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Події

ВИГАДНИК 

Ковельщину не можуть очистити 
від снарядів, бо бракує фінансів

Під час зустрічі з журналістами 
перший заступник голови Ковель-
ської райдержадміністрації Борис 
АНДРІЮК розповів про те, що в 
районі існує проблема зачистки 
територій від вибухонебезпечних 
предметів, які залишилися тут після 
Другої світової війни. Адже лише 
цього року небезпечні знахідки 
стали причиною загибелі чотирьох 
людей.

— Перший випадок стався на-
весні в селі Мощена, — розповідає 
Борис Миколайович. — Тоді троє чо-
ловіків і жінка пішли накопати гли-
ни, бо вдома мали мурувати грубку. 
Коли копали, наткнулися на гранату, 
і вона вибухнула. Один чоловік заги-
нув на місці, троє отримали травми. 
Потім був випадок на військовому 
полігоні. Він вкритий лісом і займає 
приблизно 1,23 га. Полігон перебу-
вав у віданні Міністерства оборони, 
зараз перейшов до лісогосподарсько-
го підприємства. Проте Міноборони 
хоче відсудити цю територію. І поки 
йдуть суди, місцеві жителі тут за-
ймаються пошуком металолому. Так, 
четверо мешканців села Черемошне 
саме під час цього заняття й піді-
рвалися на авіабомбі. Двоє загинули 
на місці. Останній прикрий випадок 
стався цього місяця. Брати, учні По-
ворської школи, поїхали збирати 
гриби й привезли з лісу вибухоне-
безпечний предмет. Підлітки почали 
розбирати знахідку, і та вибухнула в 
руках меншого брата, який відразу 
й загинув. Старший був серйозно 
травмований. Зараз хлопчина у лі-
карні. Тоді я особисто виїжджав на 
місце події, картина, яку застав, була 
жахливою. Осколки снаряда проді-
рявили стіну в хаті, і добре, що бабу-
ся, яка якраз перебирала гриби, си-
діла з іншого боку. Кілька курчат на 
подвір’ї також розірвало на шматки. 
Це проблема, яка загрожує життю 
людей, тому ми пропонували Мініс-
терству оборони провести суцільну 
зачистку або забезпечити охорону 
цього полігона, щоб зменшити ри-

зик нещасних випадків.
Загалом, як розповів посадо-

вець, найнебезпечнішою є територія 
Старокошарівської сільської ради. 
Вона знаходиться поблизу Ковеля, 
де під час Великої Вітчизняної війни 
йшли запеклі бої за місто. Фахівці з 
управління надзвичайних ситуацій 
обстежили цю територію і визначи-
ли, що її площа становить 4,1 га. І це 
в основному лісові насадження. 

— У 2009 році вирішили залу-
чити кошти місцевих бізнесменів, 
населення, сільськогосподарського 
товариства для робіт із пошуку та 
знешкодження вибухонебезпечних 
предметів, — продовжує Борис Ан-
дріюк. — Експерти працювали два 
тижні та виявили в цьому місці по-
над 400 вибухонебезпечних предме-
тів. На другий рік ми знову залучили 
їх, і вони знайшли близько 300 боє-
припасів практично в одному місці. 

Одначе за два роки проведено 
суцільну зачистку лише на 33 сотках 
із цих 4,1 га. Адже такі роботи надто 
копіткі — треба досліджувати кож-
ний метр. Тому керівництво району 
вийшло з пропозицією до Кабінету 
Міністрів на рівні держави виділити 
кошти, щоб провести суцільну за-
чистку території. 

— Ми склали кошторис по Ста-
рих Кошарах, — пояснює Борис 
Миколайович. — Якщо виїжджає 
оперативна група з управління над-
звичайних ситуацій і працює у нас 
місяць часу, то на проживання, хар-
чування й інші витрати необхідно 
коштів у межах 15-20 тисяч гривень.

Фахівці управління МНС у Во-
линській області пояснили, що самі 
роботи вони проводять безкоштов-
но, проте доїжджати щодня до міс-
ця дуже затратно, тому економніше 
жити поблизу проведення робіт, а 
держава витрат на проживання та 
харчування не покриває. Тому, за їх-
німи словами, місцеві органи влади 
мають планувати у бюджетах витра-
ти на такі потреби, якщо дбають про 
безпеку своїх жителів. 

