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Практично жоден футбольний 
матч не обходиться без ди-

мових шоу на фан-секторах. Хоча 
побутує думка, що заядлі фанати 
— це чоловіки, виявляється, най-
частіше ухитряються приносити на 
футбольні матчі петарди та фаєри 
саме сміливі юнки. Про це під час 
прес-конференції повідав заступник 
начальника УМВС України у Волин-
ській області Микола Лисюк.

Таку ситуацію міліціонери по-
яснили відсутністю умов для прове-
дення повноцінного обшуку фанів, а 
особливо дівчат.

«Необхідно виставити намети 
для обшуку. Це потрібно, бо жінок 
мають обшукувати жінки, а чолові-
ків — чоловіки», — зазначив Лисюк.

Традиційно фан-сектори «дим-
лять» у другому таймі, що може 
свідчити про те, що піротехніку 
любителі футболу приносять саме в 
перерві.

Виявляється, послугу пронесен-
ня на стадіон піротехнічних при-
строїв можна замовити навіть через 
Інтернет. Як розповіли правоохо-
ронці, в Мережі часто-густо можна 
побачити оголошення з текстом на 
кшталт «Пронесу на футбольний 
стадіон піротехнічні засоби» та но-

мером телефону.
Ті, хто не ризикує йти з піротех-

нікою просто на гру, намагаються 
прилаштувати її там заздалегідь. На-
приклад, напередодні матчу з «Кар-
патами» вболівальники вночі про-
никли на стадіон через паркан. Як 
кажуть міліціонери, оглядаючи три-
буни перед грою, вони вже знають 
місця, де може бути захована піро-
техніка. Зокрема, часто знаходять її 
прикріпленою скотчем до стільців.

У ході самого футбольного мат-
чу правоохоронці ведуть відеос-
постереження. Щоб не зривати гри, 
порушників порядку затримують 
по закінченню спортивного двобою. 
Фани — це зазвичай підлітки 13-15 
років, яких після затримання приїз-
дять забирати з міліції батьки.

«Під час матчу ми стараємося не 
провокувати вболівальників, а уже 
на виході затримуємо тих чи інших 
порушників громадського порядку», 
— каже Лисюк.

З минулого року в МВС ведеться 
Єдина інформаційна база даних на 
осіб, які затримувалися за скоєння 
правопорушень під час проведення 
спортивних заходів. На обліках да-
ної бази перебуває 25 молодих лю-
дей — вболівальників ФК «Волинь».

Правоохоронці висловили дум-
ку, що було б краще, якби за пору-
шення на стадіоні було жорсткіше 
покарання. Як приклад навели Поль-
щу, де кримінальна відповідальність 
настає навіть тоді, коли фанат про-
сто закриває лице. Продовжуючи 
тему, правоохоронці розповіли, що 
одними з найдисциплінованіших є 
вболівальники донецького «Шахта-
ря». А от найважче волинським мі-
ліціонерам справлятися з «безголо-
вими» фанами львівських «Карпат» і 
прихильниками київських «Динамо» 
й «Оболоні».

Ольга УРИНА

Бійці управління МНС у Волин-
ській області на Центральному 

ринку міста Луцька проводили 
пожежно-тактичні навчання. За 
легендою, пожежа трапилась у 
приміщенні кафе, розташованому 
в центрі базару.

На місце події прибули підроз-
діли Луцького гарнізону — п’ять 
пожежних автомобілів. Для того, 

аби перевірити можливість доїзду 
пожежників до місця події в ре-
альних умовах, навчання провели 
об 11:00, коли на ринку людно. Як 
виявилося, через порушення про-
типожежних відстаней між тор-
говими рядами та павільйонами 
дістатися до місця умовної пожежі 
практично неможливо.

Після встановлення на пожеж-
ні гідранти спеціальних колонок 
виявилося, що два з трьох зовніш-
ніх вододжерел несправні.

Керівництву ринку вказано, 
що у випадку загоряння це може 
призвести до створення пере-
шкод гасіння пожежі, а отже, — 
до значних збитків і людських 
жертв. Адміністрація установи 
зобов’язалась усунути порушення 
вимог пожежної безпеки у найко-
ротший термін.

Володимир НЕСТЕРОВ 
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СМЕРТЬ НА ДОРОЗІ 

«Узаконений» вандалізм: і на тому світі 
спокою нема

Якщо ветеранів Великої Вітчиз-
няної в Україні вшановують хоча 
б раз на рік, то жертви Голокосту, 
чиї останки сплять вічним сном у 
полі біля села П’ятидні Володимир-
Волинського району, спокою від 
нинішніх «фанатів» війни не дочека-
ються.

