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Протягом останніх кількох років 
школи практикують діяльність 

пришкільних таборів із денним пе-
ребуванням учнів. Одначе представ-
ники волинської громади сумніва-
ються у їх ефективності. За словами 
депутата облради Валентина Ко-
шельника, діти не хочуть туди ходи-
ти, а вчителі, щоб виконати плани, 
затягують школярів силою. Він та-
кож припустив, що краще було б ко-
шти, які виділяються на утримання 
пришкільних таборів, спрямувати на 
інші види літнього оздоровлення.

Начальник відділу обласного 
управління у справах сім’ї та моло-
ді Любов Яремчук розповіла «Відо-
мостям», що їхнє завдання — ко-
ординація роботи з оздоровлення 
дітей, а безпосередньо її виконують 
заклади освіти. На цей рік в облас-
ті заплановано відкрити 531 табір із 
денним перебуванням дітей, із яких 
десять — наметові містечка, 34 — 
табори праці та відпочинку. Однак 
ці цифри, за словами пані Яремчук, 
не є остаточними. Адже практика 
минулого року показала, що план 
перевиконувався. У 2010 році перед-

бачалося 519 пришкільних таборів, а 
діяло 543. Тож 53% волинських шко-
лярів було оздоровлено, зокрема, за-
вдяки цьому.

Щоб табір почав свою роботу на 
базі школи, до неї повинна виїхати 
спеціальна комісія, до складу якої, 
зокрема, входять санепідеміологи. 
Обов’язковою умовою функціону-
вання табору є гаряче харчування 
його відвідувачів. Не останнє місце 
посідає якість води, наявність холо-
дильного обладнання, а головне — в 

цей період у навчальних закладах не 
повинні проводитися ремонтні ро-
боти.

Наскільки ефективним є існу-
вання таких тимчасових таборів 
— питання спірне. Заступник на-
чальника управління сім’ї, молоді та 
спорту Ігор Дмитришин не сумніва-
ється у їх потрібності, проте бачить 
вихід у іншому.

— Існування пришкільних табо-
рів — це не проблема. Бо буває так, 
що дитина з малозабезпеченої сім’ї 
якраз там і може прохарчуватися 
нормально. Від депутатів лунали 
різні пропозиції, дехто з них сумні-
вається в ефективності таборів. На 
мою думку, можливо, доцільніше 
було б їх відкривати в меншій кіль-
кості, проте припинити практику іс-
нування таборів при загальноосвіт-
ніх навчальних закладах однозначно 
не можна.

Ігор Дмитришин також повідо-
мив, що у новій програмі підтрим-
ки сім’ї на 2011-2015 роки особлива 
увага буде приділятися літньому 
оздоровленню обдарованих дітей.

Ірина КОСТЮК

Днями за 1,5 кілометра від кор-
дону з Польщею наряд від-

ділу «Коритниця» Львівського 
загону виявив на окраїні одно-
йменного села, що у Володимир-
Волинському районі Волинської 
області, шістьох невідомих осіб.

Побачивши правоохоронців, 
невідомі кинулися навтьоки, пові-
домили у Держприкордонслужбі. 

Одного з них прикордонники за-
тримали одразу. Через годину гру-
па реагування знайшла в лісі ще 
трьох утікачів. Затримані вияви-
лися громадянами Афганістану.

Наразі триває пошук їхніх су-
путників, які, можливо, є нелега-
лами, або ж провідниками. Для 
роботи з іноземцями очікують 
прибуття перекладача.

Цікава деталь: під час пошуків 
нелегалів прикордонники виявили 
у лісі автомобіль ВАЗ української 
реєстрації без водія. Правоохо-
ронці встановили особу чоловіка, 
який міг керувати транспортним 
засобом. З його слів, машину дня-
ми викрали, проте в міліцію він не 
заявив, бо з горя напився.

