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Події

  ПИТАННЯ МІГРАЦІЇ   НА ЖИВЦЯ

  НА ДОРОГАХ  НЕБЕЗПЕЧНО

Прикордонники зупинили 
африканського нелегала

Шахраї обкрадають волинян в інтернет-магазинах 

Після зіткнення дві машини ледь 
не звалились у Стир

Рятувальники 
знешкодили 
29 боєприпасів 
часів війни

Днями співробітники Луцького 
прикордонного загону на ді-

лянці відділу «Грабове» Шацького 
району затримали особу афри-
канського походження без доку-
ментів. Чоловік хотів потрапити в 
Польщу незаконним шляхом.

Інформація про незаконного 
мігранта надійшла від оператив-
ників прикордонного відділу. Че-
рез деякий час на західній околиці 
с. Будники Любомльського району 
наряд уже зупинив темношкірого 
іноземця, який рухався в бік кор-
дону. При огляді речей було вияв-
лено ксерокопію паспорта грома-

дянина Кот-д’Івуару.
В подальшому з залученням 

перекладача французької мови 
затриманий пояснив, що більше 
чотирьох місяців проживав у Ки-
єві у своїх земляків і за цей період 
намагався отримати в міграційній 
службі статус біженця. Не доче-
кавшись відповіді, вирішив поїха-
ти в Республіку Польща до своїх 
трьох братів, які вже тривалий час 
там проживають. Оскільки знав, 
що законним шляхом в Європу не 
потрапити, пішов у обхід пунктів 
пропуску з надією на підказки міс-
цевого населення.

За рішенням Любомльського 
районного суду громадянина Кот-
д’Івуару притягнуто до адміністра-
тивної відповідальності за спробу 
порушення державного кордону 
й обрано вид адміністративного 
стягнення — 10 діб адмінарешту. 
Волинським окружним судом ви-
рішується питання щодо помі-
щення громадянина Кот-д’Івуару 
до Волинського пункту тримання 
іноземців із подальшим примусо-
вим видворенням із країни. 

Олег ЛИЧКОВСЬКИЙ

З початку року на території Волин-
ської області зареєстровано п’ять 

звернень громадян про те, що їх 
ошукали «віртуальні» шахраї. Діють 
спритники доволі просто. 

Більшість людей, котрі мають 
доступ до Мережі, знають про іс-
нування інтернет-магазинів. Так, 
42-річний мешканець Володимира-
Волинського Сергій Р. потрапив «на 
гачок» пройдисвіта, перебуваючи 
на сайті, де можна купити-продати 
автомобіль. Сергій надивився ма-

шину і набрав номер власника, щоб 
обговорити деталі покупки. Псевдо-
власник розповів усе про машину: 
небита, нефарбована, навіть на ціні 
зійшлися. Продавець для впевне-
ності попросив перерахувати йому 
завдаток. Сергій добросовісно пере-
рахував кошти на вказаний рахунок. 
А після цього продавець разом із 
грішми пропав.

І таких ситуацій, коли люди пе-
рераховували гроші, але куплений 
товар так і не отримували, — безліч. 

Найбільше інтернет-шахраї «виду-
рили» у мешканця міста Рожище. 
Чоловік на придбання побутової 
техніки перерахував у Дніпропе-
тровськ 40 тисяч гривень. 

Сьогодні більшість інтернет-
шахраїв правоохоронцям вдалося 
виявити, адже були встановлені їхні 
банківські рахунки, мобільні теле-
фони тощо. Наразі по цих випадках 
триває перевірка, після закінчення 
якої підозрювані потраплять на лаву 
підсудних.

На вулиці Набережній у місті 
Луцьку, поблизу управлін-

ня ДАІ, сталася дорожньо-тран-
спортна пригода, повідомили у 
СЗГ УМВС Волині. 

Водій автомобіля «Мерседес 
Віто» рухався у напрямку вулиці 
Шевченка. Аж тут ззаду в нього 
врізався «Мітсубісі Кольт». Через 
зіткнення бус ударився об бордюр, 
унаслідок чого обидві машини зле-
тіли з проїзної частини в долину 
річки Стир.

Незважаючи на серйозні меха-
нічні пошкодження автомобілів, 
водії і пасажир «Мітсубісі» зали-
шилися живими і неушкоджени-
ми. Правда, одного водія «швид-
кою допомогою» доставлено на 
обстеження в Луцьку ЦРЛ.

За словами працівників Дер-
жавтоінспекції, котрі виїхали на 
місце події, попередньою причи-
ною аварії є перевищення швид-
кості та недотримання безпечної 
дистанції. Триває перевірка.

Минулого тижня у трьох районах 
Волині проведено вилучення з 

землі боєприпасів часів Великої Ві-
тчизняної війни, повідомили в об-
ласному управлінні МНС. 

Так, у Старовижівському та Ту-
рійському районах під час прове-
дення земляних робіт було знайдено 
чотири артилерійські снаряди та дві 
міни часів війни. 

