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Події

ЖОРСТОКІСТЬ 

ЗЛОЧИН  І  ПОКАРАННЯ 

НА ВИПЕРЕДЖЕННЯ 

БУДЬТЕ  ОБЕРЕЖНІ 

Браконьєри застрелили лосиху 
з двома лосенятами

Суд позбавив волі волинських 
сутенерів 

Любешівщину від підтоплення порятують дві захисні 
дамби

У Луцьку затримали шахрайку, 
яка знімала порчу «дюшесками»

Лосиху і двох лосенят вби-
ли браконьєри на території 

Сошичненського лісництва ДП 
«Камінь-Каширське лісове госпо-
дарство». Про подію повідомили 
у прес-службі управління лісового 
й мисливського господарства у Во-
линській області.

Порушники намагалися втек-
ти, залишивши свої речі, але лісів-
ники їх затримали. Скільки всьо-
го було браконьєрів, з’ясувати не 
вдалося, бо упіймали тільки двох. 

У них вилучили гладкоствольну 
зброю, яку забрали на експертизу.

Дозволів на право полюван-
ня чоловіки при собі не мали. 
Лісівники з’ясували, що брако-
ньєри — мешканці села Сошичне 
Камінь-Каширського району, тоб-
то місцеві жителі.

Відповідно до законодав-
ства, порушники мають сплатити 
штраф — 60 тисяч гривень. Також 
проти них порушено кримінальну 
справу. Триває слідство.

Житель села Боголюби Луць-
кого району 37-річний Юрій 

Приймак весною 2009 року позна-
йомився з Яною Огроднічою, яка 
на той час у Луцьку «працювала» 
повією. Юрій став допомагати ді-
вчині, підвозив її на своєму авто-
мобілі до потенційних клієнтів. 
Через деякий час чоловік запропо-
нував дівчині жити разом на вина-
йнятій квартирі, на що приїжджа 
з Локачинського району Яна охо-
че погодилась, повідомили у СГЗ 
УМВС у Волинській області. 

У вересні цього ж року При-
ймак запропонував Яні покинути 
зайняття проституцією, а нато-
мість допомагати йому — здійсню-
вати контроль за повіями, які 
будуть працювати на нього. Така 
робота, звичайно, сільській дівчи-
ні сподобалась більше, ніж торгу-
вати собою. 

Щоб скласти з себе всі 
обов’язки сутенера, Приймак ви-
рішив долучити до бізнесу ще 
кількох людей. Отже, команду 
любителів легко заробити попо-
внили 34-річний житель обласно-
го центру Юрій Міщинський та 
23-літній Андрій Сидорчук родом 
із Луцького району. Юрій вмовив 
працювати на нього трьох дівчат, 
які давно «надавали послуги» у цій 
сфері, і поселив їх у тій же кварти-
рі, де проживав із Яною. 

З кінця 2009 року розпоча-
ла свою діяльність організована 
злочинна група, яка займалась 
сутенерством та втягненням у 
проституцію молодих жінок. При-
ймак організовував злочинну ді-
яльність, Огродніча  здійснювала 
контроль над повіями та підшуку-
вала потенційних клієнтів, Сидор-
чук  виконував роль перевізника, а 
Міщинський охороняв дівчат під 
час роботи та підшукував охочих 
відпочити в компанії проститу-
ток. 

У більшості випадків зустрі-

чі відбувались у різних готелях 
Луцька. Дівчата легкої поведінки 
надавали сексуальні послуги, піс-
ля чого їх відвозили додому. Роз-
рахунок за послуги відбувався з 
рук у руки одному з учасників ор-
ганізованої групи, а в подальшому 
гроші передавались Приймаку. Ко-
штував виклик путани по-різному, 
залежно від часу: від 150 до 1500 
гривень. 

Платив Юрій Приймак «своїм» 
повіям копійки — вистачало лише 
на мінімальні потреби. Коли від-
мовлялися працювати через втому, 
міг і добрячого стусана дати або 
змушував приймати амфетамін. 
Чоловік знав із власного досвіду, 
як діє наркотик. 

У кінці січня 2010 року всі чле-
ни організованої злочинної гру-
пи були затримані працівниками 
відділу по боротьбі зі злочинами, 
пов’язаними з торгівлею людьми, 
УМВС України у Волинській об-
ласті. 

Нещодавно у справі «бізнесме-
нів» відбувся суд, який визначив 
Юрію Приймаку, Юрію Міщин-
ському та Яні Огроднічій покаран-
ня у вигляді позбавлення волі на 
строк шість років із конфіскацією 
всього належного на праві при-
ватної власності майна. Адрію Си-
дорчуку суд призначив п’ять років 
позбавлення волі з конфіскацією 
належного майна.

Нещодавно луцькі міліціоне-
ри затримали раніше судиму 

мешканку Ківерцівського району 
Галину В., яка «допомагала» луча-
нам позбутися порчі. Про це пові-
домляє СГЗ УМВС. Пройдисвітка  
своїх жертв шукала випадково, 
іноді прямо на вулиці.

