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Щоб у Луцьку були рятувальники, 
треба 50 тисяч гривень

У двох містах Волині податкова міліція викрила 
підпільні гральні зали

Штрафи за самовільний вилов 
риби виросли в рази

На Сапалаївку потрібно більше 
мільйона гривень 

Для організації роботи ряту-
вальників на водних об’єктах 

Луцька в наступному купальному 
сезоні потрібно 50 тис. грн. Про 
це розповів начальник управління 
надзвичайних ситуацій і цивільно-
го захисту населення Юрій Кири-
люк. З його слів, аби гарантувати 
безпеку лучан під час купання, роз-
роблена «Програма організації по-
рятунку людей на водних об’єктах 
у літній період 2012 року». 

Посадовець зазначив, що для 
її реалізації необхідно виділити 
50 тис. грн. із бюджету міста. На 

ці гроші придбають обладнання 
для рятувальників. «Також про-
ведемо навчання для матросів-
рятувальників і виготовимо 
агітаційну продукцію, в якій попе-
реджатимемо лучан про небезпеку, 
яка на них чекає під час купання. 
Ще одна стаття витрат — заробіт-
на плата», — зауважив він. 

Як стверджує пан Кирилюк, то-
рік рятувальникам вдалося зберег-
ти життя одній людині. Тож члени 
комісії рекомендували депутатам 
міськради виділити кошти на про-
граму.

Обидва підпільні «казино», всупе-
реч забороні грального бізнесу 

в Україні, щодня обслуговували від 
тридцяти до ста азартних відвідува-
чів, припускають у податковій мілі-
ції Волині. Принаймні на час візиту 
співробітників податкової міліції 
Волині у закладах були клієнти, які 
активно робили ставки й сподівали-
ся на виграш.

Як повідомив начальник управ-
ління податкової міліції ДПА у Во-
линській області генерал-майор 
Степан Богля, наразі не встановлені 
власники забороненого бізнесу на-
магалися приховати свою проти-
правну діяльність.

— В ході оперативно-розшукових 
заходів ми встановили, що у новово-
линському підпільному гральному 
залі ретельно підбирали учасників 
азартних розваг. Як правило, тут 
ставки приймали лише від «своїх» 

перевірених клієнтів, — розповів 
Степан Богля. — Вхід до грального 
залу не привертав уваги, оскільки 
був із тильної сторони багатоквар-
тирного будинку. А маскували свій 
незаконний бізнес підприємливі 
громадяни не випадково. У ново-
волинському «гральному підпіллі» 
правоохоронці вилучили 13 ігро-
вих автоматів і вісім персональних 
комп’ютерів.

Щоб потрапити до ковельського 
«казино», багато зусиль докладати 
не треба було, кажуть у податковій 
міліції Волині. «Заборонений за-
коном азартний бізнес розгорнули 
під виглядом інтернет-кафе, та й 
тут податкова міліція підтвердила 
факт ставки, що давала можливість 
претендувати на виграш», — роз-
повів керівник волинських подат-
кових міліціонерів. Сім персональ-
них комп’ютерів, які обслуговували 

азартних ковельчан, теж вилучено.
Гральний бізнес у підпіллі у двох 

волинських містах проіснував не-
довго. За оперативними даними 
волинської податкової міліції, у Ко-
велі гральний зал працював близько 
року, а у Нововолинську — лише три 
місяці.

Як запевнив начальник управ-
ління податкової міліції ДПА у Во-
линській області генерал-майор 
Степан Богля, ситуацію щодо неза-
конного розгортання азартних ігор 
на Волині податкова міліція пильнує 
постійно. 

З початку року податкові міліці-
онери Волині виявили та задокумен-
тували п’ять фактів порушень, які 
вказують на надання платних послуг 
у сфері грального бізнесу. 

Вилучено 74 одиниці грального 
обладнання на майже півтора міль-
йона гривень.

Кабінет Міністрів прийняв 
постанову №1209 «Про за-

твердження такс для обчислення 
розміру відшкодування шкоди, за-
подіяної внаслідок незаконного до-
бування (збирання) або знищення 
цінних видів водних біоресурсів». 
Документ передбачає підвищення 
розмірів відшкодування за вилов 
цінних видів риби в середньому в 
17 разів, а за окремими видами — 
до 100 разів. 

Зокрема, за один екземп-
ляр щуки рибалка заплатить 340 
гривень, товстолоба — 255. Лящ 
обійдеться браконьєрам у 170 
гривень, плітка — у 85. Один ек-
земпляр верховодки, сріблястого 
карася, окуня вартуватиме горе-
рибалкам 17 гривень. 

Крім того, Державне агентство 
рибного господарства та громад-
ські організації підготували від-
повідні пропозиції щодо внесен-
ня змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення. 
Вони передбачають значне підви-
щення штрафних санкцій. Так, за 
грубе порушення правил рибаль-
ства пропонують нараховувати від 
ста до трьохсот неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян. 