У Локачинському районі по-
близу села Старий Загорів було ви-
явлено 12 артилерійських снарядів. 
Місце знахідки узяли під охорону 
місцеві правоохоронці.

Для знешкодження вибухоне-
безпечних предметів виїхала піро-
технічна група управління МНС у 
Волинській області. У ході обсте-
ження та вилучення боєприпасів на 
території яблуневого саду в Лока-
чинському районі піротехніки ви-
явили ще 10 снарядів і мінометну 
міну. Їх вивезено у безпечне місце та 
знешкоджено.

Маленький рай на березі озера чекає на усіх охочих
Санаторій «Шахтар», що у Павлівці, 
славиться не тільки своєю історі-
єю, позаяк розміщений на місці 
родового маєтку графа Тадеуша 
Чацького, а й мальовничою при-
родою, озером, мінеральною 
водою «Йоданкою Павлівською», 
багатою на йод, яка надходить до 
столу прямісінько від виробника, та 
чималим спектром лікувально-про-
філактичних послуг. До речі, деяких 
немає навіть у відомих санаторіях. 
А головне, що сьогодні тут можуть 
оздоровитися не тільки працівники 
вугільної галузі, а й усі охочі. 

Уявіть собі картину: поблизу бе-
резового гаю — природний басейн, 
води якого плавно занурюються у 
мальовниче озеро, багате на рибу. А 
її тут, повірте, чимало: білий амур, 
товстолобик, лин, карась. Цих меш-
канців водного простору можна не 
тільки бачити, а й ловити на вудку. 
Коли ж на землю спускаються перші 
сутінки, невеличке водне царство 
освітлюється ліхтариками. Це нага-
дує казку. А ще тут ростуть оцтові 
дерева, які в теплу пору милують 
око незвичайним цвітом. Особливо 
гарно тут улітку, коли всюди зелено. 
Природна ароматерапія, у якій пере-
плітаються запахи квітів, трав, дерев 
і озера, по-своєму цілюще впливає 
на організм. Біля водойми — альтан-
ка, де можна посидіти і просто по-
милуватися краєвидом. Уся ця краса 
знаходиться у санаторії «Шахтар» на 
місці родового маєтку графа Чаць-
кого, що у Павлівці. 

— Одночасно тут може оздоро-
витися 75 осіб. Саме на стільки лю-
дей розрахований санаторій. Нині 
тут підліковуються тридцять чо-
ловік, серед яких ветерани Великої 
Вітчизняної, пенсіонери та люди з 
обмеженими можливостями, — роз-
повідає директор санаторію-профі-
лакторію «Шахтар» Віталій Шевчук. 

— Відділ соціального забезпечення і 
захисту населення надає таким кате-
горіям громадян путівки до нашого 
санаторію, де вони можуть пройти 
лікувальні процедури. Для людей із 
обмеженими можливостями у нас є 
спеціально обладнані кімнати і гро-
мадські приміщення, де вони вільно 
та комфортно себе почуватимуть. 
Якщо колись відпочити і набратися 
сил можна було тільки працівникам 
шахт, то сьогодні це можуть дозво-
лити собі всі охочі. Вартість путівки 
— 144 гривні за добу. Сюди входить 
лікування, проживання та харчу-
вання. Серед послуг, які надаються 
у нашому профілакторії, є озокери-
то- і грязелікування, фітоаплікації, 
підводна хребетна витяжка, соляна 
шахта, йодобромна інгаляція, ван-
ни, фізпроцедури, масаж підводний 
і ручний. Також у вартість путівки 
входить відвідування сауни та ба-
сейну. А для любителів пограти в 
теніс і більярд облаштовані зали. 
Проте родзинкою нашого санаторію 
є апарат МІТ-КТ, призначений для 
внутрішньопорожнинного кишко-
вого зрошення.

— Цей апарат повністю зрошує 
товстий кишечник і видаляє з нього 
продукти розпаду,  гниття та токси-
ни, — продовжує розмову лікар-ор-
динатор санаторію-профілакторію 
Руслан Вавринюк. — Завдяки за-
стосуванню намагніченої води ви-
водяться з організму шлаки, пісок, 
камінці, покращуються обмінні про-
цеси, відновлюється співвідношен-
ня мікроорганізмів кишкової мікро-
флори, що обумовлюють природний 
імунітет. Деякі наші пацієнти після 
таких процедур кажуть, що скинули 
кілька кілограмів. 

— До нас приїздять оздоровлю-
ватися батьки з дітьми. Та це зде-

більшого влітку, — додає Віталій 
Сергійович. — Спеціально для таких 
заїздів ми набираємо кілька чоловік 
персоналу зі сфери освіти. Серед 
них — практиканти з Володимир-
Волинського педагогічного учили-
ща ім. Кримського, які на час заїзду 
займаються з дітьми. Для дітвори є 
спеціально обладнане місце купання 
в озері, працює бібліотека, де чима-
ло цікавої дитячої літератури. 

