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Прокуратура міста Луцька по-
рушила кримінальну справу 

за фактом зловживання службо-
вим становищем і службового під-
роблення працівниками Департа-

менту ЖКГ Луцької міської ради за 
ознаками злочинів, передбачених 
ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України. 
Про це повідомляє відділ зв’язків 
із засобами масової інформації Ге-
неральної прокуратури України.

Встановлено, що службовці 
умисно, використовуючи служ-
бове становище, безпідставно до-
пустили завищення вартості робіт 
із капітального ремонту ліфтів, зо-
крема, повторне включення та ви-
конання робіт із підготовки ліфтів 
до здачі в експлуатацію на загальну 
суму понад 354 тисячі гривень.

Незаконними діями посадов-
ців Департаменту ЖКГ Луцької 
міської ради спричинено шкоду та 
заподіяно тяжкі наслідки держав-
ним інтересам.
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Події

РЕЙД 

Вода в Стиру задовільної якості, 
купатися можна
Високий градус повітря виганяє 
людей із будинків та офісів у місця, 
де можна охолонути, — на береги 
водойм. У Луцьку з природними 
водними об’єктами негусто — 
більш-менш придатною для ку-
пання є річка Стир. Так, каламутна 
пінява рідина, що тече між розми-
тих берегів із посохлими деревами, 
відлякує. Та хіба у городян, пере-
важно замкнутих у чотирьох стінах, 
є вибір?

МІСЦЯ ДЛЯ КУПАННЯ 

Найкраще облагороджений бе-
рег Стиру в Центральному парку — і 
лавки, і смітники, і кабінки для пере-
одягання. Один недолік — некошена 
трава до пояса. Та з ним можна ми-
ритися, бо стежки добре втоптані. 
Та імпровізованих пляжів на Стиру, 
що петляє різними районами Луць-
ка, багато. Місцеві мешканці так-сяк 
власними силами їх облаштовують і 
пірнають у річку, ризикуючи натра-
пити на… будь-що. 

Днями комісія міськради з пи-
тань дотримання природоохоронно-
го та земельного законодавства у во-
доохоронних зонах водних об’єктів 
провела виїзне засідання на березі 
Стиру по вулиці Глушець (униз за 
будівлею обласної ради). 

Начальник відділу екології Бо-
рис Сорока попросив допомогти з 
прибиранням території студентів 
педагогічного коледжу. Близько 25 
молодих людей пройшли заростями 
в обидва боки від пляжу, назбира-
ли зо двадцять мішків побутових 
відходів — пляшки, одноразовий 
посуд, обгортки, повантажили їх у 

машину та розійшлися. Натомість 
Борис Сорока доручив своїм підле-
глим встановити тут контейнер для 
збору сміття.

Тим часом аквалангісти обсте-
жували дно річки, де саме купається 
люд. Найперше впадає в очі спуск — 
сходи влаштовані з плит, які до ре-
конструкції лежали на площі перед 
«білим домом», на Київському май-
дані. А остання плита, що заходить 
у воду, зауважив аквалангіст, дуже 
скидається на могильну. 

Повним несподіваних знахідок 
виявилось і дно. За 15 хвилин обсте-
ження дайвер Володимир Кондратюк 
видав на берег чотири автомобільні 
шини, здоровенну криву поліняку, 
чималий шматок напівзогнилого 
пенька, кілька скляних пляшок.

— На пляжі у Центральному 
парку в травні двічі відбирали про-
би води, — повідомив завідуючий 
відділом комунальної гігієни Луць-
кої міськрайонної санепідемстанції 
Микола Витвицький. — Згідно з 
розпорядженням міського голови, 
це єдиний офіційний пляж у місті, 
бо тільки на ньому є стаціонарний 
рятувальний пост, добре досліджене 
дно. Вода задовільної якості, купа-
тися можна. Звісно, у місті є багато 
неофіційних пляжів — у районі Те-

ремно, водойма в Парку 900-річчя, 
інші. У травні відбирали 16 проб 
по Луцьку, скрізь вода нормальної 
якості, бо утримується суха тепла 
бездощова погода. Коли зачастять 
дощі, ситуація може змінитися. 

СТАДІОН

Крім пляжу, на Глушець є стаді-
он, точніше, те, що від нього лиши-
лось, — ущент заросле поле.

