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Події
НАРКОТРАФІК 

ПОРУШНИКИ 

НА КОРДОНІ 

МАХІНАЦІЇ 

ДО ВІДОМА СПОЖИВАЧІВ! НАПРАЦЮВАВСЯ  

Ліквідовано канал постачання 
амфетаміну

У Турійському районі піймали 
трьох чоловіків із електровудками

Прикордонники перехопили 
20 тисяч пачок цигарок 

Банкір привласнив 175 тисяч, 
що мали погасити заборгованість

«Укрпошта» оголошує акцію 
з доброчинної передплати 
«Подаруй дитині радість читання!»

Даішник попрацював 
два тижні, а сяде за 
ґрати на п’ять років

Співробітники Служби безпеки 
України спільно з прикордон-

никами та митниками перекрили 
канал контрабандного ввезення з 
Республіки Польща великої партії 
амфетаміну. На завершальному 
етапі спецоперації у пункті про-
пуску «Ягодин» затримано двох 
зловмисників — українця та по-
ляка, які намагалися протиправно 
ввезти до нашої держави майже 3 
кг амфетаміну. Під час проведення 
митного огляду автомобіля право-
охоронці виявили у спеціально об-
ладнаній схованці шість пакетів із 
психотропною речовиною.

Згодом в одному з гаражів міс-
та, власником якого є затриманий 
громадянин України, співробітни-
ки СБУ вилучили ще 700 грамів 
амфетаміну. За оцінками фахівців, 
вартість вилученого наркотику на 
«чорному ринку» може становити 
понад 70 тисяч доларів.

Управлінням СБУ у Волинській 
області стосовно затриманих осіб 

порушено кримінальну справу за 
ч.3 ст.305 (контрабанда наркотич-
них засобів, психотропних речо-
вин, їхніх аналогів або прекурсорів 
у особливо великих обсягах) та ч.3 
ст.307 (незаконне зберігання, пере-
везення чи збут наркотичних засо-
бів, психотропних речовин в осо-
бливо великих розмірах). Санкція 
цих статей передбачає покарання 
строком від восьми до 12 років по-
збавлення волі. Триває слідство.

На «гарячу лінію» Волиньдерж-
рибоохорони надійшло пові-

домлення, що на річці Турія біля 
села Гайки Турійського району 
ловлять рибу знаряддям, схожим 
на електровудку, повідомляється 
на сайті відомства. Волинські ри-
боохоронці здійснили оператив-
ний виїзд і затримали трьох зло-
вмисників.

За підрахунками спеціалістів 
Волиньдержрибоохорони, під час 
незаконного вилову за допомогою 
електроструму горе-рибалки зло-
вили 46 рибин, зокрема 38 щук, 
два минька та шість пліток. Свої-
ми незаконними діями громадяни 

завдали шкоди рибним запасам на 
суму понад дві тисячі гривень.

На порушників складено адмі-
ністративні матеріали та направле-
но в Турійський РВ УМВС України 
у Волинській області для прийнят-
тя рішення про притягнення їх до 
відповідальності, передбаченої ч.2 
ст.249 КК України. 

За вказані дії передбачена 
кримінальна відповідальність — 
штраф від 3400 до 6800 гривень 
або обмеження волі на строк до 
трьох років, або позбавлення волі 
на той самий строк із конфіскаці-
єю знарядь і засобів промислу та 
всього добутого.

Чергову спробу незаконного пе-
реміщення сигарет припинили 

співробітники Луцького прикор-
донного загону на ділянці відділу 
«Ягодин». Цього разу контрабан-
дисти вирішили діяти не вночі, а 
під час ранкової перезміни при-
кордонних нарядів. Але їхня спро-
ба провалилась, оскільки пильні 
охоронці рубежу все ж помітили 
рух завантаженої коробами гужо-

вої повозки за допомогою теплові-
зора. Підводою їхало четверо не-
відомих. Як з’ясувалося, чоловіки 
везли сорок ящиків із тютюнови-
ми виробами та мали намір швид-
ко переправити їх через Західний 
Буг. Одначе були затримані групою 
реагування.

