЗ. Вони підтвердили, що влас-
ником машини є батько. Він фінан-
сово достатньо забезпечений, заро-
бляє стільки, що міг собі дозволити 
таку машину.

Підпал чи ні — наразі говорити 
не можемо. Зачитаю висновок поже-
жотехніків: «Імовірною причиною 
пожежі є занесення стороннього 
джерела запалювання. Версія про 
замикання електропроводки вна-
слідок аварійних режимів повністю 
не відкидається, та без проведення 
відповідного дослідження не під-
тверджується».

Начальник УБОЗу запевнив, 
що наразі призначена експертиза, 
яка стовідсотково визначить при-
чини пожежі. Проводять її в Києві, 
результат стане відомий через два-
чотири місяці. Поки ж порушена 
кримінальна справа за фактом. 

— Говорять, що ми тиснемо на 
контрабандистів, на продавців ци-
гарок, на валютників, тому, мовляв, і 
спалили авто. Тиск відповідний є, але 
цей тиск законний, — додав керів-
ник УБОЗ Волині. — Одна з версій, 

найімовірніша, — підпал пов’язаний 
із професійною діяльністю. Перед 
тим, як згоріла машина, ніхто моєму 
заступникові не погрожував. Та вер-
сія про замикання в електромережі 
теж існує. Її пояснює той факт, що 
батько, експлуатуючи цю автомаши-
ну, розбив фару та провів заміну не 
на спеціалізованій станції, а десь у 
майстерні знайомих. 

Дивно, в чоловіка вистачило 
грошей купити новенький позашля-
ховик, а з’їздити в сервісний центр 
BMW у Києві пожлобився? 

Крапку в цій історії мають поста-
вити експертиза й слідство. Або ж у 
ній так і залишаться знаки питання 
— за строком давності та сімома пе-
чатями, що ховають усі боки діяль-
ності УБОЗу від сторонніх очей. 

Ольга ЮЗЕПЧУК

І СМІХ, І ГРІХ 

НА БЛАГО 

14
стільки мільйонів українців із 22 
млн. економічно активного насе-
лення платять податки, повідо-
мив виконавчий віце-президент 
Конфедерації роботодавців 
України Олексій Мірошниченко.

У селі на дорозі машина збила 
двох пішоходів
Минулого тижня сталася ДТП у селі Мельники Шаць-
кого району. Як з’ясували правоохоронці, водій «Кіа 
Серато» Микола І., 1959 р. н., не впорався з керуван-
ням і наїхав на двох пішоходів, які рухалися в зустріч-
ному напрямку по лівій частині дороги. Постраждали 
місцеві жителі Олесандр М., 1981 р. н., й Олександр 
П., 1976 р. н. Обоє чоловіків із серйозними травмами 
голови, хребта доставлені у лікарню.

На Волині проводиться 
місячник добровільної здачі 
зброї
З 1 по 31 березня проводиться місячник добро-
вільної здачі вогнепальної зброї, бойових припасів, 
вибухових матеріалів і засобів самооборони та їх 
реєстрація у встановленому законом порядку. До-
бровільна здача зброї звільняє від кримінальної й 
адміністративної відповідальності. З питань здачі 
зброї та реєстрації звертатися в органи внутрішніх 
справ за місцем проживання.

Начальник УБОЗ у Волинській області

Троє п’яних із боєм проривалися 
з Білорусі на тракторі

Незвичайний інцидент трапив-
ся вночі 3 березня на україно-

білоруському кордоні. Близько 
півночі прикордонний наряд від-
ділу «Дубровиця» Луцького заго-
ну, що патрулював поблизу пункту 
пропуску «Переброди», побачив, 
як із території Білорусі до шлагба-
ума під’їхав саморобний трактор, 
а група людей збиває на перепоні 
замок. 

Вгамувати порушників одра-
зу не вдалося ні патрулю, ні групі 
реагування, що прибула в пункт 
пропуску за 15 хвилин. Троє зна-
хабнілих від алкоголю чоловіків, 
облишивши шлагбаум, заскочили 
до трактора та рвонули в об’їзд. 
Не зупинили їх навіть попереджу-
вальні постріли. 

Лише після того, як трактор 
проколов колеса на «кактусі» та 

врізався в дерево, прикордонники 
силоміць витягнули з нього розби-
шак. Ті виявилися місцевими жи-
телями, громадянами України. 

Прийшовши до тями, чолові-
ки розповіли, що купили трактор 
у сусідньому білоруському селі, а 
обмивши покупку добрячою до-
зою алкоголю, вирішили пряму-
вати навпростець через місцевий 
пункт пропуску, який працює 
лише у вихідні та святкові дні. Бі-
лоруський пост «Альмани» вони 
перетнули безперешкодно, попе-
редньо зламавши замки. Білорусь-
ких прикордонників поблизу не 
виявилося. 

Наразі всі троє перебувають у 
прикордонному підрозділі. Їх буде 
притягнуто до відповідальності за 
порушення кордону та злісний су-
против прикордонному наряду. 

Злочинців-рецидивістів на Волині 
побільшало вдвічі

Кількість злочинів, які скоїли 
колишні «зеки», на Волині по-

більшала на 95% порівняно з 2009 
роком. За словами заступника на-
чальника УМВС України у Волин-
ській області Тараса Пазина, у по-
заминулому році повторно пішли 
на злочин 946 осіб, а в 2010 році їх 
уже стало 1848. 

Така статистика турбує право-
охоронців і повинна привернути 
увагу чиновників. Досі невиріше-

ним є питання працевлаштування 
тих, хто повернувся з місць по-
збавлення волі. Тож більшість із 
них, не маючи роботи, повертаєть-
ся до злочинного способу життя. 

Тарас Пазин повідав, що у ми-
нулому році лише п’ята частина 
колишніх в’язнів знайшла роботу, 
тобто 86 осіб із 496. Чим займа-
тиметься решта колишніх «зеків», 
можна лише здогадуватися.

Ірина КОСТЮК

Зброю переплавили на казани 
та решітки 

Днями на ливарному підприєм-
стві міста Нововолинська пра-

цівники сектора озброєння УМВС 
у Волинській області знищили 
добровільно здану, знайдену та 
вилучену за перший квартал цьо-
го року зброю. Така «процедура» 
проводиться кожні три місяці.

Так, за словами начальника 
сектора озброєння Валентина Мо-
золюка, всього за перший квартал 
2011 року було вилучено та зни-
щено 28 одиниць гладкостволь-
ної мисливської зброї, 16 газових 
пістолетів і револьверів, дев’ять 
пістолетів травматичної дії та сім 
одиниць холодної зброї. Крім того, 
знищено понад вісім тисяч штук 
набоїв і патронів до мисливської 
та нарізної зброї.

Уся вилучена зброя перед зни-
щенням чітко облікується. Згодом 
переправляється на ливарне під-
приємство, де у вогняному казані, 
який нагрівається до потрібної 
температури, переплавляється на 
метал. 

З отриманого металу підпри-
ємство виготовляє деталі для об-
ладнання цегельних і цементних 
заводів, машинобудівної та гірни-
чої галузей. В асортименті продук-
ції нововолинських ливарників 
— добре відомі казани, решітки й 
огорожі.

Юлія СІЛІЧ

ІНЦИДЕНТ 

Міліціонерів, які «погостювали» 
у голови райради, покарали

ПРОБЛЕМИ МІСТА 

Луцькі валютники не «викорінюються»

Але постраждало новеньке авто за професійну діяльність сина