Наразі з’ясовуються обстави-
ни правопорушення та причетні 
до його організації особи.
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ТРАГЕДІЯ 

Шахраї у Луцьку відбирали квартири 
у малозабезпечених

У квітні цього року в Луцьку від-
бувся суд над одним із фігурантів 
гучної справи про шахрайство з 
квартирами. По ній уже засуджено 
семеро чоловік. Ще один — у роз-
шуку.

Злочинне угрупування у складі 
семи осіб діяло в обласному центрі 
Волині протягом 2006-2008 років. 
«Працювали» за відлагодженою схе-
мою: знаходили одиноку, довірливу 
та соціально незахищену людину, 
входили до неї в довіру й обманним 
шляхом заволодівали майном. Слід-
ству вдалося зафіксувати вісім таких 
випадків.

Одним із обдурених виявився 
одинокий власник однокімнатної 
квартири у 33-му мікрорайоні Ві-
ктор Гайдай (прізвище з етичних 
міркувань змінено). Чоловіка сприт-
ники «обробляли» з листопада 2006 
року по лютий 2007-го. Саме стіль-
ки часу знадобилося, щоб провести 
оборудку та продати квартиру. 

Спочатку одинокий непрацюю-
чий чоловік нібито випадково по-
знайомився з такою собі щирою 
жіночкою М. У них склалися друж-
ні стосунки. Та навіть поселилася у 
нього в квартирі: чоловік на той час 
зовсім не пив, був закодований. Жін-
ка попросила підприємця, у якого 
працювала, взяти Гайдая на роботу. 
Той погодився, бо був, як то кажуть, 
у «темі». Гайдай допомагав виванта-
жувати овочі та фрукти, отримував 
за це гроші й… спиртні напої. З ча-
сом став зловживати алкоголем на-
стільки, що знову потрапив на ліку-
вання до психіатричної лікарні. 

А зловмисники робили свою чор-

ну справу. Під час спільних п’янок 
вони схилили Гайдая оформити пра-
во власності на квартиру, адже вона 
була не приватизована. Оскільки 
справа ця копітка, то весь її тягар 
вирішила взяти на себе співмешкан-
ка М. Довіреність на її ім’я, якою М. 
було уповноважено приватизувати 
житло на ім’я Гайдая, було посвідче-
не у нотаріуса Млинівського район-
ного нотаріального округу сусідньої 
Рівненщини. Послугами саме цього 
нотаріуса злочинне угрупування 
неодноразово користувалось у най-
більш сумнівних оборудках. 

Право власності на житло на 
підставі довіреності було оформле-
но вже 7 грудня 2006 року. Швидко 
спрацювали! Грошей, напевно, не 
пошкодували на таке прискорення. 
Вже 28 грудня Гайдая у стані силь-
ного алкогольного сп’яніння везуть 
до млинівського нотаріуса, щоб під-
писати довіреність, яка б уповнова-
жувала його співмешканку розпоря-
джатися майном. 

Отримавши таку можливість, 
змовники спробували негайно 
продати квартиру. На заваді стала 
приватний нотаріус із Луцька, яка 
відмовилася посвідчити правочин 
на основі довіреності й ініціювала 
призупинення на десять діб здій-
снення продажу квартири, так як у 
неї викликала сумнів правомірність 
оформлення довіреності. Проте це 
не зупинило наших «героїв». Двоє 
членів угрупування — К. і А. — під-
говорили одного чоловіка Л. за ви-
нагороду видати себе за Гайдая та 
підписати від імені останнього до-
кументи купівлі-продажу. 

Далі події розгортались, як у 

кіно: лже-Гайдаю зробили відповід-
ну зачіску, загримували, навчили 
підробляти підпис і повели до но-
таріуса (вже іншого). Таким чином, 
підробивши підпис, злочинці 13 лю-
того продали квартиру Гайдая під-
ставній особі за 101 тисячу гривень. 
Хоча ринкова ціна аналогічного по-
мешкання на той час становила 140 
тисяч гривень. За тиждень квартиру 
перепродали ще раз. Тож Гайдай, ви-
писавшись із лікарні, у свою кварти-
ру увійти не зміг: замки були зміне-
ні. Декілька разів він приїжджав на 
квартиру, проте з новими власни-
ками не зустрівся. Переїхав жити в 
село до матері. 