Найчастіше людям, які зупи-
нялись послухати «гадалку», вона 

говорила, що в найближчому май-
бутньому — як правило, до Но-
вого року — хтось із їх близьких 
родичів або ж сам потерпілий по-
мре. Після цього Галина розпові-
дала всілякі «таємні» дійства, які 
потрібно здійснити, аби цього не 
сталось.

Методи зняття порчі були до-
волі різними. Часом для цього 
потрібно було придбати пляшку 
горілки і вилити її у відповідний 
час на перехресті вулиць. Або ж 
прийти до когось у гості з кіло-
грамом цукру, але оскільки зна-
йомі можуть щось запідозрити, то 
цукор краще замінити цукерками 
«Дюшес». Загалом за свою «робо-
ту» шахрайка отримала грошову 
винагороду на суму майже 5 тисяч 
гривень.

У Горохові хочуть будувати сміттєзвалище, 
яке приносило б місту гроші

Одна з найскладніших проблем 
сьогодення — це сміття. На пере-
конання екологів, якщо найближ-
чим часом ситуація докорінно не 
зміниться, то Україна буквально 
втопиться у ньому. За прикладами 
далеко ходити не треба. Візьмемо 
Волинь. За інформацієї Держеко-
інспекції, в області офіційно діє 
11 полігонів твердих побутових 
відходів. Хоча такий полігон мав 
би бути у кожному районі, а їх 
є шістнадцять. Таким чином є 
райцентри, які мають спеціально 
відведені місця для сміття. Проте 
норми експлуатації цих об’єктів не 
дотримуються. Яскравий приклад 
— Горохів. 

Сміттєзвалище цього невеликого 
волинського міста розташоване на 
території Цегівської сільської ради. 
І, як виявилося, дозволу на експлу-
атацію нема.

— Це сміттєзвалище дісталося 
нам у спадок із радянських часів, — 
розповів «Відомостям» державний 
екологічний інспектор Горохів-
ського району Сергій Чернець. — 
Сьогодні маємо проблему — не до-
тримується санітарна зона між ним 
і житловими будинками. Вона має 
бути на віддалі мінімум 500 метрів. 
А тут лише 300. Ми неодноразово 
проводили перевірки, робили при-
писи керівникам ТзОВ «Еталон», 
яке експлуатує сміттєзвалище, про 
усунення недоліків. На даний час 
вдалося стабілізувати роботу. Проте 
нове сміттєзвалище місту потрібне, 
як дихати.

Виявляється,  проект нового по-
лігону твердих побутових відходів 
для Горохова розроблений ще у 1995 
році. Проте на втілення його у життя 
немає грошей.

— Та ми тільки недавно переко-
нали мешканців, які проживають в 
індивідуальних житлових будинках, 
укласти договори на вивезення сміт-
тя. І то тільки завдяки муніципальній 
міліції, — сказав горохівський місь-
кий голова Віктор Годик. —  Раніше 

взагалі комунальне підприємство 
надавало такі послуги лише весною-
осінню. Зараз збираємо цілий рік. 
Проте договори  уклала лише поло-
вина мешканців міста. Хоча за рік 
плата за вивезення сміття становить 
трохи більше 100 гривень. 

Віктор Годик вивчав досвід вирі-
шення «сміттєвих» проблем у США 
та Польщі. Після цього дійшов ви-
сновку, що чисто не там, де не смі-
тять, а там, де за сміття гроші пла-
тять. 

— В Америці, наприклад, сто-
ять спеціальні автомати. Люди до 
них підходять, викидають, скажімо, 
пластикові пляшки і відразу отри-
мують за це гроші. У нас, звичайно, 
до такого ще далеко. Але ми у місті 
почали приймати пластикові пляш-
ки. За кілограм комунальне підпри-
ємство платить людям 1 гривню 20 
копійок. Скажу, що прибуткова ця 
справа. За кілька днів підприємство 
заробило дві тисячі гривень. Більше 
того, наше сміття готові купувати за 
кордоном — у них бракує сировини. 

Там кажуть, що бізнес на відходах 
сьогодні є найбільш прибутковим. 
Проте як не парадоксально, щоб 
його вивезти, треба на митниці якісь 
збори платити.  От так і виходить, 
що сидимо на золоті, а використати 
його не можемо.

Пан Віктор каже, що проект бу-
дівництва полігону твердих побу-
тових відходів, розроблений для Го-
рохова у 1995-му, вже не відповідає 
вимогам сьогодення. 

— Я хочу запропонувати інше: 
будівництво полігону з маленькою 
сортувальною станцією. Такий про-
ект ми розробляємо спільно з поль-
ською стороною. Наразі лише не 
можу сказати про його вартість. 

У Горохові сподіваються, що цю 
проблему вдасться вирішити част-
ково за рахунок грантових грошей, 
частково за рахунок грошей облас-
ної програми «Екологія-2015». Адже 
місцевому самоврядуванню будів-
ництво сміттєзвалища просто «не 
потягнути». 

Наталка СЛЮСАР

2,71
стільки мільйонів інвалідів на-
рахували в Україні станом на 1 
січня 2011 року. Про це повідо-
мила народний депутат (Партія 
регіонів) Тетяна Бахтеєва.