Порушниками виявилися міс-
цеві жителі з села Бережці Лю-
бомльського району. Троє з за-
триманих були віком від 22 до 23 
років, а от четвертий — неповно-
літній 17-річний юнак.

Рішенням міжрайонного суду 
на кожного з трьох правопоруш-
ників за спробу незаконного пе-
ретинання державного кордону 
було накладено штраф у розмірі 
3,4 тисячі гривень. Неповноліт-
нього хлопчину віддали на поруки 
батькам. А 20 тисяч пачок сигарет 
встановленим порядком передали 
в митницю.

Прокуратура міста Луцька по-
рушила кримінальну справу 

стосовно начальника Луцького 
центрального відділення одного 
з банків за фактом привласнення, 
розтрати майна та службового під-
роблення — за ознаками злочинів, 
передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.366 
ККУ. Про це повідомили у прес-
службі прокуратури Волинської 

області. Встановлено, що, реалізо-
вуючи заставне майно, вказаний 
службовець не направив виручені 
кошти на погашення заборгова-
ності за кредитним договором, а 
привласнив їх і згодом витратив на 
власні потреби. Своїми умисними 
діями він завдав банкові збитків на 
майже 175 тисяч гривень. У справі 
триває досудове слідство.

Традиційно до новорічних і 
Різдвяних свят, Дня святого 

Миколая «Укрпошта» готує при-
ємні сюрпризи дітлахам. Цього-
річ підприємство привертає увагу 
громадськості, владних органів і 
підприємницького середовища до 
найбільш соціально незахищених 
категорій дітей — вихованців за-
кладів для дітей-сиріт і тих, що по-
збавлені батьківського піклуван-
ня. Щоб діти в цих закладах мали 
змогу читати газети та журнали, 
споживати найновішу й цікаву 
для них інформацію, «Укрпошта» 
оголошує акцію з доброчинної пе-
редплати «Подаруй дитині радість 
читання!». 

До кампанії з доброчинної 
передплати різноманітних пері-
одичних друкованих видань для 
дитячих соціальних закладів про-
понуємо долучитися партнерам 
підприємства та різноманітним 
установам і організаціям (як юри-
дичним, так і фізичним особам). 
У перебігу акції, що триватиме 
протягом 1 листопада — 20 груд-
ня 2011 р., кожен її учасник мати-
ме змогу на свій розсуд передпла-
тити одне чи кілька вітчизняних 
видань (дитячої та юнацької те-
матики) на 2012 рік (12 місяців) 
для будь-якого закладу Волин-
ської області (перелік і адреси є 
в кожному відділенні поштового 

зв’язку) чи інших регіонів Укра-
їни (адреси — на сайті «Укрпо-
шти» — http://www.ukrposhta.com, 
у ВД-поштамті, центрах поштово-
го зв’язку). 

Акцію розпочато задля при-
вернення уваги широких громад-
ських кіл до проблем дитячих со-
ціальних закладів, забезпечення 
доступу їхніх вихованців до дру-
кованих газет і журналів, заохо-
чення дітей до читання періодики, 
сприяння розвиткові вітчизняних 
видавців, популяризації передпла-
ти періодичних видань.

Оформити доброчинну перед-
плату можна буде в будь-якому 
поштовому відділенні зв’язку, де 
нададуть інформацію про дитячі 
заклади регіону й України зага-
лом, найповніший перелік видань 
дитячої тематики тощо. Також ін-
формацію про акцію можна зна-
йти на сайті «Укрпошти» (http://
www.ukrposhta.com) у розділі «Ак-
ції, конкурси». Перебіг акції та її 
результати висвітлюватимуться на 
веб-порталах Волинської дирекції 
УДППЗ «Укрпошта», в газеті «По-
штовий вісник». Особливо актив-
них учасників буде відзначено 
спеціальними призами від «Ук-
рпошти».