Подібну схему було використано 
ще до одного мешканця обласного 
центру — Комарова (прізвище змі-
нено), який проживав один у дво-
кімнатній приватизованій квартирі 
в мікрорайоні 40-б. Чоловікові також 
«підсунули» жіночку, яка спонукала 
його до систематичного надмірного 
вживання спиртних напоїв, у тому 
числі низької якості. Дізнавшись 
про те, що Комаров втратив особисті 
документи, а саме паспорт громадя-
нина України, злочинці використали 
цю обставину для досягнення своєї 
мети та виготовили йому новий 
паспорт. Використовуючи безпорад-
ний, хворобливий стан Комарова, 
викликаний постійним алкоголь-
ним сп’янінням, 8 січня 2008 року 
відвезли потерпілого в податкову 
адміністрацію міста Луцька, де до-
помогли отримати ідентифікацій-
ний код. Після того відвезли його до 
нотаріуса у Млинів, де під приводом 
реєстрації на ім’я Комарова автомо-
біля посвідчили заповіт, складений 
на користь його співмешканки. Вже 
10 січня 2008 року Комаров поми-
рає. Причина смерті — загальна 
інтоксикація організму. А його спів-
мешканка стає власницею квартири 
вартістю 320 тисяч гривень. 

Варто зазначити, що деякі «під-
опічні» злочинців вчасно приходили 
до тями, тож спритникам у кількох 
випадках не вдалося довести справу 
до кінця. 

Хай там як, але суд виніс рішен-
ня та призначив зловмисникам по-
карання у вигляді позбавлення волі: 
двом організаторам — по вісім років 
із конфіскацією майна, іншим учас-
никам угрупування присудили від 
п’яти до двох років (у залежності 
від тяжкості скоєного) позбавлення 
волі з відтермінуванням.

Помічник прокурора міста Луцька 
Катерина БАЛАС 

Наталка СЛЮСАР

27%
стільки українців, за підрахун-
ками Федерації профспілок, 
працюють в умовах, які не відпо-
відають встановленим санітарно-
гігієнічним нормативам. Про це 
сказано в повідомленні ФПУ.

Маршрутка з Волині потрапила 
в аварію на Львівщині
Пасажирський автобус «Ковель — Трускавець» 30 квітня 
скоїв ДТП у Львівській області — травмовано семеро 
людей. На міжнародній автомобільній дорозі держав-
ного значення Львів — Рава-Руська водій автобуса БАЗ 
А-079.23 не впорався з керуванням і з’їхав у кювет, де 
врізався в дерево. У результаті аварії сім пасажирів 
автобуса, серед яких 14-річна школярка, отримали 
травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані 
до лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова й у 
Жовківську центральну районну лікарню.  

На «Устилузі» затримали 
партію ліків із трамадолом
Волинські прикордонники затримали поляка, який 
незаконно хотів увезти ліки з трамадолом. 
Про це повідомили у прес-службі Львівського 
прикордонного загону. На в’їзд в Україну у пункт 
пропуску прибув 43-річний громадянин Республіки 
Польща на автомобілі марки «Мерседес». Під час 
огляду в машині було виявлено таблетки медично-
го препарату «Tramal Retard 200». Ліки вилучені та 
передані співробітниками митниці для експертизи.

Через жінок два хлопці на 
Рівненщині вкоротили собі віку

27 квітня протягом двох годин 
чергова частина Рівненсько-

го РВ УМВС отримала два повідо-
млення про самогубства. У селах 
Городок і Городище Рівненського 
району повісилися молоді хлопці.