Окрім того, конфіскують знаряддя 
і засоби вчинення правопорушен-
ня. Наразі такий штраф становить 
від двадцяти до сорока неоподат-
ковуваних мінімумів.

Рибалок-любителів теж не 
оминули увагою. Вилов риби в 
кількості, що перевищує встанов-
лену правилами любительського 
і спортивного рибальства добову 
норму, кваліфікується як грубе 
порушення. Тобто понад три кі-
лограми риби з водойм загального 
користування рибалці не винести. 
А якщо спробувати, то є ризик за-
платити штраф у обсязі від 340 до 
680 гривень і втратити всі рибаль-
ські знаряддя.

Китайських новорічних костюмів 
для дітей батьки не хочуть

Нещодавно телевізійна програма 
«Знак якості» проводила дослі-
дження: наскільки безпечними 
є новорічні дитячі костюми, що 
продаються у магазинах. До рук 
експертів потрапило кілька зразків 
костюмів Діда Мороза китайських 
фірм «Піонер», вартістю 125 гри-
вень, і «Б’юті лайн» за 200 гривень, 
а також вбрання англійського 
виробництва — фірми «Джордж» 
— за 250 гривень. Вироби до-
сліджували на наявність небез-
печної та канцерогенної речовини 
— формальдегіду. На щастя, її не 
виявили у жодному костюмі. Проте 
більшість батьків схильні вважати, 
що костюми краще брати напрокат: 
це і дешевше, і безпечніше. 

Батьки маленьких вихованців 
луцьких дитсадків кажуть, що ті, хто 
добросовісно шиє новорічне вбран-
ня та здає його напрокат, роблять 
це переважно з якісних тканин, які 
можуть витримати не один бал-
маскарад. 

Лучанка Олена К. виховує 
п’ятирічного Назарчика. Цього року 
у садочку йому дісталася роль вед-
медя, тому пані Олена вирушила по 
костюм не у супермаркет, а до жі-
ночки, яка має пристойну колекцію 
костюмів у себе вдома.

— Це економніше, ніж купувати 
щороку наряди по 200-300 гривень. 
От узяла я хутряний костюмчик 
ведмедика, заплатила 60 гривень: і 
дитина щаслива, і мені спокійніше. 
Вбрання напрокат економить сімей-
ний бюджет, бо кожного разу не роз-
женешся на нові костюми, а вдягати 
дитину в один і той же щороку зо-
всім не хочеться, — зауважила пані 
Олена.

Крім того, жінка каже, що якби 
й мала можливість купувати щороку 
нові новорічні костюми, то не впев-
нена, чи знайшла б підходящі, мов-
ляв, довкола одна синтетика.

«Відомості» вирушили до одного 
з найбільших супермаркетів Луць-
ка в пошуках несинтетичних ново-
річних костюмів. Безрезультатно. 
Замовник маскарадного вбрання — 
українські приватні підприємства, 
одначе виробник — Китай із тра-
диційним для цієї країни написом 
«100% polyester».

Від довгих пошуків сукні феї чи 
принцеси для своєї п’ятирічної доні 
втомилася і пані Тетяна. Вона пішла 
шукати наряд на Варшавський ри-
нок. Там теж можна взяти сукенку 
напрокат усього за 40 гривень. Але 
вибір, за словами Тетяни, жахливий. 
Сукні хоч і нові, але пошиті неякісно, 
тож навряд чи витримають більш як 

одне вдягання.
«Відомості» зібрали кілька ого-

лошень у дитячих садках і натра-
пили на майстриню Наталію, яка 
вже чотири роки «постачає» ново-
річні костюми для діток на святко-
ві ранки. Її колекція різноманітна: 
від таких бажаних сьогодні вбрань 

Спайдермена, Зорро до традиційних 
костюмів лісових звіряток. Останні 
якраз замовляють найчастіше, адже 
дітлахи зазвичай розігрують сценки 
з казок й отримують ролі тварин. 
Дуже вимогливі чи то вибагливі 
батьки хочуть, аби їхнє чадо було на 
святі в ексклюзивному вбранні. Пані 
Наталя каже, що колись їй довелося 
добряче попрацювати, аби втілити у 
життя забаганку замовника, — по-
шити костюм «Фанти».

Закуповувати або шити новоріч-
ні костюми для дітей пані Наталія 
намагається з мінімальним викорис-
танням синтетики.

— Дітям потрібно почуватися 
комфортно у тому, що вони носять. 
Навіть за ту годину новорічного 

ранку можна змучитись, якщо кос-
тюмчик пошитий із неякісних мате-
ріалів, — розповідає пані Наталія.