Волинська дирекція 
УДППЗ «Укрпошта»

Майже рік тривав розгляд кри-
мінальної справи за обвинува-

ченням старшого інспектора відді-
лення ДАІ у Камені-Каширському на 
Волині капітана міліції Олега Хар-
ковця в отриманні хабара. Камінь-
Каширський райсуд нарешті виніс 
вирок, повідомляє «ПроВолинь». 

Харковця, який, до речі, попра-
цював на посаді старшого державто-
інспектора лише два тижні, визнали 
винним у вчиненні злочину — одер-
жанні хабара у великому розмірі 
(1,5 тисячі гривень від мешканця 
Каменя-Каширського Сергія Литви-
на за вилучене посвідчення водія). 

Даішника засудили на п’ять ро-
ків тюрми з позбавленням права 
два роки обіймати посади в органах 
МВС України, пов’язані з виконан-
ням організаційно-розпорядчих 
чи адміністративно-господарських 
обов’язків, із конфіскацією належ-
ного йому майна. Суд також позба-
вив Олега Харковця звання капітана 
міліції.

Захист засудженого подав апе-
ляцію та просить скасувати ви-
рок Камінь-Каширського райсуду. 
Харковець запевняє, що він не ви-
нен, що це провокація. Прокурор 
Камінь-Каширщини Андрій Кучер 
також подав апеляцію, бо вважає ви-
рок районного суду м’яким, мовляв, 
за вчинений злочин передбачається 
від п’яти до 10 років ув’язнення.

Мешканці багатоповерхівки просять 
доремонтувати фасад
Ремонт сьогодні — солідна стаття 
видатків. Якщо ж ідеться не про об-
лагородження однієї квартири чи 
під’їзду, а цілого будинку, то кошто-
рис може щонайменше викликати 
легкий шок. ЖЕКи жаліються, що 
їхніх прибутків ніяк не вистачає на 
поточний ремонт підзвітного жит-
лового фонду, а на капітальний — і 
поготів. Так, мешканці 4-поверхо-
вого будинку по вулиці Сенаторки 
Левчанівської, 7 у Луцьку буді-
вельників у своєму домі не бачили 
кілька десятиліть. Особливо пошар-
паний вигляд мав фасад, який із 
1932-го, коли звели будівлю, був 
відкритий усім вітрам, дощам і сні-
гам, оскільки дім кутовий. Нарешті 
минулого року поблизу №7 запахло 
ремонтом — міська влада разом із 
меценатами облаштовувала сквер, 
який фактично впирається у цей 
облуплений будинок.

Щоправда, тоді у будівельників, 
за словами мешканців, дійшли руки 
тільки до входу: поремонтували ґа-
нок і замінили на ньому перила (але 
зима показала, що вони закороткі). 
У березні 2011-го жильці десяти 
квартир написали заяви спершу на 
ім’я директора департаменту ЖКГ 
міськради Івана Кубіцького, а згодом 
і міського голови Миколи Романюка 
та його заступниці Лариси Соколо-
вської: «…звертаємося до вас із про-
ханням відремонтувати фасад на-
шого будинку, так як у 2010 році був 
поганий ремонт, штукатурка повніс-
тю оббита, ремонт не закінчений. 
Будинок має дуже непривабливий 
вигляд, а це центр міста, де відбу-
ваються різні заходи, туристи йдуть 
до Луцького замку, сквер «Зоряний» 
облаштований, а поруч — наш дім. 
Нам пообіцяли, що навесні ремонт 
буде закінчений. Просимо вас вирі-
шити наше прохання». 

У квітні 2011 року Лариса Со-
коловська надіслала відповідь: «На 
ваше колективне звернення з питан-
ня проведення капітального ремон-
ту фасаду будинку №7 на вул. Сена-
торки Левчанівської повідомляємо, 
що, у зв’язку з обмеженістю коштів 
місцевого бюджету на статтю витрат 

«Капітальний ремонт житлового 
фонду», виконати вказані роботи 
наразі немає можливості. За умови 
перевиконання дохідної частини 
бюджету за І півріччя 2011 року пи-
тання виділення коштів на ремонт 
фасаду буде внесено на розгляд сесії 
міської ради». Аналогічна відповідь 
на повторне звернення прийшла у 
червні.

