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Нещодавно працівники обласно-
го відділу боротьби зі злочина-

ми, пов’язаними з торгівлею людьми, 
затримали 29-річного львів’янина, 
який збував інформацію порногра-
фічного характеру на DVD-носіях. 
При проведенні обшуку на місці по-
дії у підозрюваного було виявлено 
двадцять таких дисків. Про це по-
відомили у прес-службі волинських 
правоохоронців.

Зі слів начальника відділу бо-
ротьби зі злочинами, пов’язаними з 
торгівлею людьми, УМВС України у 
Волинській області полковника мі-
ліції Петра Шпиги стало відомо, що 
підозрюваний два роки займався та-

кого роду «бізнесом». Під час обшу-
ку помешкання у затриманого було 
вилучено триста дисків із записами 
порнографічного характеру. 

— Зловмисника затримали у 
момент відправки замовленої «ко-
респонденції». Наразі правоохо-
ронцями встановлено, що Артем у 
домашніх умовах через всесвітню 
мережу Інтернет збував диски, що 
пропагували культ насильства та 
порнографію. Спочатку хлопець 
розмістив оголошення про надання 
такого виду послуг, а вже потім при-
ймав замовлення на заборонену «по-
луничку», — розповів Петро Шпига.

Сам же Артем каже, що почав 

цим займатися давно. Почалося все 
з того, що друзі, знайомі прохали 
його про запис фільмів із Інтернету. 
Коли зрозумів, що справа прибутко-
ва, — розмістив оголошення на од-
ному з сайтів. 

Замовниками, як розповідає Ар-
тем, були різні люди. Практично з 
усієї України надходили замовлення 
щодо придбання дисків із порногра-
фією. Здебільшого це була роздрібна 
торгівля, хоча траплялись випадки 
і більшого замовлення. Ціна порно-
диска становила приблизно 20 гри-
вень. Хлопцеві світить ув’язнення до 
семи років. Слідчим уже відомо про 
одинадцять злочинних епізодів.

Як повідомив перший заступ-
ник начальника обласного 

управління лісового та мислив-
ського господарства Сергій Шере-
мета, для виявлення та ліквідації 
лісових пожеж у 2011 році функ-
ціонуватимуть 25 лісопожежних 
станцій і майже півсотні пожежно-
спостережних вишок. Установлено 
14 телевізійних систем нагляду за 
лісовими масивами. 

Перший заступник голови 
облдержадміністрації Олександр 
Башкаленко зобов’язав організу-
вати обов’язкове цілодобове чер-
гування на лісохімічних станціях 
і не допустити повторення фактів 
спалення хмизу біля доріг. Також 
окремі керівники отримали роз-
порядження максимально швид-
ко вирішити питання переносу 
газопроводу високого тиску від 

Завокзального ринку в обласному 
центрі й оперативно розібратися 
з подібними потенційно небез-
печними ситуаціями, які багато 
років існують на кількох об’єктах у 
Луцьку та Нововолинську.
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Події
Ведмедя-втікача, що розгулював під Луцьком, 
везли до Вінницького зоопарку 

Минулого тижня неподалік облас-
ного центру стався казусний випа-
док. Невідомо звідки на проїжджій 
частині з’явилося ведмежа. 

Ведмідь був помічений при виїз-
ді з Луцька у напрямку до села Бри-
ще. Першим його уздрів мешканець 
села Сирники Леонід, коли вийшов 
із будинку по воду: звір промишляв 
у нього на подвір’ї, заглядав у вікна, 
в пошуках їжі оглядав територію. 
Наляканий чоловік кинувся до авто-
заправки, що розташована через до-
рогу, й уже звідти сповістив МНС і 
правоохоронців. 

Коли «Відомості» приїхали й собі 
подивитися на «диво» при дорозі, 
там уже були працівники ДАІ. Але, 
за словами дорожніх патрулів, за-
брати звіра вони не могли, оскільки 
не мають для цього можливостей. У 
їхній компетенції — стежити за без-
пекою руху, адже багато перехожих 
і водіїв зупинялися, щоб сфотогра-
фувати ведмедя, а це гальмувало рух 
транспорту.