На Ківерцівщині зловмисник 
спалив 8 тонн соломи
Три копиці соломи спалив селянам «гість» із містечка 
Ківерці на Волині, повідомили в обласному УМНС. Зло-
вмисник «похазяйнував» у селі Пальче Ківерцівського 
району. Спочатку чоловік підпалив окремо розташо-
ваний стіжок, де зберігалося 4 тонни соломи. Гасили 
полум’я пожежники з селища Олика. Згодом ківерчанин 
підпалив ще два стіжка (разом 4 тонн), які належали 
іншому власнику. Тут вогонь вдалося загасили підручни-
ми засобами до приїзду пожежників. З яких причин зло-
вмисник підпалив чужу солому, наразі встановлюється. 

Мотоцикліст врізався в коня. 
Пасажирка в реанімації
У Стрийському районі Львівської області водій мото-
цикла «Сузукі», 45-річний житель Львова, не впорався 
з керуванням і наїхав на коня, що випасався біля 
узбіччя. Через аварію травмована 32-річна львів’янка, 
пасажирка мотоцикла. Як повідомили в управлінні 
ДАІ у Львівській області, жінку з закритою черепно-
мозковою травмою та переломом щелепи госпіталізо-
вано у реанімаційне відділення Стрийської централь-
ної районної лікарні.

До середини грудня — 10-15 чис-
ла — в Любешівському районі 

здадуть в експлуатацію дві дамби. 
Гідротехнічні споруди мають захис-
тити селище Любешів від повеневих 
вод річки Стохід, а село Люб’язь – від 
«великої води» Прип’яті. В обох на-
селених пунктах уже зведено насосні 
станції. Масштабне будівництво ве-
деться за кошти, що Кабмін у травні 
цього року виділив «на проведення 
заходів щодо запобігання виник-
ненню надзвичайних ситуацій на 
території Волині». Сума величенька 
— 22,5 мільйона гривень — плюс 3 
мільйони на протиповеневі заходи 
цьогоріч знайшли в обласному бю-
джеті. Щоб ефективно використати 
гроші, був складений перелік населе-
них пунктів, де проблема підтоплень 
стоїть надзвичайно гостро. Будува-
ти дамби на Любешівщині почали в 
серпні.

— Протяжність дамби 3420 ме-

трів, побудовано фактично 3330 
метрів, — повідомив головний інже-
нер ІБК «Ніка» Петро Остапів, який 
керує спорудженням дамби в Любе-
шові. — Згідно з проектом, ще маємо 
зробити укріплення. Зараз готові до 
пуску одного насоса: щоб швидше 
відкачати воду і побудувати сім пе-
реїздів, аби люди мали вихід до лугу, 
річки. 

На початку робіт місцеві жите-
лі були проти дамби: важка техніка 
зіпсувала дороги, земляні насипи 
впритул підступили до хат, та й чи 
допоможе вона стримати Стохід — 
іще питання.

— Усього дамба закриє 536 дво-
рів, які потребували захисту, - каже 
голова Любешівської РДА Василь 
Корець. — 520 чоловік задоволені, 
а решту переконаємо. Єдине, що не 
врахували, це ремонт доріг. Але вже 
підчистили дорогу, навесні посіємо 
травичку, зробимо добрі переїзди. 

У Люб’язі протяжність дамби 
становить 1100 метрів, тут уже вста-
новлено електрогідромеханічне об-
ладнання та влаштовано три пере-
їзди. Як зауважив директор малого 
підприємства «Сантехмонтаж» Ана-
толій Коптюк (Нововолинськ), яке 
працює на даному об’єкті, насоси 
добрі, низьконапірні, споживають 
мало електроенергії.   

До речі, чи не вперше разом із 
дамбами влаштовують біологічні від-
стійники. Адже повенева вода несе 
екологічну небезпеку, забираючи з 
дворів сміття, нечистоти, що далі по-
трапляють у річки. В Любешові біо-
відстійник займає до 500 квадратних 
метрів. Навколо посадять очерет, що 
є природним сорбентом. 

— У 1911 році професор геології 
Павло Тутковський для цих терито-
рій поставив діагноз: зона нестійкого 
зволоження, — прокоментував голо-
ва Волинської ОДА Борис Клімчук. 
— Ці літо й осінь видалися сухими, 
але то Полісся, і рік на рік не прихо-
диться. Тож треба мати обладнання, 
щоб зняти зайву вологу і убезпечи-
ти людей, пасовища, посіви від під-
топлення. Щодо доріг, то обіцяю, 
що до Пасхи (15 квітня) встигнемо 
їх полатати. Дамби і насосні станції 
передаємо на баланс Волинського 
обласного виробничого управління 
водних ресурсів і водного господар-
ства, яке очолює Юрій Бахмачук. Це 
серйозні гідротехнічні споруди, що 
повинні правильно експлуатуватись, 
їх мають доглядати спеціалісти. 

Ольга ЮЗЕПЧУК

Будівництво дамби у селі Люб’язь


