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Події
МІСЦЕВА ПРОБЛЕМА 

КІБЕРЗЛОЧИННІСТЬ 

НЕОБЕРЕЖНІСТЬ 

У Майдан-Липненській школі днями 
пролунав перший дзвінок
28 жовтня у селі Майдан-
Липненський урочисто відкрили 
новий навчальний заклад. Відтепер 
80 школярів із Волинської та Рів-
ненської областей навчатимуться 
у затишних класах новозбудованої 
школи.

Село Майдан-Липненський 
Маневицького району з сусідньою 
областю розділяє лише невеликий 
рів. Навіть приміщення Майдан-
Липненської школи І-ІІ ступенів 
донедавна розташовувалось у селі 
Осова Костопільського району Рів-
ненщини. І навчалася там дітвора з 
обох сіл. Як розповів учительський 

колектив школи, збудована вона ще 
у 50-х роках минулого століття, і вже 
більше десяти років приміщення 
відзначали як аварійне. Місцеві жи-
телі повідали, що зараз цю будівлю 
збираються продати з аукціону.

Нове приміщення школи роз-
ташоване вже у самому Майдані-
Липненському на Волині. Звели на-
вчальний заклад у рекордний час 
— приблизно за рік.

— Вісім місяців тому я був тут, де 
так багато працьовитих жінок і тро-
хи менше працьовитих чоловіків. Я 
думав, оскільки ми почали будувати 
школу, що мужики прийдуть і за-
роблять якусь копійку. Дехто прий-

шов і заробив, а дехто так і ждав, 
— зазначив голова Волинської об-
лдержадміністрації Борис Клімчук 
під час відкриття.

На урочистості у Майдан-
Липненський також завітали голова 
Рівненської облдержадміністрації 
Василь Берташ, народний депутат 
Григорій Смітюх, представники ра-
йонної влади Маневиччини та Кос-
топільщини. 

Нова школа може вмістити 106-
110 учнів. Нині у дев’яти навчаль-
них кімнатах здобуватимуть зна-
ння 80 школярів: 50 волинських і 30 
із Рівненщини. Тут функціонують 
гардероб, їдальня, ігрова кімната, 
бібліотека та книгосховище, сучас-
ні вбиральні. Є власна котельня, що 
працює на твердому паливі, овочес-
ховище. Завдяки голові Рівненської 
ОДА Василю Берташу обладнали 
комп’ютерний клас, подумують про 
підключення до Інтернету. Борис 
Клімчук повідав, що планують добу-
дувати склад для вугілля та закупити 
ще обладнання для харчового блоку.

Загальна вартість об’єкта стано-
вить 7,9 млн. гривень, фінансуван-
ня здійснювалось із державного та 
місцевих бюджетів. Звела будівлю 
компанія «Житлобуд-2». За словами 
голови ОДА, активно будуватимуть 
нові навчальні заклади і наступного 
року. Невдовзі приступлять до шко-
ли у селі Четвертня на Маневиччині, 
а згодом нові школи зводитимуть 
у Камінь-Каширському, Любомль-
ському та Ковельському районах.

Ольга УРИНА

НЕ ПОЩАСТИЛО 

31%
стільки українців, опитаних 
компанією «Research & Branding 
Group», не вірять у дружбу між 
чоловіком і жінкою. У можли-
вість такої дружби вірить 61% 
українців. 

Найпродуктивніший колектив 
— різностатевий
На гендерну тему дискутували під час інтерактивного 
заходу «Жива бібліотека» у Луцьку. За словами Оксани 
Ярош, керівника Волинської громадської організації 
«Гендерний центр», найпродуктивніший колектив — 
різностатевий, а у країнах, де високі посади обіймають 
жінки, спостерігається значний рівень соціального 
розвитку. До речі, Україна посіла 117 місце щодо пред-
ставництва жінок у політиці серед 134 країн. Наші жінки 
працюють у соціально важливих, але низькооплачува-
них секторах — соціальному, освітньому та медичному.

В Україні не вистачає 
47 тисяч лікарів 
Міністр охорони здоров’я Олександр Аніщенко повідомив, 
що на сьогодні в Україні не вистачає 46 тисяч 900 лікарів.
На уточнювальне запитання, чого чекати після реформи в 
системі охорони здоров’я акушерам-гінекологам, які пра-
цюють у жіночих консультаціях, міністр відповів: «Був час, 
коли у нас гінекологів було багато, тож працевлаштуватися 
було складно. А нині їх бракує. Згідно зі штатним розписом, 
акушерсько-гінекологічна служба входить до складу цен-
тру первинної медицини. Ми не повинні втратити жодного 
колеги. Місць у системі охорони здоров’я достатньо».