— Сьогодні залучили роторну 
косарку, яка викосить на полі траву, 
— зауважив Борис Сорока. — Депу-
тат Микола Дендіберін узяв на себе 
ініціативу облаштування стадіону. 

Микола Дендіберін опікується 
спортмайданчиком за адресою Ки-
ївський майдан,1. Тепер от депутат 
хоче довести до пуття цю площадку. 

— За півтора-два роки я «проб’ю» 
великі гроші, — каже Микола Євге-
нович. — Підрядник Віктор Чорнуха 
подав готовий кошторис — лише на 
футбольне поле піде мільйон гри-
вень. Треба повністю зібрати тепе-
рішнє покриття, засипати щебенем, а 
наверха — знову землю. Це робиться 
для того, щоб кроти згодом не рили. 
Кошторис спорудження огорожі на-
вколо стадіону — близько 300 тисяч. 

Ще чималі витрати підуть на траву. 
Необхідно до 200 кілограмів тра-
ви на футбольне поле, а десять кіло 
коштує 600 гривень. Плюс потрібна 
власна газонокосарка, на яку знадо-
биться ще 25 тисяч. Думаю, що ми 
зможемо це осилити. Я поїду в Київ, 
буду зустрічатися з посадовцями 
Міністерства молоді та спорту. Ми 
зробимо для дітей одне футбольне 
поле — екологічно чисте, ідеальне, 
на березі річки Стир. 

ПАРКОВІ КАНАЛИ

Та повернемося до Центрального 
парку, через який проходить значна 
частина «купального» Стиру. В пар-
ку почалася реконструкція каналів. 
Воду з них спустили — і принаймні 
на вигляд стало ще гірше: суцільна 
брудна ряска, пластикові пляшки. 
Борис Сорока нагадав, що проект 
реконструкції каналів був розробле-
ний ще в 2005-му. Та відтоді у місь-
кій казні так і не знайшлося грошей 
на втілення. Зараз проект перегляда-
ють щодо зменшення витрат. Голова 
облдержадміністрації Борис Клім-
чук пообіцяв виділити місту 400 ти-
сяч гривень із 22 мільйонів, що при-
йшли на Волинь для попередження 
повеней. Із міського бюджету додати 
нічого, тож по каналах виконають 
стільки робіт, на скільки вистачить 
грошей. 

Та чи не потрапляє застояна вода 
з паркових каналів у Стир? Адже на-
сосна станція розташована впритул 
до русла. Це питання до спеціалістів 
санепідемстанції. 

— Система каналів збудована та-
ким чином, що з одного боку парку в 
річці вода забирається, а з другого її 
переганяє насосна станція, — відпо-
відає Микола Витвицький. — Нічого 
страшного не станеться, коли вода 
з каналів потрапить у Стир. По-
перше, це болотна застояна вода, а 
не промислові стоки якогось підпри-
ємства. По-друге, вода спускається 
за територію пляжу вниз за течією. 
По-третє, у воді містяться природна 
рослинність, мікроорганізми, тож 
відбувається процес самоочищення. 

Ольга ЮЗЕПЧУК

Наразі косять поле

72%
стільки опитаних британським 
міністерством праці респондентів 
від 75 років відзначили, що ніко-
ли не відчували себе самотніми. 
Серед людей від 16 до 34 років 
таку ж відповідь дали тільки 51%.

На Ковельському ринку 
вилучили 28 літрів сурогату
Правоохоронці Волинського лінійного відділу Львів-
ської залізниці на привокзальному ринку міста Ковеля 
затримали громадянина Ігоря С. Чоловік, який оренду-
вав на ринку торговий кіоск, збував тут алкогольний 
сурогат за ціною 35 гривень за літр. Під час огляду 
кіоску виявилося, що молодик підпільно продавав ще 
й цигарки. Правоохоронці вилучили 28 літрів сурогату, 
а також 510 пачок цигарок, що мають марки акцизного 
збору невстановленого зразка. Махінатору доведеться 
сплатити штраф, який може сягнути 25 тисяч гривень.

