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У День закоханих, 14 люто-
го, волейболістки команди 

«Континіум-Волинь-Університет» 
привезли з Євпаторії не лише пере-
могу над тамтешньою «Керкініти-
дою», а й величезне вишите серце. 
Цей символ любові та добра дівчата 
зробили власноруч, аби подякувати 
всім своїм прихильникам, а особли-
во — почесному президенту жіно-
чого волейбольного клубу Степану 
Івахіву. 

Кількаметрове пурпурове сер-
це, яке може претендувати на Книгу 
рекордів Волині, учасниці команди 
подарували волинянам прямо на 
пероні залізничного вокзалу в День 
святого Валентина.

— Додому завжди повертаємося 
з хорошим настроєм, — коментує 
радість дівчат головний тренер ко-
манди Богуслав Галицький. — По-
перше, вже знаємо результат. По-
друге, кожну з дівчат хтось чекає 
вдома — батьки, чоловіки, наречені, 
друзі. 

Справді, на пероні багато зустрі-
чаючих — із квітами й обіймами. 
Крім того, спортсменок на виході з 
вагона чекали троянди від почес-
ного президента клубу Степана Іва-
хіва. Волейболістки ж у свою чергу 
тішать прихильників високими ре-
зультатами, додають плюсів до імі-
джу області.

— З’явилося добре фінансу-
вання, і дівчата хочуть довести, що 

вони недаремно заробляють ці гро-
ші. Вони їх відпрацьовують на май-
данчиках, на тренуваннях, — каже 
Богуслав Андрійович. — У грудні 
2011 року ми здобули Кубок України 
вперше в історії волинського спор-
ту. До цього моменту жодна коман-
да з області не досягала таких ре-
зультатів у командних видах спорту. 
Завоювавши Кубок України, маємо 
право брати участь у європейських 
кубках, які відбуватимуться восе-
ни. Гратимемо в елітних кубках, де 
виступають найсильніші коман-
ди. Зараз же «Континіум-Волинь-
Університет» лідирує в чемпіонаті 

України. Хочемо стати чемпіонами 
серед команд Суперліги. Це стало 
можливим завдяки Степану Петро-
вичу Івахіву. Два роки тому він узяв 
нашу команду під опіку. Дівчата 
отримують гідну заробітну плату, 
як усі команди в Суперлізі. Тому й 
маємо чудові результати. Ще раз по-
вторю: все залежить від фінансуван-
ня. Є Степан Івахів — є результат. З 
наступного року ставимо ціль ство-
рити таку команду на Волині, на базі 
якої була б збірна команда України й 
вела підготовку до наступної Олім-
піади. 

Ольга ЮЗЕПЧУК
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РЕЗОНАНС 

На Волині судитимуть нотаріусів

Вересневе та Ківерці будуть 
із каналізацією

Священика, що їздив п’яним, 
на три місяці перевели в дяки

Любомльською міжрайонною 
прокуратурою та прокурату-

рою міста Нововолинська скеро-
вані до суду дві кримінальні спра-
ви щодо приватного нотаріуса 
Любомльського районного нотарі-
ального округу К. і державного но-
таріуса Нововолинської державної 
нотаріальної контори Б. Про це 
повідомляє прес-служба прокура-
тури області. 

Як розповів заступник проку-
рора області Сергій Масалов, зло-
вживаючи службовим станови-
щем, посадовці, які діяли умисно і 
корисливо, вчинили службове під-
роблення, тобто внесли неправди-

ві відомості в офіційні документи. 
Крім того, від імені держави скла-
дали та підробляли завідомо не-
правдиві документи.

Звичайно, такі горе-нотаріуси 
заподіяли істотну шкоду охороню-
ваним законом правам, свободам 
та інтересам окремих громадян як 
у місті Любомлі, так і в місті Ново-
волинську. 

Кожна людина володіє матері-
альними цінностями, надбаними 
власною працею чи отримани-
ми в результаті успадкування — 
квартирою, земельною ділянкою 
чи якоюсь іншою нерухомістю. 
Уявіть, що на вашу земельну ді-
лянку чи квартиру, як це було в 
райцентрі Любомль чи в місті Но-
воволинську, накинув оком ділок 
зі зв’язками. І в результаті його 
злочинної змови з таким нотаріу-
сом ви залишаєтеся без свого май-
на. Горе-посадовцям із Любомля 
і Нововолинська загрожує пока-
рання у вигляді обмеження волі на 
строк до 3 років із позбавленням 
права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на 
строк до 3 років.

На Волині почали будувати 
каналізацію у райцентрі Кі-

верці, що біля Луцька, а також 
планують наступного року кана-
лізувати луцький мікрорайон Ве-
ресневе. Про це під час наради з 
представниками управління МНС 
області розповів голова Волин-
ської ОДА Борис Клімчук, пише 
«ВолиньРost».