Тому її костюми пошиті з хутра, 
атласу чи махрової тканини. Ціни 
теж «не кусаються». Атласні кос-
тюмчики — по 50 гривень за добу, 
хутряні можна взяти за 60 гривень. 

Кажуть, що дотримуються якос-
ті й в ательє «Любарг», що у старій 
частині Луцька. Тут теж можна узя-
ти костюми напрокат для дітей як 
дошкільного, так і шкільного віку, 
а також для дорослих. Принц, фея, 
лисичка, Снігуронька, пінгвін — 
це лише невелика частина героїв, 
вбрання яких можна орендувати тут 
для новорічного свята. Й ціна по-
мірна: дитячий стрій — 50 гривень, 
а дорослий надають у користування 
за сотню.

Директриса ВКФ «Любарг» Ірина 
Кмитко каже, що, обираючи ткани-
ни для пошиття новорічного одягу, 
віддає перевагу якіснішим матеріа-
лам. Одначе знайти їх буває важко: 
власної легкої промисловості Украї-
на не має, тому доводиться вибира-
ти з того, що пропонують на ринку, 
а це переважно тканини синтетичні, 
завезені з Китаю. Натуральні дово-
диться добряче пошукати.

Психологи кажуть, що для діток 
дуже важливо побути хоча б годин-
ку героєм казки чи мультика, адже 
це не просто перевдягання, а пере-
втілення. Одягнувши костюм лица-
ря, сором’язливі хлопчаки стають 
сміливими та мужніми, а дівчатка, 
вбираючись у наряд феї, відчувають 
себе поважними панянками. Тож 
новорічний костюм — невід’ємний 
атрибут дитячого свята. Яким воно 
буде, залежить від вподобань і мож-
ливостей гаманця батьків.

Ірина КОСТЮК

1,93
стільки мільйонів осіб, які про-
живають у Росії, назвали себе 
українцями, свідчать результати 
Всеросійського перепису насе-
лення 2010 року. Таким чином, 
українці стали третьою за кіль-
кістю національністю в Росії.

Унаслідок зіткнення з опорою 
автомобіль просто розірвало 
У Луцьку трапилася жахлива дорожньо-транспортна при-
года. Автомобіль марки ВМW-730 наїхав на електроопору, 
внаслідок чого водій, 25-річний лучанин, загинув на місці. 
У салоні також перебувала жінка, яка дивом залишилася 
живою. За даними медиків, її відпустили додому. Удар був 
настільки сильний, що транспортний засіб розірвало на 
дві частини. Що спричинило пригоду та чому водій не впо-
рався з керуванням автомобіля, а також у якому стані він 
перебував, встановлюється слідством.

Очищення Сапалаївки й надалі 
лишається однією з болючих 

проблем Луцька. Проведення то-
лок дає лише тимчасовий ефект, а 
річка потребує комплексних захо-
дів. Про проект із благоустрою Са-
палаївки від вулиці Клима Савура 
до вулиці Потапова говорили 15 
грудня на засіданні виконавчого 
комітету.

Начальник відділу екології 
Луцькради Борис Сорока повідав, 
що особливо забрудненню річки 
сприяє надто близьке розташу-
вання будинків. У деяких місцях 
забудова розміщена всього за три 

метри від річки, замість законних 
25. А це сприяє захаращенню річ-
ки та прибережної зони побутови-
ми відходами.

Крім того, Сорока відмітив, 
що у річку зливаються каналіза-
ційні стоки, колектори в багатьох 
місцях забиті піском і сміттям, на 
берегах чимало сухостійних дерев, 
які, падаючи, перекривають русло. 
Мости й містки через Сапалаївку 
потребують ремонту, береги — 
укріплення.

Уже є робочий проект із бла-
гоустрою близько двох кілометрів 
річки (від вулиці Клима Савура 
до вулиці Потапова). Його роз-
робив «Інститут «Волиньводпро-
ект». Представник цієї установи 
Михайло Залізнюк розповів, що 
планується розчищення та погли-
блення річки, укріплення берегів, 
знесення сухостійних дерев, бу-
дівництво п’яти пішохідних мос-
тиків. Вартість цих робіт складає 
1 мільйон 348 тисяч гривень. Лад 
збираються навести за одинадцять 
місяців.

Виконавчий комітет підтримав 
цей проект, щоправда, з умовою 
доопрацювати деякі моменти.

Ольга УРИНА

ОГОЛОШЕННЯ 

Продам або здам в оренду трикімнатну квартиру на Київському майдані в Луцьку.
(4-й поверх 9-поверхового будинку, у квартирі — сучасний євроремонт).

Тел. (098) 446-73-76

Вбрання шукають із натуральних тканин

...власної легкої промис-
ловості Україна не має, 
тому доводиться вибирати 
з того, що пропонують на 
ринку, а це переважно тка-
нини синтетичні, завезені 
з Китаю. Натуральні дово-
диться добряче пошукати.