Звідкіля там узялася тварина, 
версій було кілька: одні казали, що 
ведмежа вилізло з автомобіля, коли 
водій зупинивсь, аби заправитися. 
Інші твердили: косолапий вирвався 
з чийогось приватного обійстя. При-
пускали також, що ведмідь міг утек-
ти з Луцького зоопарку. «Відомості» 
вирішили з’ясувати, звідки взялося 
ведмежа та чому в такій екстреній 
для населеного пункту ситуації від-
повідальних годі й шукати.

Людей, які чекали, як далі скла-
деться доля тварини, здивувало те, 
що рятувальники, яких одразу спо-
вістили про побачене, так і не при-
були. В обласному управлінні МНС 
ситуацію, що склалася, взагалі не 
знали, як трактувати: мовляв, вона є 
не класифікованою, бо не відносить-
ся ні до техногенних надзвичайних 
ситуацій, ні до природних.

— Ми можемо надати транспорт, 

підйомника, врешті-решт людей для 
допомоги, та ловити ведмедя — не 
наша справа, — розповів помічник 
начальника обласного управління 
МНС із питань взаємодії зі ЗМІ Воло-
димир Нестеров. — Як поводитися з 
твариною, мають знати ветеринари, 
єгері, лісники, а не рятувальники. 

Помітили ведмежа ще вдосві-
та, а забрати його до Луцького зо-
опарку спромоглися лише ближче 
до вечора. Казали, що у місцевих 
ветеринарів не знайшлося снодій-
ного, аби приспати тварину, тому 
чекали спеціаліста аж із Вінниці. Та, 
як з’ясувалося, причина криється в 
іншому.

Головний ветеринар Волині Бог-
дан Лозинський прояснив ситуацію. 
Виявляється, ведмідь таки справді 
втік із автомобіля. Перевозив його 
якраз отой ветеринар із Вінниці, 
якого начебто чекали. 

— На підприємстві «Луцькспец-
комунтранс» є і рушниця, і снодій-
ний препарат, просто потреби ско-
ристатися ними не було, — коментує 
пан Лозинський. — Наскільки мені 
відомо, за чутками, один із волин-
ських зоолюбителів придбав собі 
ведмедицю, яка на його здивуван-
ня виявилася хлопчиком. Оцей ві-
нницький ветеринар приїхав на Во-
линь, аби забрати ведмежа назад та 
обміняти на самицю, проте, можли-
во, він його погано усипив або взага-
лі не вколов снодійного, бо ведмідь 
якимось чином вибрався з буса на 
волю. Чоловік швиденько поїхав до 
Львова по рушницю, оскільки при 
собі її не мав, залишивши ведмедя 
при дорозі. Через це вся ця історія 
затягнулася на цілий день.

Тоді вже виникає інше питан-
ня: якщо це ведмідь Вінницького 
зоопарку, то чому ветеринар, який 
його транспортував, не забрав тва-
рину одразу, а зробивши укол, відвіз 
її до луцького звіринцю? Вочевидь, 
через те, що документів на ведмедя 

пред’явити не зміг, а галас піднімати 
— собі ж дорожче.

— Це бурий ведмідь, який за-
несений до Червоної книги, обері-
гається законом, державою. Якщо 
власник з’явиться, будемо розбира-
тися з документами: чи є серед них 
дозвіл на утримання від Мінприро-
ди. Якщо господаря не буде, ведмежа 
житиме в місцевому зоопарку, — по-
відав перший заступник начальни-
ка Державної екологічної інспекції 
Олександр Ткачук.

Скоріш усього, документів на 
утримання немає, інакше ведмежа 
давно б забрали. Постає важливе 
правове питання: яким чином чер-
вонокнижні тварини взагалі потра-
пляють до приватних «зоокуточ-
ків»? У сюжеті, який транслювали 
на телеканалі «Інтер», журналістка 
розповіла, що з двох офіційно заре-
єстрованих на Волині власників ек-
зотичного господарства жоден про 
зникнення тварини не повідомив. 
Висновок напрошується сам: таких 
незаконних любителів природи і на 
Волині, і по цілій Україні хоч греблю 
гати.

