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Останнім часом усе частішими 
стали повідомлення про брако-
ньєрство в лісових угіддях об-
ласті. Нещодавно на Ківерцівщині 
зловмисники застрелили оленя, а 
два тижні тому новою жертвою бра-
коньєрів стала вагітна козуля. Тра-
пився цей випадок у мисливському 
господарстві «Старовижівське». 
Як повідомляють у Волинському 
обласному управлінні лісового та 
мисливського господарства, єгері 
затримали жителя села Рудка Ста-
ровижівського району, при ньому 
виявили мисливську рушницю і 
трофей — дику козулю. 

Чоловік вийшов на полювання в 
час, коли самки копитних саме доно-
шують своє потомство. Без жодних 
вагань совісті браконьєр вкоротив 
віку не лише козулі, а й двом козе-
нятам, які мали б з’явитися на світ 
уже в травні. Зауважте, сезон по-
лювання вже закінчився, а відстріл 
самок козулі у весняні місяці суворо 
заборонений. Лісівники говорять, 
що за такий злочин браконьєр має 
понести якнайсуворішу відпові-
дальність. Лише на відшкодування 
збитків мисливському господарству 
горе-мисливець за законом має ви-
трусити з гаманця 16 тисяч гривень: 
вісім тисяч вартує вбивство козулі, 
а ще половину від цієї суми потріб-
но заплатити за кожен знищений 
ембріон. Оскільки це порушення 
правил полювання з метою знищен-
ня тварини, то тягне за собою ще й 
адміністративну відповідальність, а 
саме накладення штрафу розміром 
від 1020 до 2040 гривень. Зважаю-
чи на суму завданих збитків, проти 
псевдомисливця може бути пору-
шена і кримінальна справа. Одначе 
ще не факт, що її таки відкриють, 
бо недосконале українське законо-
давство, як завжди, дає можливість 
викрутитися. 

— За незаконне добування тва-
рин передбачена й кримінальна від-
повідальність, — розповідає Руслан 
Люшук, заступник начальника від-
ділу обласного управління лісового 
та мисливського господарства. — 
Вона настає, якщо збитки, завдані 
мисливському господарству, в 250 
разів перевищують неоподаткову-
ваний мінімум доходів громадян, 
тобто більші за 4050 грн. Але є пев-

ні розбіжності в законодавстві. Так, 
прокуратура й міліція розрахунки 
роблять на основі так званої соці-
альної пільги, що становить полови-
ну від мінімальної заробітної плати, 
а не на основі неоподатковуваного 
мінімуму доходів громадян. Таким 
чином сума збитків, за яку належна 
кримінальна відповідальність збіль-
шується в рази і зловмисникам вда-
ється уникнути порушення судових 
справ. Відповідно, збитки не відшко-
довують, бо ще триває слідство. 

А слідство, як з’ясувалося, може 
тягнутися роками. Бо не завжди вину 
зловмисника легко довести. Виявля-
ється, що при «тихому» полюванні, 
коли звіра відловлюють на петлю, 
лише у 10% можна довести вину бра-
коньєра. За словами лісівників, дуже 
важко вичислити і порушників, які 
винищують тварин «на фару», або 
на полюванні користуються авто-
мобілями, обладнаними приладами 
нічного бачення. Таким способом за-
звичай полюють на зайців. Можли-
во, тому й так мало повідомлень про 
виявлення незаконного здобування 
цих тварин. Так, за минулий рік за-

реєстровано лише один такий факт: 
на Камінь-Каширщині зловмисники 
«на фару» виловили чотирьох зай-
ців. З цього відверто посміюються 
мисливці, наводячи факти, коли їхні 
«товариші» близько десятка вухатих 
за раз вивозили з лісу. 

Трапляється й таке, що зло-
вмисники, затримані зі зброєю та 
впольованою здобиччю, нахабніють 
до краю і відмовляються визнава-

ти свою вину, мовляв, звіра я в лісі 
знайшов.