Незбагненне то явище — укра-
їнський менталітет. Емоційний, 
добросердий, легкий на сльозу на-
род трепетно ставиться до пам’яті 
про померлих. Вшановують, до-
глядають могили, несуть квіти. До 
п’ятиднівських могил несуть сміття, 
беруть пісок одразу за меморіалом, 
ще приїздять на пікнік. Як то воно 
— пити горілку на місці вбивства 25 
тисяч людей — уявити важко. На-
певно, можна, якщо не переймати-
ся. А чого — могили ж єврейські. Та 
річ не в національності. Жертвами 
вбивств стали ЛЮДИ. Меморіал у 
П’ятиднях — єдине місце масово-
го розстрілу євреїв на Волині, яке, 
завдяки діяльності місцевої єврей-
ської громади, паспортизовано як 
об’єкт історичної спадщини України 
й охороняється державою. 

У П’ятиднях розстріляно 25 ти-
сяч мешканців воєнного Володими-
ра. Перед тим як вишикувати жертв 
над ямами та розстріляти, німці 
примушували людей роздягатися 
догола. Якщо про це знають усі, то 

навряд чи ця елементарна інфор-
мація невідома «чорним археоло-
гам», котрі у погоні за рідкісними 
знахідками володіють унікальними 
знаннями — картами бойових дій. 
Одначе минулого року дві з трьох 
найбільших могил на території 
п’ятиднівського меморіалу жертвам 
Голокосту було... розкопано. Чільник 
міської єврейської громади Володи-
мир Музиченко звернувся з заявою 
у правоохоронні органи, проте там у 
порушенні кримінальної справи від-
мовили.

Цьогоріч виявлено одразу шість 
розкопів. Правильна прямокутна 
форма всіх розкопів, однакова від-
стань між ними свідчать про те, що 
на місці поховання орудують одні й 
ті самі злочинці.

На зухвалі плювки мародерів 
місцеві правоохоронці твердо від-
повідають: «Дощ іде». Володимир 
Музиченко з заявою звертався у 
Володимир-Волинський міський від-
діл міліції з приводу кожного нового 
факту розкопів. Натомість отри-
мував досить «туманні» постанови 
дільничного інспектора Родзенюка 
Д. А. Останній, наприклад, оглядаю-
чи місце злочину, встановив, що «...
на околиці села П’ятидні знаходить-
ся скульптурний монумент і земляні 
насипи жертвам мирних громадян 
у часи Великої Вітчизняної війни». 
«Велике відкриття» дільничного 

підтверджував стенд з історичною 
довідкою та схемою розташування 
могил, утім, її міліціонер якраз і не 
побачив, про що й засвідчив у по-
станові: «...інформація, яка вказує 
на безпосереднє місце поховань, не 
встановлена, їх межі не визначені». 
Рихлення ґрунту на братській мо-
гилі здалося правоохоронцю не чим 
іншим, як відбиранням піску для 
господарських потреб місцевими 
мешканцями. І результат: відмовити 
у порушенні кримінальної справи за 
відсутністю складу злочину. 

Тепер, якщо оглянути сліди «від-
бирання піску», то дії селян вида-
дуться, м’яко кажучи, неадекватни-
ми. Пісок із розкопів не вивозився 
(!), а засипався назад, самі ж шурфи 
накривалися дерном. Відстань, на 
яку викидали ґрунт, свідчить про 
велику глибину розкопів. Археологи 
відділу охорони культурної спадщи-
ни управління культури і туризму 
Волинської облдержадміністрації 
побували там 13 квітня, щоб огля-
нути сліди діяльності вандалів, і… 
натрапили на два свіжі шурфи. Фа-
хівці кваліфікували сліди розкопів 
як незаконні археологічні розкопки 
та пошук матеріальних цінностей. 
«Ми зафіксували сліди шурфів, на 
поверхні людські кістки та сліди 
роботи металошукача. Це не пооди-
нокі явища на Волині, проте дивно, 
які цінності сподіваються знайти у 
П’ятиднях, де вбивали голих людей», 
— прокоментував побачене один із 
працівників управління. 

На братських могилах побу-
вав начальник міськвідділу міліції 
Олександр Никитюк, у присутності 
якого і було виявлено свіжий, шос-
тий за рахунком, шурф. Олександр 
Євгенович погодився: банальним 
набором піску побачене не назвеш, 
та й по всьому, оскільки чергова від-
мова порушити кримінальну справу 
на той момент уже була підписана. 
Складу злочину правоохоронці досі 
не бачать, попри те, що пан Музи-
ченко навіть полегшив їм роботу, 
перелічивши у своїх заявах статті 
Кримінального кодексу України, 
за якими зловмисників-мародерів 
можна було б покарати. Проте ніко-
му. І нема різниці: тривожити спокій 
померлих у пошуках цінностей чи 
свідомо не вбачати у цьому злочин-
них дій — вандалізм на підвиди не 
ділиться.

Кристина ПАВЛЮК
м. Володимир-Волинський

ВІТЧИЗНЯНИЙ ПРОДУКТ 

14%
на стільки за квітень поточного 
року в порівнянні з березнем 
знизилися в Україні темпи авто-
виробництва. Лідером із виготов-
лення машин став «АвтоЗАЗ».