Випадкова зустріч із другом у супермаркеті 
закінчилася судом

Алкогольні відділи у супермарке-
тах — суцільна спокуса. Ну хто 

може спокійно пройти повз це ко-
льорове різноманіття фігурних пля-
шок із хмільними напоями? Звісно, є 
стоїки, але 29-річний лучанин Олек-
сандр до таких точно не належить. 
Та й привід у хлопця був вагомий — 
зустрів старого друга. Уявіть: шляхи 
двох однокласників, які давненько 
не бачилися, випадково перетина-
ються у магазині. Такий збіг обста-
вин проігнорувати не можна, — ви-
рішують обоє. А питання про те, що 
грошей на випивку нема, взагалі не 
поставало, бо платити за неї ніхто не 
збирався. 

Сашко розповів на суді, що пі-
шов у магазин купити лимони, ко-
зинаки та цигарки. У супермаркеті 
зіткнувся з однокласником Петром, 
який прогулювався між стелажа-
ми з кошиком для продуктів. Так 
само несподівано, як і зустріч, ви-
никла ідея її «обмити». Поки Петро 
попрямував у молочний відділ по 
кефір, Олександр звернув до поли-
ці з коньяками і взяв дві пляшки у 
коробках. Напої були не з дешевих: 
0,7 літра коньяку марки «Камус» за 
322 гривні і 0,7 «Арарата» вартістю 
204 гривні. Згодом у своїх свідчен-
нях хлопець казав, що не дивився ні 
на назви, ні на ціни, а просто взяв 
пляшки, що першими потрапили до 
рук.

Тим часом Петро зі своєю кор-

зинкою, де лежали лимони, хліб і 
кефір, підійшов до каси. За його сло-
вами, однокласник уже випередив 
його і з двома коробками коньяку 
рухався до виходу. Викладаючи про-
дукти на стрічку, хлопець помітив, 
що товариш зупинився біля столу 
для пакування покупок, а біля нього 
стоїть охоронець супермаркету. 

План Сашка впевнено, з «цегля-
ним» виразом обличчя, промину-
ти касу й охоронців не здійснився. 
«Сек’юріті» магазину на зйомках 
камер спостереження відразу по-
мітили явно нетверезого покупця, 
який «забув» розрахуватися за ко-
ньяк, прошмигнувши поміж касами 
та чергами до них. 

Петро ж розплатився і наблизив-
ся до друзяки. Охоронець попросив 
у нього чек, намагаючись з’ясувати, 
що хлопці хочуть винести надурняк. 
Петро відповів, що залишив чек на 
касі. До охоронця поспішав напар-
ник, і Сашко зметикував вкинути 
одну коробку з коньяком другові у 
пакет. Петро цього ніби не помітив і 
вийшов із магазину на вулицю. Та за 
кілька кроків почув наказ зупинити-
ся й повернутися в супермаркет — 
його наздогнав один із охоронців.

Сашко так і стояв біля столу для 
розбору покупок. Грошей заплати-
ти за поцуплений коньяк у нього не 
було. Охоронці викликали міліцію, 
хлопців затримали.

Петра відпустили: з’ясувалося, 

що він дійсно не знав про намір 
однокласника пригостити його за 
рахунок магазину. А от Сашка суди-
ли за частиною 1 статті 185 ККУ — 
«таємне викрадення чужого майна» 
(крадіжка). 

У суді «джентльмен невдачі» ви-
знав, що, перебуваючи в стані алко-
гольного сп’яніння, з прилавка ви-
крав коньяк. У вчиненому хлопець 
щиро розкаявся, напій повернув 
супермаркету й просив суворо його 
не карати.

Беручи до уваги, що підсудний 
вину свою визнав повністю і відшко-
дував матеріальні збитки, Луцький 
міськрайонний суд постановив, що 
його виправлення та перевиховання 
можливе без ізоляції від суспільства. 
Як покарання для Сашка обрали 240 
годин громадських робіт.

Ольга ЮЗЕПЧУК

У Маневичах виникла пожежа 
через увімкнений бетонозмішувач

У селищі Маневичі через неу-
важність власника майже зго-

ріла господарська будівля. 
Диспетчером відразу ж було 

направлено на місце події чергову 
варту підрозділу МНС, а також ав-
тоцистерну виправної колонії і ко-
манди місцевої пожежної охорони 
з селища Колки та села Сойне. 

