
На сесію обласної ради, яка від-
булася 21 червня, прийшли 

мешканці будинку на Рівненській, 
109, що обвалився. Делегація з 
майже десятка осіб звернулася до 
депутатів із проханням розібрати-
ся, чому справа покрита стількома 
таємницями.

Мешканці «карткового будин-
ку», як вони його самі називають, 
попросили у депутатів і влади дати 
їм гарантії, що навіть після рекон-
струкції багатоповерхівка не роз-
валиться.

Голова ОДА Борис Клімчук за-
певнив, що мешканці ущент зруй-
нованих квартир матимуть нове 
житло за рахунок міського й об-
ласного бюджетів, а рішення щодо 
решти квартир прийматиметься 
після того, коли будуть оприлюд-
нені висновки експертів. Лише 
маючи ці документи, влада визна-
читься, чи проводити реконструк-

цію будинку, чи будувати новий.
— І Президент, і уряд, і облас-

на влада, і я особисто — на боці 
мешканців зруйнованого будинку. 
Наголошу: чужої біди немає, і з 
людьми постійно триває діалог, — 
підкреслив Борис Петрович.

Волинський губернатор також 
запропонував оздоровити меш-
канців зруйнованої багатоповер-
хівки в місцевих санаторіях. Його 
ідею депутати підтримали одно-
голосно.

Крім того, стало відомо, що 
на благодійний рахунок постраж-
далим постійно надходять кошти. 
Нині сума складає близько 600 
тисяч гривень. Також по 10 тисяч 
гривень виплачує міська рада, по 
п’ять тисяч виділено з обласного 
благодійного фонду «Рідна Во-
линь» і обласної організації Партії 
регіонів.

Ірина КОСТЮК

Купальний сезон у розпалі, адже 
літня спека змушує волинян шукати 
прохолоди біля річок, озер, ставків. 
Чи безпечно сьогодні купатися, хто 
і як слідкує за якістю води у місцях 
відпочинку, з’ясовували «Відомос-
ті». 

За інформацією обласної сане-
підемстанції, на території області в 
літній оздоровчий період експлуа-
тується 60 рекреаційних зон, відве-
дених для купання, а це 39 пляжів 
при базах відпочинку, сім міських, 
дев’ять — при дитячих оздоровчих 
закладах і 28 водних рекреацій. 

Як розповів виконувач 
обов’язків головного лікаря облас-
ної санепідемстанції Микола Ви-
твицький, за якістю води у відкри-
тих водоймах слідкують спеціалісти 
міськрайонних санепідемстанцій. 
Для аналізу воду відбирають перед 
початком купального сезону і два 
рази в місяць під час нього. Саме у 
період підготовки пляжів не відпо-
відали гігієнічним вимогам проби 
води озер сіл Озеро, Озерце Ківер-
цівського району, озера Молодіж-
ного у Ківерцях, річки Стир. Після 
взяття проб води повторно відхи-
лень від гігієнічних нормативів не 
встановлено. 

Погіршення якості води, за сло-
вами Миколи Карловича, завжди 
настає після дощів, адже змиви з по-
лів, ґрунту потрапляють у водойми, 
тому в такий період бажано утрима-
тися від купання. Вода має здатність 
самоочищатися і вже через два-три 
дні стає придатною до купання. За 
його словами, патогенної флори у 
водах Волині за останні 20 років не 
виявлялося. А кишкова паличка за-
вжди є, але небезпечним може бути 
лише перевищення норми. Ця бак-
терія не завжди спричиняє кишкові 
розлади, коли потрапляє в організм, 
але ризикувати не варто. Тому, як 
пояснив помічник лікаря-гігієніста 
Луцької міськрайонної санепідем-
станції Володимир Сапронов, бажа-
но не ковтати воду під час купання, а 
вдома після відпочинку обов’язково 
помитися. А якщо людина купається 
не у відведеному для цього місці, де 
не проводиться аналіз, то відповідає 
за своє здоров’я сама. Не секрет, що 
таких стихійних пляжів на Волині — 
сотні, чи не у кожному населеному 
пункті є якесь озерце чи ставок. 