— Коли людина запирається, від-
мовляється підписувати протокол, 
то порушника з речовими доказа-
ми доставляють у райвідділ міліції. 
Якщо міліція доведе порушення за-
кону, то доведеться сплатити штраф, 
— ділиться пан Люшук. — Бувають 
випадки, коли спеціально не до-
водять справи до кінця. Так, по ДП 
«Маневицьке ЛГ» у райвідділі вже 
два роки ведуть слідство по двох ви-
падках незаконного добування тва-
рин. Маневицький райвідділ слав-
нозвісний саме таким затягуванням 
справ.

Як розповів заступник директо-
ра Маневицького лісгоспу Микола 
Корець, іще у січні 2009-го брако-
ньєри незаконно вполювали лося та 
кабана. В двох випадках діяла група 
зловмисників, яких було спіймано 
на гарячому. Пан Корець зазначає, 
що об’єктивних причин так затягу-
вати слідство немає, оскільки справи 
можна було розкрити відразу. Нещо-
давно маневицькі лісівники подали 
запит у місцевий райвідділ міліції, 
аби дізнатися, як справи з цими ви-
падками. На що отримали офіційну 
відповідь міліціянтів: «Проводяться 
слідчо-оперативні заходи». Цікаво 
тільки, чи є межа цієї «оператив-
ності»? «Відомості» теж вирішили 
поцікавитися в маневицьких пра-

воохоронців, як ідуть справи з роз-
слідуванням. Заступник начальника 
Маневицького РВ УМВС, начальник 
слідчого відділу Олександр Зощук 
повідав, що слідство триває, всі осо-
би допитані й призначені відповідні 
експертизи. Детальнішу інформацію 
міліціянт не надав, мовляв, таємни-
ця слідства.

Можливість вийти сухим із води 
стимулює власників рушниць стрі-
ляти будь-якого звіра і в будь-яку 
пору року. Так, лише цьогоріч неза-
конно впольовані п’ять тварин: три 
козулі, один олень і кабан.

— Річ у тому, що у нас люди ще й 
досі думають, що мета полювання — 
це здобування їжі, — коментує мис-
ливствознавець обласної організації 
«Українського товариства мислив-
ців і рибалок» Андрій Дмитрук. — У 
цивілізованих країнах полювання 
перестало бути промислом, пере-
творилося на різновид відпочинку, 
мета якого — випробувати власні 
сили, а не взяти рушницю та, йдучи 
на хитрощі, вистріляти все, що вору-
шиться. 

Дехто стверджує, що людей 
штовхає до браконьєрства бідність, 
і роблять вони це, щоб принести 
додому «халявної» їжі. Та не секрет, 
що серед порушників є і забезпечені 
особи. 

— Інформації про те, хто найчас-
тіше займається браконьєрством, 

немає. Проте це можуть бути різні 
люди: від простого селянина до чи-
новника. 

Про присутність серед браконьє-
рів осіб усіх чинів і медалей говорять 
як самі мисливці, так і люди, причет-
ні до охорони навколишнього серед-
овища, проте не на диктофон. Зда-
валося б, таким по кишені придбати 
відстрілочні картки, та бажання все-
дозволеності перемагає. Від цілоріч-
ного полювання теж можна було б 
відмовитися, та де там, адже завжди 
існує категорія людей, яким можна 
все. Рильце в пушку і в тих, хто за 
логікою мав би охороняти природні 
ресурси. Пригадаймо нещодавній 
випадок, коли браконьєрів забез-
печував транспортом працівник 
організації, яка займається зеленим 
туризмом.