Так, о пів на восьму вечора чер-
говий Рівненського вищого про-
фесійного училища Департаменту 
ДСО при МВС України повідомив, 
що півгодини тому заподіяв собі 
смерть 20-річний Валентин, жи-
тель м. Горлівка Донецької області. 
Курсанта знайшли підвішеним у 
приміщенні навчального корпусу. 
Про це повідомила начальник ВЗГ 
УМВС України в Рівненській об-
ласті Інна Березовська.

Слідчо-оперативна група під 
керівництвом першого заступника 
начальника УМВС України в Рів-
ненській області Миколи Хватай-
мухи попередньо встановила, що 
причиною самогубства стали по-
відомлення від рідних і друзів про 

зраду дружини, з якою Валентин 
виховував трирічного сина. Під 
час огляду тіла ознак насильниць-
кої смерті не виявлено.

О 21:35 житель села Городище 
Рівненського району повідомив, 
що близько 21-ї години у підсо-
бному приміщенні господарства 
за місцем проживання повісився 
його 21-річний племінник Іван. 
При огляді тіла хлопця ознак на-
сильницької смерті не виявлено. 
За попередньою інформацією, 
причиною цього відчайдушного 
кроку стала дівчина, з якою юнак 
посварився. 

Нагадаємо, на Великдень на-
магався вкоротити собі віку ще 
один молодий хлопець — 22-річ-
ний рівнянин Максим, який до 
всього ж є міліціонером РМОП 
«Беркут». Нині юнак перебуває 
в нейрохiрургiчному вiддiленні 
Рiвненської ЦМЛ. До тями він досі 
не прийшов.

ФАЛЬСИФІКАТ 

Прикрили цех із нелегальною 
горілкою

Систематичну реалізацію 
горілки-фальсифікату співро-

бітники податкової міліції зафік-
сували протягом березня-квітня 
цього року в одному з районів 
Луцька.

Факти продажу алкогольних 
напоїв сумнівних походження та 
якості правоохоронці задокумен-
тували, а сам горілчаний товар 
передали на експертизу. Експерт 
підтвердив, що водно-спиртові су-
міші, пропоновані споживачам, не 
відповідають обов’язковим вимо-
гам до якості алкогольних напоїв.

Підпільну горілку розливали в 
пластмасову і скляну тару та про-
давали по 14 гривень за півлітрову 
пляшку. Такий дешевий товар ко-
ристувався попитом у любителів 
міцного градуса, — стверджують 
в УПМ ДПА в області. Наприклад, 
правоохоронці задокументували 
реалізацію 150 літрів фальсифі-
кату чотирьом особам. Тому роз-
лив і збут шкідливих для здоров’я 
алкогольних напоїв був досить 

масштабним, — припускають пра-
воохоронці.

Кримінальну справу за фактом 
незаконного виготовлення та збу-
ту фальсифікованих алкогольних 
напоїв, виготовлених із недобро-
якісної сировини, що становлять 
загрозу для здоров’я людей, по-
рушив слідчий відділ Луцького 
МВ УМВС України у Волинській 
області.

Співробітники податкової мі-
ліції Волині встановлюють дже-
рела постачання сировини й осіб, 
причетних до виготовлення та ре-
алізації нелегальної горілки.

ПЛІДНО ПОПРАЦЮВАЛИ 

Прикордонники затримали 
нелегалів із Афганістану 

ВІДПОЧИНОК 

Пришкільних літніх таборів на Волині може поменшати

ОГОЛОШЕННЯ 

Кредитна спілка „ФОРС АЖ-КРЕ ДИ Т”
повідомляє, що 5 червня 2011 р. об 11.00 год. відбудуться загальні 

збори членів КС за адресою: м. Луцьк, вул Конякіна, 23 А 
Порядок денний:

1. Звіт правління про роботу в 2010 році.
2. Звіт кредитного комітету за 2010 рік.
3. Затвердження фінансового звіту за 2010 рік
4. Інші питання.