Поки дворічний ведмідь перебу-
ває в Луцькому зоопарку. Директор 
звіринцю Володимир Гончаров каже, 
що коли звіра привезли, він був дуже 
голодним: у перший же день з’їв два 
відра каші. Господарів косолапого 
шукають досі. Днями, за словами 
Гончарова, до зоопарку навідували-
ся люди, просили віддати їм «міш-
ку», проте відповідних документів 
на тварину у них не було. Крім того, 
до зоокуточка привезли ще одну чо-
тирирічну ведмедицю з Кам’янця-
Подільського. Вона розважала 
відвідувачів місцевого ресторану, 
власники якого додумалися споюва-
ти тварину, щоб та була сумирнішою. 
Таким чином, неочікувано Луцький 
зоопарк поповнився одразу парою 
клишоногих — ведмедем-утікачем, 
якого жартома працівники зоопарку 
охрестили Іваном-бездомним, і за-
хмелілою ведмедицею Мартою.

Ірина КОСТЮК

ПЕРЕВІРКИ 

63%
стільки опитаних Київським між-
народним інститутом соціології 
українців заявили, що вважають 
себе щасливими.

Знайшли крадія 
каналізаційних люків
За інформацією офіційного сайту управління МВС у 
Волинській області, до них надійшло звернення від 
департаменту ЖКГ міста Луцька про те, що з грудня 
2010-го року по лютий 2011-го в місті викрадено 
п’ять кришок каналізаційних колодязів. Оперативно-
пошуковими заходами працівників відділу карного 
розшуку встановлено, що злочин скоїв Василь М., 
1969 р.н., житель села Голишів.

У Луцьку пограбували три 
аптеки в обласній лікарні
21 березня вночі невідомі пограбували три аптечні 
кіоски, що функціонують на території Волинської об-
ласної інфекційної лікарні. Пограбування трапилося 
близько другої години ночі. Зловмисники зайшли на 
подвір’я лікарні, зняли залізну решітку на віконній 
рамі, висадили вікно та проникли всередину. На дум-
ку медиків, грабіжників більше цікавили не гроші, а 
медикаменти з наркотичною дією. Вони вважають, 
що крадіжку скоїли місцеві наркомани. Триває 
слідство.

У пансіонаті «Шацькі озера» 
не виконуються приписи 
санепідслужби 

Волинські санепідеміологи про-
вели повторну перевірку оздо-

ровчих закладів, розташованих на 
території Шацького національного 
природного парку.

Так, встановлено, що у пансіо-
наті «Шацькі озера» невиконання 
приписів державної санепідслуж-
би тягнеться з 2008-го року. Зо-
крема, йдеться про покращення 
якості питної води, встановлення 
станції з її знезалізнення, про-
ведення ремонтних робіт водо-
забірних споруд і водопровідних 
мереж. Не проведений капіталь-
ний ремонт приміщень громад-
ських вбиралень, каналізаційної 
насосної станції, очисних споруд 

пансіонату, пише офіційний сайт 
Волинської ОДА.

Проінспектувати санітарний 
стан харчоблоку, складських під-
вальних приміщень, обідніх за-
лів, приміщень виробничих цехів, 
мийної столового посуду не вда-
лося, позаяк директор пансіонату 
Федір Заєць просто не впустив епі-
деміологів у названі приміщення.

Адміністрацією пансіонату 
«Шацькі озера» самовільно, всу-
переч вимогам Водного кодексу 
України, проведено будівництво 
дерев’яних одноповерхових бу-
динків відпочинку в стометровій 
прибережно-захисній зоні озера 
Світязь.

Крім того, на території пансі-
онату виявлено стихійні сміттєз-
валища побутових і будівельних 
відходів.

Проте на нараді в голови об-
лдержадміністрації Бориса Клім-
чука директор пансіонату Федір 
Заєць надав недостовірну інфор-
мацію щодо виконання приписів 
санепідслужби. За згадані санітарні 
порушення, неналежне утримання 
території пансіонату директора 
притягнуто до адміністративної 
відповідальності.

Питання з підготовки оздо-
ровчих закладів до роботи у сезон 
2011-го року перебуває на контр-
олі обласної санепідслужби.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ 

Волинь готується до 
пожежонебезпечного періоду

ПОРНОГРАФІЯ 

Затримано львів’янина, який поширював «гаряче» 
відео

Ведмедиця Марта

ЧАС ЗБОРУ БЕРЕЗОВОГО СОКУ 

Операція обміну ведмедя-самця на самку для одного з волинських багатіїв 
зірвалася