Звісно, полювання — річ не де-
шева, особливо на копитних, і бага-
тьом справді не по кишені. Вартість 
відстрілочної картки на хутрового 
звіра на мисливський сезон стар-
тувала від 200 грн. На добування 
копитних тварин потрібна ліцензія, 
а це вже набагато дорожче. Її вар-
тість минулого сезону починалася 
від 800 гривень (одноразова на один 
вид звіра). Полювання на кабана об-
ходилося від однієї до трьох тисяч 
гривень, на оленя плямистого — до 
п’яти тисяч. Кінцева сума залежить 
від результату полювання: здобут-
тя трофея (роги, ікла) та ваги м’яса. 
Так, лише за роги впольованого 
оленя мисливець має заплатити від 
дев’ятисот гривень до десяти тисяч, 
на ціну впливає вага трофея. Та все 
одно це дешевше, ніж згодом пла-
тити штрафи. Для прикладу, за не-
законно добутого зайця користувач 
мисливських угідь стягне з брако-
ньєра 500 гривень, за козулю — вісім 
тисяч, за кабана — 10 тисяч, благо-
родний олень обійдеться в 15 тисяч, 
а незаконне вбивство лося оцінюють 
у 20 тисяч гривень. 

Якби всі факти браконьєрства 
реєструвалися, місцеві бюджети, 
та й самі користувачі мисливських 
угідь мали б непогану фінансову під-
тримку. Та, на жаль, далеко не всіх 
браконьєрів ловлять на гарячому, 
а як і спіймають, то, як бачимо, не 
завжди притягують до відповідаль-
ності. 

Ольга УРИНА
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Події

БЛАГОУСТРІЙ 

У Центральному парку Луцька 
будуть нові атракціони та чистота 

У зв’язку з наближенням Ве-
ликодніх і травневих свят, а 

також відзначенням 20-ї річниці 
Незалежності України в Луцьку 
тривають роботи з озеленення 
міста та благоустрою парків куль-
тури і відпочинку. Про це поін-
формував директор КП «Зелене 
господарство» Володимир Мирка. 
За його словами, особливу увагу 
«Зелене господарство» приділяє 
«візитці» міста — Центральному 
парку культури і відпочинку імені 
Лесі Українки, площа якого стано-
вить 70 га. У цьому парку підпри-
ємство проводить видалення су-
хих дерев. А в третій декаді квітня 
тут почнуть викошувати газони та 
посіють нові площею 8650 м2. Про-
тягом травня-вересня триватиме 
посадка однорічних і багаторічних 
квітників. Крім того, до відкриття 

сезону в парку мають встановити 
чотири нові атракціони.

До речі, до благоустрою міста 
добровільно долучаються бізнес-
мени.

«Я щиро дякую усім підприєм-
цям, зокрема, Ігорю Палиці — за 
фінансування освітлення Цен-
трального парку, Ігорю Єремеєву 
— за фінансування встановлення 
лавок і смітників, Петру Пили-
пюку — за закупівлю техніки для 
потреб КП «Зелене господарство», 
Олегу Малихіну та В’ячеславу Ал-
фьорову — за ініціативу відновити 
парк навпроти готелю «Світязь», 
Сергію Сафульку, голові ради ад-
вокатської компанії «Конфідент»  
— за придбання світильників для 
освітлення вулиці Лесі Українки», 
— наголосив Микола Романюк.

Ольга ЮЗЕПЧУК

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

За посіви маку 
можна потрапити до 
в’язниці

З настанням весни починається 
посівна, тож селянам, дачникам 

варто нагадати про те, що мак на Во-
лині сіяти заборонено.

Адже за незаконний посів або 
вирощування снодійного маку в 
кількості до ста рослин і до десяти 
рослин конопель встановлена від-
повідальність у вигляді штрафу від 
1360 до 1700 гривень із конфіскаці-
єю рослин. 

За незаконний посів або виро-
щування снодійного маку в кіль-
кості від 100 до 500 рослин і від 10 
до 50 рослин конопель передбачена 
відповідальність у вигляді штрафу 
від 1700 до 8500 гривень або арешту 
на термін до шести місяців чи обме-
ження волі на термін до трьох років.

До слова, якщо особа вже була 
засуджена за подібні злочини, вво-
диться відповідальність у вигля-
ді позбавлення волі на термін від 
трьох до семи років із конфіскацією 
рослин і земельної ділянки, на якій 
вони вирощувалися.