Поляк намагався вивезти з 
України пневматичну зброю 
Днями у міжнародному пункті пропуску для автомобіль-
ного сполучення «Устилуг», що на Волині, прикордонни-
ки Львівського загону виявили спробу незаконного ви-
везення пневматичної зброї. На виїзд із України у пункт 
пропуску прибув 48-річний громадянин Республіки 
Польща на автомобілі марки «Мерседес». Під час огляду 
в машині знайшли прихований пістолет пневматичної 
дії «Weihrauch HW 40» калібру 4,5 мм і 500 металевих 
кульок до нього. Зброю співробітники митниці вилучи-
ли та передали для експертизи. 

На Львівщині сільгоспугіддя 
незаконно віддали 
під забудову 
У Львівський області підприємство змінило цільове 
призначення сільгоспугідь, що завдало значних 
збитків державі. Заступник прокурора області 
пред’явив позов до одного з приватних підпри-
ємств про відшкодування понад чотирьох мільйо-
нів гривень втрат, спричинених переведенням с/г 
угідь, наданих підприємству, до категорії земель 
житлової та громадської забудови.

Таксисти затримали винуватця 
ДТП

13 травня в Луцьку водій, керу-
ючи автомобілем «Хюндай», 

рухаючись вулицею Набережна в 
напрямку вул. Шевченка, наїхав на 
літнього чоловіка, який переходив 
дорогу поза пішохідним перехо-
дом. У таких випадках найменше, 
що може зробити кожен свідомий 
водій, — це надати допомогу та 
повідомити інспекторам ДАІ. На 
жаль, цей водій, збагнувши, що 
трапилося, не припинив руху й по-
їхав далі, залишивши потерпілого 
лежати на проїжджій частині. Від 

отриманих тілесних ушкоджень 
чоловік помер на місці пригоди. 

Свідками ДТП стали водії-
таксисти, які, зрозумівши, що ви-
нуватець не збирається зупиняти-
ся, шляхом перешкоджання руху 
автомобіля примусово зупинили 
його та повідомили про цей факт 
у відділ Державтоінспекції. Такі 
вчинки заслуговують на подяку. 
Тепер горе-водій, яким виявився 
29-річний лучанин Іван М., поне-
се покарання за скоєну дорожньо-
транспортну пригоду. 

Україна забезпечена яйцями 
понад норму 

Міністр аграрної політики та 
продовольства України Ми-

кола Присяжнюк повідомив, що 
Україна забезпечена яйцями ві-
тчизняного виробництва. Лише у 
минулому році їх було вироблено 
майже 17 мільярдів штук.

«За останніх кілька років відбу-
лося зростання виробництва яєць 
до рівня забезпечення раціональ-
ної норми споживання (290 шт./
рік). У 2010 році їх було вироблено 
16,96 мільярда штук, при цьому 
сільгосппідприємства виробили 

60% яєць», — повідомив Микола 
Присяжнюк.

За словами міністра, таким 
чином Україна позбулась імпорто-
залежності в цьому сегменті про-
дуктів харчування та перейшла 
на самозабезпечення. «Сьогодні 
вітчизняне промислове птахівни-
цтво не лише забезпечує власні 
потреби у яєчних продуктах, а й 
нарощує обсяги експорту. У 2010 
році цей показник становив 3929 
тонн», — зазначив керівник Міна-
грополітики.

НЕЗАКОННИЙ ПРОМИСЕЛ 

На Волині викрили трьох 
фальшивомонетників 

Працівники Нововолинського 
МВ УМВС України у Волин-

ській області під час збуту підро-
бленої банкноти НБУ номіналом 
500 гривень затримали 46-річного 
жителя міста Дніпропетровська 
Юрія Д. Правоохоронці встано-
вили, що чоловік розраховувався 
за придбані товари підробленими 
грішми у кількох магазинах Ново-
волинська. Згідно з висновком екс-
перта, банкноти виготовлені стру-
меневим друком із використанням 
кольорового принтера, пише сайт 
УМВС Волині. 

Також у результаті слідчо-
оперативних заходів було затрима-
но 39-річну волинянку Наталію Є., 
в сумці якої виявлено знаряддя ви-
готовлення підроблених банкнот 
НБУ, а саме — два клаптики па-
перу, заклеєні прозорим скотчем, 
під котрим нанесені голограмні 
копії зображення водяних знаків 
— портретів Григорія Сковороди, 
Лесі Українки, Михайла Грушев-
ського й Тараса Шевченка.

До збуту підроблених грошей 
причетна і дружина затриманого 
Юрія Д. — 51-річна жителька Дні-
пропетровська Ірина Д., яка збува-
ла фальшиві купюри в Іваничів-
ському районі та Нововолинську.

Зловмисників затримано. По-
рушено кримінальну справу за 
статтею 199 (виготовлення, збе-
рігання, придбання, ввезення в 
Україну з метою збуту підробле-
них грошей) ККУ, що передбачає 
позбавлення волі строком до 10 
років.

ПОРУШЕННЯ  

На Центральному ринку Луцька 
загасити пожежу майже неможливо 

ПІСЛЯ МАТЧУ 

Піротехніку на стадіони зазвичай приносять дівчата 