Врешті-решт, у липні одна з жи-
тельок, яка представляла інтереси 
всього будинку, Лариса Плетнякова, 
пішла на особистий прийом до місь-
кого голови Миколи Романюка.

— Він мене вислухав, що вже 
немало, бо раніше ні один мер не 
реагував на наші звернення, — роз-
повідає Лариса Аркадіївна. — Ми-
кола Ярославович нічого не обіцяв, 
але через кілька днів мені прийшла 
відповідь за його підписом: «Ваше 
звернення щодо закінчення ремон-
ту фасаду в житловому будинку на 
вул. Сенаторки Левчанівської, 7 роз-
глянуто. Наразі працівниками де-
партаменту житлово-комунального 
господарства розробляється кошто-
рисна документація та проводиться 
підбір підрядної організації, яка буде 
виконувати роботи з капітального 
ремонту фасаду на вул. Сенаторки 
Левчанівської, 7. Ремонт фасаду за-
значеного будинку планується про-
вести до кінця поточного року за 
кошти місцевого бюджету». Й у ве-
ресні ремонт дійсно почався.

Але результат жильців не по-
тішив: фактично відремонтована 
тільки половина будинку — та, яку 
видно з дороги, що спускається до 
Центрального ринку, а зад і один із 
боків залишились у попередньому 
стані. Будівельники зібрали ришту-
вання та зникли, давши зрозуміти, 
що продовження не буде.

— Я знову написала міському го-
лові, бо не знаю, чи поінформований 
він, що ремонт у нас так і не закін-
чився, — повідомила активістка, яка 
бореться за чистий фасад. — Як я 
чула від будівельників, кошторис ре-
монту становив 100 тисяч гривень. 
Але в цю суму вони не вклалися.

— Роботи зроблено багато: сті-
ни оббивали, шпаклювали, — про-

коментував заступник начальника 
з експлуатації та ремонту житлово-
го фонду департаменту ЖКГ Юрій 
Крась. — Та на весь будинок гро-
шей не вистачило. Коли ремонту-
ють дорогу й припиняється фінан-
сування, всім же зрозуміло, що її не 
закінчать. Будинок не прийнятий 
як повністю готовий. Та цьогоріч 
ремонт фасаду точно завершено не 
буде, а наступного року — якщо бу-
дуть кошти.

До речі, мешканці відремонто-
ваного наполовину будинку вдячні 
міській владі за початок, бо полови-
на — все ж краще, ніж нічого. Та й 
є надія, що фасад доведуть до пуття, 
хай навіть не цього року.

Ольга ЮЗЕПЧУК

9,2
лише стільки відсотків суддів, 
опитаних Центром Разумкова, 
відповіли ствердно на питання, 
чи довіряє суспільство судовій 
владі. Ще 20,8% суддів вважа-
ють, що суспільство судам не 
довіряє.

ДАІ: У семи областях дороги 
не готові до зими 
Чернівецька, Волинська, Рівненська області, а також Жи-
томирська, Миколаївська, Сумська та Черкаська погано 
підготовлені до обслуговування доріг узимку. Така оцінка 
Державтоінспекції за результатами комплексної перевір-
ки готовності дорожніх служб. У перелічених областях «не 
вжито заходів щодо поповнення парку машин і механіз-
мів, більшість з яких експлуатується понад двадцять років, 
а ситуація зі створенням запасів паливно-мастильних 
матеріалів — катастрофічна». 

На Луцькому вокзалі потяг 
переїхав чоловіка
На вихідних у Луцьку на залізничному вокзалі ста-
лася трагедія — потяг переїхав молодого чоловіка. 
Про це повідомили у СЗГ УМВС на Львівській заліз-
ниці. Особу, вік якої 30-35 років, поки не вдалося 
встановити. Труп направлено до міського моргу.

Вигляд спереду і ззаду