Тепер, перед тим як засіяти 
сотку-другу маком, слід подумати, 
чи варто воно цього, адже придба-
ти плоди маку в магазині можна без 
будь-яких проблем.

Олег ПЛАЗОВСЬКИЙ 

ГОРЕ-МАТІР 

23-річна рівнянка продала свою 
дитину за 40 тисяч доларів 

Рівненські правоохоронці за-
тримали повію, яка намагалася 

продати свою дитину, пише сайт 
http://www.ogo.rv.ua. У 40 тисяч до-
ларів оцінила мати свою дитину, 
аби продати незнайомим людям.

Але незнайомцями виявилися 
працівники міліції. Тепер горе-
мати затримана, а дитина зна-
ходиться в Рівненській обласній 
лікарні, звідки її переведуть до 
будинку дитини. Так закінчилася 
спецоперація правоохоронців.

23-річна жінка винаймала 
квартиру разом із подругою. На 
життя заробляла проституцією. В 
той час, коли пані була «на викли-
ку», подруга няньчила її маленьку 
дитину. Історія гідна серіалу, якби 
не одне «але». Жінка вирішила 
продати дитину, а це вже серйоз-
на кримінальна стаття, не кажучи 
вже про гріх перед Богом.

Інформація, що жінка хоче 
продати дитину, потрапила до 
правоохоронців.

— До нас надійшла оперативна 
інформація, що громадянка зби-
рається продати власну дитину. 
Нами були вжиті оперативні захо-
ди: під виглядом подружньої пари 
зі Східної України наші праців-
ники вийшли на цю жінку. В ході 
переговорів було домовлено про 
ціну та місце передачі, — каже на-

чальник УМВС у Рівненській об-
ласті Олег Сало. — Жінка запро-
сила за дитину 40 тисяч доларів. 
Було підготовлено необхідну суму 
поміченими купюрами і в одному 
з номерів готелю «Мир» здійснено 
купівлю дитини.

Одначе не судилося повії ви-
тратити зароблені гроші. З готелю, 
де горе-матір продала свою дити-
ну, вона вже вийшла в наручниках 
у супроводі правоохоронців. Зараз 
жінку затримано. За словами пра-
воохоронців, проститутку збира-
лися позбавити батьківських прав 
за неналежний догляд за дитиною. 
От вона й вирішила встигнути 
продати своє чадо.

На матір, яка збиралася прода-
ти дитину, чекають слідсво та суд 
за статтею «торгівля людьми».

Ціна пива на торгових 
прилавках зросте до 15% 
Найближчим часом ціна пива на торгових 
прилавках зросте як мінімум на 12-15%, кажуть 
виробники. Це в першу чергу зумовлено підві-
щенням цін на сировину приблизно в 2,5 разу. 
Всім відомо, що збільшилися платежі за енерго-
носії, також підвищилися ціни на комплектую-
чий матеріал. Цьогоріч лише акцизний збір на 
пиво не збільшили. 

Українські підлітки курять 
більше, ніж дорослі 
За даними опитування українців, у 2010-му році порів-
няно з 2009-м майже на 5% зменшилася частка курців 
у віці 12 років і старше. Дослідження показують, що за 
минулий рік серед чоловіків старше 18 років частина 
курців зменшилася з 49% до 46,5%, а серед жінок — з 
6,2% до 5,8%. Натомість серед підлітків 14-17 років вона 
трохи зросла — з 3,6% до 4,3%. Найвищі показники 
паління фіксуються у Придніпровському регіоні, най-
нижчі — в Поліському, Подільському та Карпатському 
(менше 20%).

Справи про браконьєрство розслідуються роками 

«Так, по ДП «Маневицьке 
ЛГ» у райвідділі вже два 
роки ведуть слідство по 
двох випадках незакон-
ного добування тварин. 
Маневицький райвідділ 
славнозвісний саме таким 
затягуванням справ».