За інформацією управління 
МНС, лише цього року було зни-
щено 510 боєприпасів різних видів і 
калібрів та понад дві тисячі набоїв. 
Кожного тижня піротехнічна група 
отримує дві-три заявки з районів про 
небезпечні знахідки та виїжджає на 
місце. І найчастіше вони надходять 
саме з Ковельського, Маневицького, 
Ківерцівського та Старовижівського 
районів. 

Людмила ШИШКО

Еменесники ведуть пошуки вибухонебезпечних предметів поблизу с. Старі Кошари

НА БЛАГО ГРОМАДИ НЕ ЗІЙШЛИСЬ  

645
тисяч гривень Кабінет Міністрів 
виділив на виконання програми 
«Керівництво й управління діяль-
ністю у зоні відчуження».  

На «Ягодині» затримали 
контрабандний жіночий одяг
Під час здійснення прикордонно-митного контролю 
на в’їзд в Україну в міжнародному пункті пропуску для 
автомобільного сполучення «Ягодин» прикордонникам 
здалася підозрілою поведінка 25-річної громадянки 
України. Тому легковик «Фольксваген» ретельно пере-
вірили. Луцькі прикордонники виявили новий жіночий 
одяг — 2192 найменування вбрання марки «Bershka» 
— у поліетиленових пакетах у багажному відділенні та 
салоні  автомобіля. Товар вилучено, загальна сума його 
оцінки склала майже 33 тисячі гривень.

Луцькі прикордонники 
виявили приховану валюту
Громадянин України не задекларував 25 тисяч доларів 
США, перетинаючи кордон у міжнародному пункті 
пропуску для автомобільного сполучення «Ягодин». 
Та ще й намагався їх приховати в панелі приладів 
вантажівки. У ході перевірки автомобіля української 
реєстрації марки DAF, яким керував 45-річний грома-
дянин України, виявили незаявлені гроші. Цю валюту 
й автомобіль вилучили. Сума оцінки валюти — 199 
тисяч 287 гривень, автівки — 61 тисяча гривень. 

У школі на Маневиччині 
навчаються діти з двох областей

У селі Майдан-Липненський, що 
в Маневицькому районі Волині, 

завершують будівництво нової шко-
ли. По-перше, вона незвична тим, що 
навчаються тут діти з двох областей 
— Волинської і Рівненської. А друга 
особливість — рекордні строки її 
зведення, а це неповний рік.

— У листопаді 2010-го було закла-
дено капсулу — і ось за одинадцять 
місяців маємо вже практично готову 
школу, — каже голова Гораймівської 
сільської ради Анатолій Снідко. — 
Введення в експлуатацію заплановано 
на кінець вересня — до Дня вчителя.

Майдан-Липненський — чима-
леньке село: 89 дворів, 350 жителів. 
Але віддалене від волинських центрів: 
до райцентру — Маневичів — звідси 
65 км, до головного села сільради — 
сім кілометрів. А от із сусідньою Рів-
ненщиною розділене тільки меліора-
тивним каналом. Тому й ходять діти 
з Осової Костопільського району на-
вчатися на Маневиччину.

— Минулого року в нашій школі 
І-ІІ ступенів було 86 учнів, 36 із них 
— з Осової, — продовжує Анатолій 
Снідко. — Стара школа, приміщен-
ня якої, до речі, стоїть на території 
Осової, аварійна. У зв’язку з цим 
ще років п’ять тому було прийня-
то рішення будувати нову, вже в 
Майдані-Липненському. Процес че-
рез кризу затягнувся, проте торік, 
дякуючи обласній владі, зокрема 
Борису Клімчуку, таки розпочалося 

будівництво. Його загальна кошто-
рисна вартість — 7 млн. 921 тис. грн. 
Наразі проводяться внутрішні ро-
боти: шпаклювання стін і побілка, 
укладання плитки та підлоги, вста-
новлення дверей. Також триває бла-
гоустрій території. 