Губернатор звернувся до голів 
райдержадміністрацій, сільських і 
селищних голів із проханням, аби 
вони слідкували за дотриманням 
належного стану меліоративних 
каналів, «канав і канавок». Мов-
ляв, тим, хто засипає канави, треба 

виписувати штрафи. 
«Навіть дядькові, який засипав 

канаву через те, що йому треба до 
куми ходити, — сказав Клімчук. — 
Ми маємо вчити наше населення, 
і коли щось робиться всупереч 
нормативам, то спонукати до лік-
відації цього. Якщо сільський го-
лова не навчив дядька правильно 
поводитися з канавою, то хай сам 
бере лопату й розчищає», — заува-
жив він. 

Потому Клімчук розповів, що 
у Ківерцях розпочалася робота з 
каналізування міста. Наступного 
року каналізацію проводитимуть 
і в луцькому мікрорайоні Вересне-
ве, запевнив голова ОДА. 

Щодо села Світязь, то, за його 
словами, перш ніж його каналізу-
вати, треба забрати самовільно по-
будовані житла. 

«Забрати! Приступити до ви-
конання так, як чинили це на Гряді. 
Тоді будемо говорити про чистий 
Світязь. Щодо Гряди, то вдалося 
неможливе. Забрали 65 вагончи-
ків. Оскаржували, проте ми діяли 
правильно, за законом. Так і далі 
чинимо», — наголосив губернатор 
Волині.

У Маневицькому районі виявили 
«нічийні» сотні гектарів лісу

«Відомості» уже повідомляли, що 
на території Маневицького району 
виявлено велику незаконну рубку 
лісу: зрубали 29 кубічних метрів 
деревини. У той час, як зазвичай 
апетити лісових деревних брако-
ньєрів задовольняються щонай-
більше трьома кубами. 

Незаконно зрубану вільху ви-
явили під час спільного рейду дер-
жавного екологічного інспектора, 
працівників ДСБЕЗ і прокуратури 
району. 

— При обстеженні частини лісо-
вого масиву, який раніше перебував 
у користуванні СВК «Кормин», а у 
2011 році був переданий ДП «Кол-
ківське лісове господарство», ви-
явлено 51 зрізане дерево вільхи, — 
розповів «Відомостям» державний 
інспектор із охорони навколишньо-
го природного середовища Олег Фі-
лон. — Встановлено, що дерева зру-
бали наприкінці січня. Сума збитків 
становить понад 148 тисяч гривень. 
Варто зазначити, що коли ліс нале-
жав СВК, то тут неодноразово вияв-
ляли самовільно зрізані дерева. Саме 
через це ліс і передали під охорону 
державним лісівникам.

Як повідомив «Відомостям» 
голова Маневицької РДА Микола 
Миронюк, причиною стали незадо-
вільна охорона та нераціональне ви-
користання лісу. 

— Аби виправити ситуацію, 

мною підписано розпорядження про 
передачу його під охорону обласного 
управління лісового господарства, 
— зазначив Микола Миронюк. 

Під охорону державним лісів-
никам масив віддали у 2011 році. А 
вільху, нагадаємо, зрубали уже цієї 
зими. Прокоментувати ситуацію 
«Відомості» попросили головного 
спеціаліста відділу охорони захисту 
лісу Волинського обласного управ-
ління лісового господарства Євгена 
Мельничука.

— Рішення Маневицької РДА 
стосувалося не передачі нам лісу, а 
лише взяття його під охорону, — за-
значив спеціаліст. — Ми взяли, хоча 
акта прийому-передачі немає. 

— Якщо ви охороняєте, то хто 
має відповідати за вирубку лісу?

— Відповідати має винний, тоб-
то той, хто зрубав дерева, — пояс-
нює Мельничук. — Якби був акт пе-
редачі у Колківський держлісгосп… 
Тоді б ми мали забезпечувати весь 
комплекс робіт (охорону, ведення 
господарства, протипожежні заходи 
і т. д.). А так ми жодного офіційного 
документа не маємо. Ми здійснюємо 
тільки нагляд за цим лісом. До речі, 
для цього спеціально взяли на ро-
боту людину. Зауважу, що майстер 
лісу Колківського держлісгоспу в 
середньому має 980 гектарів площі 
обходу. За радянських часів норма 
була 500. От і порівняйте. Кормин-
ський ліс же взагалі розміщений не 

на одному масиві, а розкиданий час-
тинами. Ріжуть же вночі. У той час, 
коли майстра нема в обході. Є багато 
таких, які спеціально чекають, поки 
лісник піде з лісу (бувають же ситу-
ації, коли треба відлучитися). Вдень 
ніхто не рубає. Маючи хорошу ма-
шину, можна вивезти й за один раз. 
Порубку, про яку йдеться, виявили 
за п’ять-сім кілометрів від населено-
го пункту. Так що ніхто й нічого міг 
не чути. Сьогодні безробіття штов-
хає людей на легку наживу. Близько 
673 суб’єктів підприємницької ді-
яльності в області займаються пе-
реробкою деревини. Вони можуть 
нелегально скуповувати ліс і пере-
робляти. Цим моментом і користу-
ються лісопорушники. 