Житель Любомля віз у 
Польщу білоруські сигарети
Оглядаючи територію, що межує з Польщею, при-
кордонники Луцького загону побачили кладку з 
металічної драбини, яка була перекинута через 
контрольну смугу. Крім того, по обидва боки від 
кладки у кущах вартові знайшли 12 ящиків цигарок 
марки «Вест» білоруського виробництва з білорусь-
кими акцизними марками та гумовий човен «Барк». 
Згодом у лісовому масиві прикордонники затри-
мали жителя міста Любомля. Він зізнався, що хотів 
перемістити ці сигарети з України до Польщі. 

«Улов» аквалангістів за 15 хвилин дослідження дна

ДАІ провела рейд із попередження 
порушень пішоходами

З початку року працівниками 
підрозділу Державтоінспекції 

зафіксовано 235 порушень пішо-
ходами Правил дорожнього руху. 
Задля попередження таких пору-
шень днями луцькі даішники про-
вели спеціальний рейд. 

Основним завданням рейду 
було провести з людьми бесіди, 
нагадати їм Правила дорожнього 
руху та вказати на відповідаль-
ність у разі їх порушення. За кіль-
ка годин правоохоронці склали 
три адміністративних протоколи 
та попередили п’ятнадцять по-
рушників. 

Як показав рейд, люди стали 
надзвичайно безпечними. Вони 
переходять дорогу не в дозволених 
місцях, а там, де забажається. Ко-
жен із порушників одразу знахо-

дить поважну, на його думку, при-
чину: перехід далеко і так ходити 
незручно; не помітив знак; якщо 
люди там ходять, то, значить, там 
і є перехід тощо. Понад усе дивує 
те, що громадяни, переходячи до-
рогу в невстановлених місцях, ще 
й своїх діток ведуть. 

Сперечатися з пішоходами да-
ішники не стали, а тільки вкотре 
нагадали, як часто трапляються 
ДТП в обласному центрі, причому 
чимало з них — за участі пішохо-
дів. Працівники міліції хотіли до-
нести до розуміння людей: пору-
шуючи Правила дорожнього руху, 
пішохід наражає на небезпеку не 
лише себе, а й водія, який не очі-
кує, що хтось раптово вибіжить на 
проїжджу частину в забороненому 
місці. 

Нагадуємо, що згідно зі ст.127 
(порушення правил дорожнього 
руху пішоходами, велосипедис-
тами, особами, які керують гужо-
вим транспортом, і погоничами 
тварин) КУпАП, порушення та 
невиконання ПДР тягнуть за со-
бою попередження чи накладення 
штрафу від трьох до п’яти неопо-
датковуваних мінімумів доходів 
громадян. Правоохоронці спо-
діваються, що після рейду люди 
почнуть дотримуватися правил і 
вчитимуть цьому своїх дітей. 

Прес-служба ВЗГ УМВС України у 
Волинській області

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

Вирощувати мак і коноплі — 
незаконно 

З початку літа у Волинській об-
ласті проводитиметься операція 

«Мак-2011». Метою є профілакти-
ка незаконного обігу наркотиків, 
виявлення та знищення посівів 
маку чи конопель, перекриття ка-
налів збуту наркосировини з ле-
гальних посівів.

Працівники міліції нагадали 
громадянам, що заборонено висі-
вати та вирощувати мак чи коноплі 
без відповідної ліцензії Комітету з 
контролю за наркотиками МОЗ за 
погодженням МВС України.

За незаконний посів або виро-
щування снодійного маку в кіль-
кості до 100 рослин чи конопель 
до 10 рослин передбачено накла-
дення штрафу від вісімнадцяти до 
ста неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян із конфіскацією 
незаконно вирощеного. Вирощу-
вання маку від 100 до 500 рослин 
чи конопель у кількості від 10 до 50 
кущів карається штрафом від ста 
до п’ятисот неоподатковуваних 
мінімумів або обмеженням волі на 
строк до трьох років.

Крім цього, невжиття заходів 
щодо знищення дикорослих коно-
пель чи снодійного маку землеко-
ристувачами або землевласниками 
на закріплених за ними земельних 
ділянках, згідно з Кодексом Украї-
ни про адміністративні правопору-
шення, тягне за собою накладення 
штрафу на громадян у розмірі від 
дев’яти до вісімнадцяти неоподат-
ковуваних мінімумів.

ЗЛОВЖИВАННЯ 

Проти службовців Луцького ЖКГ 
порушено кримінальну справу 

Болотна вода з паркових каналів спускається у Стир