Рятувальники розпочали га-
сіння потужними водяними стру-
менями. За 20 хвилин вогонь був 
локалізований, але повністю при-
боркати пожежу вдалося лише за 

годину.
У результаті вогнем було зни-

щено покриття та перекриття бу-
дівлі, побутову техніку, господар-
ський інвентар, пошкоджено вікна 
та ворота. Збиток склав кілька ти-
сяч гривень, але, на щастя, вдалося 
запобігти загорянню житлового 
будинку, розташованого поряд.

Причиною пожежі стало ко-
ротке замикання в електромережі: 
в цій будівлі проводився ремонт, 
і бетонозмішувач залишили ввім-
кненим на ніч.

У Музей сільського господарства 
Волині повернули тепло

Шахрай із Києва став «нареченою» 
для чотирьох тисяч іноземців

Міліція Києва затримала 
23-річного хлопця, підозрю-

ваного в шахрайстві. Як повідо-
мляє «Сегодня», парубок на між-
народних сайтах знайомств від 
імені 20 віртуальних жінок писав 
іноземцям із двох ноутбуків.

За даними міліції, до них звер-
нувся громадянин Литви, який 
віддав «нареченій» 500 доларів 
менше ніж за місяць, але та по-
стійно відмовлялася зустрічатися. 
Тоді іноземець попросив міліцію 
з’ясувати, що за жінка з ним спіл-
кувалася. «Працівники відділу по 
боротьбі з кіберзлочинністю відра-
зу ж відшукали комп’ютер, із якого 

велося листування. Виявилося, що 
з нього з громадянами Євросоюзу 
переписувалося ще 20 жінок. Сам 
же комп’ютер стояв у приміщенні 
одного з доброчинних фондів», — 
повідомили в прес-службі міліції.

За кожну годину спілкування з 
іноземцями пройдисвіт одержував 
від них по тридцять доларів, а коли 
міліція завітала в офіс псевдонаре-
ченої, на сайті були чотири тисячі 
закордонних женихів, які шукають 
собі половинку в Україні. 

Зловмисник затриманий, вирі-
шується питання про порушення 
кримінальної справи за шахрай-
ство.

Нова школа

Стара школа

У містечку науковців Інституту 
агропромислового виробни-

цтва, що в селищі Рокині Луцького 
району на Волині, нарешті вдалося 
подолати енергетичну кризу. 

Після першого розморожуван-
ня центральної тепломережі у 2005 
році житловий масив селища та лі-
карська амбулаторія, школа АПК і 
дитячий садочок, інститут і його 
гуртожиток, торговий центр і бу-
динок культури, в тому числі Му-
зей історії сільського господарства 
Волині, залишились із заборгова-

ністю у 600 тисяч гривень за спо-
житий природний газ і холодними 
приміщеннями.

У 2007 році керівництво се-
лищної ради закупило для опа-
лювання бюджетної сфери три 
твердопаливних котли, технічні 
характеристики яких не відповіда-
ли реальним потребам приміщень. 
Як наслідок — котельня спалюва-
ла понад 120 кубометрів дров, але 
не забезпечувала температурного 
режиму навіть у дитсадку (+10-
12ºС). Мешканці Рокинь перехо-
дили на індивідуальне опалення. 

Тим часом 500 квадратних метрів 
експозиції волинського скансену 
залишалися без тепла, що взимку 
призводило до руйнування ори-
гінальних музейних експонатів, 
стендів, вітрин. До речі, скансен у 
Рокинях увійшов до туристичного 
маршруту Євро-2012.

Голова облдержадміністрації 
Борис Клімчук дізнався про цю 
багаторічну епопею у вересні цьо-
го року з листа керівника Музею 
історії сільського господарства Во-
лині Олександра Середюка. 

На виконання доручень голо-
ви ОДА 19 жовтня 2011 року було 
прийняте рішення: Рокинівська 
селищна рада на опалювальний пе-
ріод 2011-2012 років вивільнить 10 
кВт загальної електричної потуж-
ності для скансену. За кошти бла-
годійного фонду «Рідна Волинь» 
закуплені та змонтовані стельові 
обігрівальні панелі інфрачерво-
ного випромінювання, терморегу-
лятори та реле часу, що дозволить 
музею для обігріву приміщень ви-
користовувати електроенергію за 
«нічним тарифом».

ОГОЛОШЕННЯ 

Продається квартира (півбудинку) в центрі Локач. 
Три кімнати, велика кухня. Жила площа 60 кв.м. Подвір’я, прибудинкові 
будівлі. Газ підведений до будинку. Вода в будинку. Може бути під мага-
зин. Розглянеться варіант обміну на однокімнатну в Луцьку. 
Телефон: (050) 378-04-03, (050) 378-04-33.