Цікава, треба зауважити, вихо-
дить ситуація. Якщо зі СВК договір 
оренди розірвали, а управлінню лі-
сового господарства масив не пере-
дали (те, що акт прийому-передачі 
відсутній, підтвердив і голова Ма-
невицької РДА, мовляв, директор 
СВК свій підпис під документом не 
поставив), то виходить, що ліс — ні-
чийний. Як так може бути? Адже це 
не мало не багато — в межах 800 гек-
тарів. І поки державні люди оформ-
ляють документи, місцеві, очевидно, 
добре зрозуміли ситуацію. Адже та-
кої нахабної та великої порубки, ка-
жуть спеціалісти, не пам’ятають.

Попри всі «цікаві» пояснення, 
все одно не можна зрозуміти, як так 
непомітно вдалося зрізати і вивезти 
таку велику кількість дерев? Адже 
на все це потрібно було багато часу, 
можливо, навіть тиждень. А до того 
ж деревину ще треба було заванта-
жити. Двоє людей не впорається. То 
що, охорона увесь цей час спала чи 
вдавала, що не бачить?

Щодо відповідальності. Як по-
відомив начальник Маневицького 
райвідділу міліції Анатолій Трофі-
мов, частину зрубаної деревини (10 
кубічних метрів) знайшли на обійсті 
жителя села Чорниж. Виявили у ньо-
го і деревопереробний верстат. До-
кументів на дерево чоловік не мав. 
Наразі тривають слідчі дії, поруше-
но кримінальну справу. 

Наталка СЛЮСАР

Верховна Рада заборонила 
закривати сільські клуби до 
2017 року
Верховна Рада заборонила закривати заклади культу-
ри в сільській місцевості до кінця 2017 року. Проект 
постанови про впровадження мораторію на закриття 
державних і комунальних закладів культури в сільській 
місцевості підтримали 382 народні депутати. Окрім 
того, парламент доручив Кабміну проаналізувати ситуа-
цію щодо функціонування цих закладів і змінити умови 
їх фінансування.

Міліція не переслідуватиме 
хакерів, які «зламали» її сайт
Міністерство внутрішніх справ (МВС) не вважає за 
необхідне порушувати кримінальну справу за фактом 
хакерських атак на свій офіційний сайт після зупинки 
міліцією роботи файлообмінника EX.UA. Про це по-
відомили в управлінні зв’язків із громадськістю МВС 
України. В управлінні зазначили, що заяви від офіцій-
них державних і партійних сайтів, які також зазнали 
хакерських атак, поки не надходили, тому відповідні 
кримінальні справи також не порушувалися.

100
стільки мільйонів доларів 
вкладе ТОВ «ЕСТА Холдинг», під-
контрольний Ринату Ахметову, 
в реконструкцію столичного 
ЦУМу.

ВІД ДУШІ 

Нещодавно у Києві працівники 
ДАІ затримали священика Ки-

ївської митрополії УПЦ МП Ми-
колу Клименка, який у нетверезо-
му стані керував позашляховиком 
і ледве не збив кількох пішоходів.

Священика, який напідпит-
ку напав із кулаками на авто ДАІ, 
відсторонили від служіння на три 
місяці. Також як спокутування 
керівництво церкви призначило 
йому нести послух церковного 
дяка протягом трьох місяців. Сам 
священик попросив вибачення у 
священнослужителів і суспільства 
за свій вчинок. «Я відчуваю сором 
за скоєне... Щиро каюся. Саме та-
ким чином мене відвідав Господь, 
і це стало для мене хорошим уро-
ком», — сказав Клименко. Він на-
гадав, що наближається Великий 
піст, який «завжди супроводжує 
боротьба з гріхом, посилюються 
спокуси, ворог невсипно бореться 
у нас». 

«Хочу наголосити: те, що від-

булося — це мій особистий гріх. 
Нехай ця ситуація не стане спо-
кусою для всіх, хто любить Хрис-
та, не похитне вашу віру... Ще раз 
прошу вибачення у Бога й у вас», 
— сказав священик.

Раніше в УПЦ МП запевни-
ли, що покарання Клименка буде 
суворим. «Священик є священик. 
Це може бути заборона служіння, 
позбавлення сану», — заявили в 
церкві.

Волейболістки-переможниці подарували волинянам 
рукотворне серце