— Сьогодні багато людей страж-
дає від захворювання щитовидної 
залози, — провадить далі пан Ваври-
нюк. — Тому для охочих підлікувати 
щитовидку в нас є йодобромні інга-
ляції. А також до раціону входить 

«Йоданка Павлівська» від виробни-
ка, збагачена йодом. Відвідуючи со-
ляну кімнату, яка є імітацією соляної 
печери, хворі з проблемами дихання 
мають змогу вдихати цілющий со-
ляний пил. Передусім це стосується 
шахтарів. Для тих, у кого проблеми 
з опорно-руховим апаратом, на базі 
нашого санаторію є підводна витяж-
ка, якою може похвалитися не кожен 
оздоровчий заклад. Як бачите, у нас 
широкий спектр послуг. І хотілося б, 
аби всі охочі могли приїхати сюди й 
оздоровитись. 

— Сьогодні одне з болючих пи-
тань, яке ми намагаємося виріши-
ти, — каже Віталій Шевчук, — це 
можливість оздоровлення шахтарів, 
травмованих на підприємствах, у на-
шому санаторії. Адже вони мають на 
це повне право. Зіштовхнулися ще з 
однією проблемою. Це зміни в зако-
нодавстві, які позбавили ветеранів 
праці права на пільгове лікування. 
Шкода, що ті, хто багато років добу-
вав вугілля та будував цей санаторій, 
сьогодні не мають можливості по-
трапити сюди. Ми докладаємо усіх 
зусиль, аби ці люди все-таки могли 
приїздити й отримувати відповід-
не лікування. Незабаром стартує 
Євро-2012. Тож хотілося б бачити 
закордонних гостей і у нашому сана-
торно-курортному закладі. Адже не 
тільки сама природа й умови спри-
яють гостинності, а й розміщення 
«Шахтаря». Павлівка — недалеко від 
Львова та Польщі, тому впевнений, 
що багатьом іноземцям сподобало-
ся б у нас. У селі навіть футбольне 
поле підготували для фанів, аби не 
сумували. У планах — кімната-му-
зей родини Чацьких, оформлена в 
етнічному стилі. Хочеться, щоб гості 
відчули атмосферу дев’ятнадцятого 
століття й перенеслися у ті часи, від-
відавши музей. 

 Жанна МАРКОВСЬКА

«Волинь» дасть бій «Шахтарю» у 
півфіналі Кубка України
Керманич луцької «Волині» Анатолій Дем’яненко 
зазначив, що його команда дасть бій донецькому 
«Шахтарю» у Кубку України. «Так, суперник нам 
попався найскладніший із тих, які залишились. Але 
ж гратимемо вдома, сподіваюся і вірю, що прийде 
повний стадіон. І сподіваюся передусім на налашту-
вання своїх гравців. До фіналу, в якому мріє зіграти 
кожен футболіст, — рукою подати, треба тільки 
переступити через «не можу», — сказав Дем’яненко. 
Матчі 1/2 фіналу Кубка України пройдуть 28 квітня.

Школярка встановила 
світовий рекорд у жимі 
штанги лежачи
Дванадцятирічна школярка Мар’яна Наумова 
з підмосковного міста Хімки стала абсолютним 
рекордсменом світу, повідомили в прес-службі 
Федерації пауерліфтингу Росії. Юній спортсменці 
підкорився новий рекорд — 85 кілограмів, який 
відтепер є абсолютним рекордом світу серед 
дівчат-тінейджерів у жимі штанги лежачи без 
екіпіровки, уточнюється в повідомленні.

Водні процедури

Грязелікування

Волинський аукціонний центр проводить аукціон за методом зниження ціни 
з продажу майна:  

лот І – автомобіль ГАЗ-3110, 1998 р.в., державний номер АС 69-75 АІ 
Об’єм двигуна – 2445 см3, пробіг згідно показника одометра – 187094 км.
Балансоутримувач: Луцька міська рада.
Стартова ціна – 20178,00 грн. без врахуванням ПДВ
Грошові кошти в розмірі 2017,80 грн., що становить 10% від початкової ціни об’єкта 
аукціону (гарантійний внесок) та плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. 
вносяться на:  р/р 26003203233 в ВОД ВАТ „Райффайзен Банк Аваль”, МФО 380805, 
код 21733635.
Отримувач: ПАТ ДАК “НМАЦ“ – філія “Волинський аукціонний центр”. 
Аукціон відбудеться через 20 днів після публікації інформації за адресою: м.Луцьк, 
вул. Мельнична, 13. Кінцевий термін прийняття заяв та плата грошових внесків – 
три дні до початку аукціону. Заяви приймаються за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнич-
на, 13, тел. для довідок: (0332) 244-188, 242-065. 
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його знаходження.

 ОГОЛОШЕННЯ