— Це типова восьмирічна школа, 
якої цілком вистачить на 100 учнів 
— на перспективу, — додає дирек-
тор навчального закладу Анатолій 
Шевчук. — Насамперед школа бу-
дується для того, щоб зберегти село, 
адже без освітніх закладів доводить-
ся сутужно. Крім того, у школі буде 
підготовча група: п’ятирічки, які 
наступного року йтимуть у перший 
клас, проходитимуть підготовку в 
школі. А загалом у школі в 2011/2012 
навчальному році буде 78 учнів, із 
яких 28 — з села Осова. 

Ольга ЮЗЕПЧУК

П’яний чоловік, скоївши ДТП, 
хотів ошукати правоохоронців

Днями ковельські правоохорон-
ці отримали повідомлення від 

громадянина А. про викрадення 
його автомобіля марки «Ауді». Чо-
ловік розповів, що залишив автів-
ку біля одного з місцевих барів, а 
згодом виявив, що невідомі її ви-
крали. 

Зі слів заступника командира 
взводу №1 дорожньо-патрульної 
служби УДАІ у Волинській області 
Михайла Скоротівського, переві-
ряючи транспортний засіб за реє-
страційним номером, міліціонери 
з’ясували, що автомобіль знахо-
диться на штрафмайданчику.

Виявляється, напередодні 
вночі власник авто потрапив у 
серйозну ДТП поблизу Ковеля. 
Перебуваючи у нетверезому стані, 
він зіткнувся з автомобілем марки 
«Опель Віваро». А зранку зловмис-

ник, аби уникнути покарання, по-
відомив про крадіжку машини. 

Та правоохоронці одразу роз-
кусили витівника. Наразі на горе-
порушника чекає адміністративне 
покарання.

НЕБЛАГОПОЛУЧНА РОДИНА 

Під час сімейних розборок батько 
скалічив дитину

Днями до Ковельського МВ 
УМВС у Волинській облас-

ті надійшло повідомлення від 
43-річної місцевої жительки Лідії 
Ш. про те, що за місцем прожи-
вання її колишній чоловік завдав 
тілесних ушкоджень їхньому не-
повнолітньому сину Олександру. 
Перебуваючи у нетверезому стані, 
батько покалічив сина, зламавши 
йому руку.

Зі слів першого заступника на-
чальника Ковельського МВ Сергія 
Чижевича стало відомо, що роди-
на Ш. потерпає від батька вже три-
валий час. Подружжя давно роз-

лучене, та чоловік проживає разом 
із сім’єю.

44-річний Сергій Ш. раніше 
працював на залізниці. Робота 
приносила хороший заробіток. 
Але коли чоловік став зловживати 
спиртним, у родині почався нелад. 
Сергія звільнили з роботи. Щодня 
він повертався додому п’яний і 
влаштовував скандали.

Одна з сусідок родини розпо-
віла правоохоронцям, що крики 
та плач за стінкою чує практично 
щодня. Розповідає, що чоловік не-
самовито б’є дружину, іноді зну-
щається так, що жінка втікає до 
сусідів. Діти щоразу налякані й но-
чують по сусідах постійно. Бували 
випадки, коли чолов’яга кидався 
на дружину навіть із сокирою.

Того вечора Сергій укотре по-
вернувся додому напідпитку. По-
чалася чергова бійка, під час якої 
чоловік і вдарив сина по руці. На-
разі у малого загіпсована рука. 

Батько ж своєї вини не визнає. 
Каже, що не мав на меті вдарити 
сина. В усьому винуватить жінку, 
мовляв, якби вона не мала діла до 
нього, то не було б і таких інциден-
тів. 

Наразі за цим фактом ведеться 
слідство.

Юлія СІЛІЧ

Жінка «замовила» 
кілеру невістку, бо 
не змогла поділити 
з нею сина

На Донеччині 50-річна жінка 
замовила вбивство своєї не-

вістки. Сталося це через те, що 
вони не зійшлися характерами і 
не поділили хату, права та сина. 
Проте кілери виявилися міліціо-
нерами, і вбивства не сталося.

Свекруха попросила свого 
знайомого, щоб він допоміг їй 
убити невістку. Мати протягом 
року не могла змиритися з ви-
бором сина. Той порадив жінці 
кілера. За виконання замовлення 
свекруха пропонувала дві тисячі 
гривень, яких не мала: розрахо-
вувала зняти коштовні прикраси 
з убитої й продати їх. 

— Доказом виконання за-
мовлення мали стати знімки, що 
фіксували б і саме убивство, й 
мертве тіло, — розповіла заступ-
ник керівника відділу зв’язків із 
громадськістю УМВС України в 
Донецькій області Марина Гол-
динська.

За кілька днів свекрусі пере-
дали світлини, де її невістка була 
з перерізаним горлом. Роль кіле-
рів блискуче зіграли оперативні 
працівники міліції. Тієї ж миті 
замовницю і затримали. Жінка 
так і не дізналася, що її невістка 
жива. Та за підготовку вбивства 
затримана може просидіти до 
кінця життя. 

Цього року підірвалося вже четверо людей

ОГОЛОШЕННЯ 

Волинський аукціонний центр проводить аукціон з продажу майна:  
лот І – приміщення ФАП №2, загальною площею 54,3 кв.м.
Приміщення ФАПу: рік побудови – 1978, заг.пл. – 54,3 кв.м., об’єм – 212,0 куб.м.
Конструктивні елементи: фундамент – бетонний, стіни, перегородки – цегляні оштук., підлога 
– дощата, перекриття – дерев’яне, вікна – створчасті, двері – фільончасті, покрівля – 2-х сх. 
шифер, зовнішнє оздоблення – штукатурка.  
Фізичний знос – 56%.
Місцерозташування – вул.Партизанська, 47б, с.Мизове, Старовижівського району, Волинської 
області.
Стартова ціна –   5251,00  грн. без врахування ПДВ. 
Гарантійний внесок 10% від стартової ціни і реєстраційний внесок 17 грн. вноситься на: 
р/р 26003203233 в ВОД ВАТ „Райффайзен Банк Аваль”, МФО 380805, код 21733635.
Отримувач: ДАК “НМАЦ“ – філія “Волинський аукціонний центр”. 
Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації інформації за адресою: м.Луцьк, вул.
Мельнична 13. Кінцевий термін прийняття заяв та плата грошових внесків – три дні до початку 
аукціону. Заяви приймаються за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична, 13, тел. для довідок: (0332) 
244-188, 242-065. Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.

Волинський аукціонний центр оголошує аукціон з продажу права оренди
земельної ділянки, що перебуває у власності Романівської сільської ради Луцького району 
Волинської області: 
лот І – право оренди земельної ділянки площею 6,54 га терміном на 15 років.    
Місцерозташування – земельна ділянка розташована в межах населеного пункту с.Верхівка 
Романівської сільської ради Луцького району Волинської області. 
Категорія земель – землі с/г призначення.
Цільове призначення – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (садів-
ництво).
Кадастровий номер – 0722885600:03:001:1298
Початкова вартість продажу лоту №1 – 4367,00 грн.    
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – 73648,50 грн.  
Річна орендна плата – 3% від нормативної грошової оцінки (2209,46 грн.).
Земельна ділянка прямокутної форми. По периметру земельна ділянка межує з землями 
Рівненської області, а також межується землями сільської ради. Обмеження відсутні, сервітути 
не встановлені.
Реєстраційний внесок – 480,00 грн.
Гарантійний внесок – (10% від початкової вартості лота) – 436,70 грн.
Реєстраційні та гарантійні внески вносяться на рахунок: 26003203233 в ВОД ВАТ „Райффайзен 
Банк Аваль”, МФО 380805, код 21733635. Отримувач: ДАК “НМАЦ“ – філія “Волинський аукціон-
ний центр”. 
Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації інформації за адресою: м.Луцьк, вул.
Мельнична 13. Кінцевий термін прийняття заяв та плата грошових внесків – три дні до початку 
аукціону. Заяви приймаються за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична, 13, тел. для довідок: (0332) 
244-188, 242-065. Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.