Щодо міста Луцька, то, як по-
яснив Володимир Сапронов, окрім 
центрального пляжу на річці Стир 
поблизу парку ім. Лесі Українки, 
який паспортизований, проводить-
ся контроль за якістю води й у сти-
хійних місцях відпочинку. Це район 
гідропарку (р. Стир, вул. Гнідав-
ська), водоймище Теремного (р. Са-
палаївка, вул. Теремнівська) і водо-

йма у парку ім. 900-річчя м. Луцька.
— Контролюємо якість води 

у цих точках, а потім інформуємо 
відповідні органи, надсилаємо лис-
ти у департамент ЖКГ, вони виві-
шують оголошення з попереджен-
ням про те, що купання небезпечне 
для здоров’я, — пояснює механізм 
контролю спеціаліст. — Досліджує-
мо воду на бактеріологічні та сані-
тарно-хімічні показники.

З центрального пляжу три-
чі брали проби води: 28 квітня її 
якість була задовільною, станом на 
21 травня було перевищено вміст 
кишкової палички, а 26 травня під 
час повторного відбору вода відпо-
відала санітарним нормам. В інших 
зазначених місцях якість води була 
задовільною.

Інше питання, яке на сьогодні 
гостро стоїть, — це безпека на воді. 
Сезон тільки-но розпочався, а вже 
втонуло 17 дорослих людей і одна 
дитина. У Територіальному управ-
лінні МНС України у Волинській 
області переконані, що, аби цього не 
траплялося, потрібно збільшувати 
кількість офіційно визначених місць 
для відпочинку. Але для органів міс-
цевого самоврядування та власників 
водних рекреацій це зайва заморока 
і витрата коштів. Адже для цього по-
трібно обстежити дно, облаштувати 
рятувальний пост, найняти навче-
них рятувальників. 

— Всього в області визначено 56 
місць масового відпочинку людей на 
водоймах, — розповідає начальник 
відділу цивільного захисту ТУ МНС 
України у Волинській області  Кос-
тянтин Романчук. — Групою  водо-
лазно-рятувальних робіт аварійно-
рятувального загону спеціального 
призначення  вже проведено  їх об-
стеження.

 На сьогодні в області функціо-

нують 30 сезонних рятувальних по-
стів,  з них  13 — на Світязі. 

Щоб запобігти загибелі людей 
на воді,  днями проведено рейдові 
перевірки на рятувальних постах 
у Ковельському, Шацькому та Лю-
бомльському районах.  Найкраще 
дбають про безпеку волинян праців-
ники рятувальних постів пансіона-
тів «Шацькі озера» та «Медик».

Крім цього, є три рятувальних 
пости МНС, які працюють в ре-
жимі постійної готовності до дій 
за призначенням. Нещодавно саме 
пост еменесників урятував життя 
27-річного чоловіка. Як розповів на-
чальник річкового координаційного 
центру ТУ МНС у Волинській облас-
ті Аркадій Малій, чоловік уплав ви-
рішив дістатися до острова на озері 
Світязь, однак здійнялася буря, тож 
на півдорозі втомився і ледве три-
мався на воді. На щастя, з берега 
помітили, що чоловік зник, і зателе-
фонували до служби «101». 

— Для рятування людини засто-
сували катер «Марс-700», — розка-
зує Аркадій Миколайович. — Пошу-
ки юнака тривали близько години. 
Через сильні хвилі на воді та вітер 
знайти потерпілого було досить 
важко. Та все обійшлося щасливо. 
Лікарі констатували у чоловіка лише 
переохолодження. Треба пам’ятати, 
що біля берега вода зазвичай наба-
гато тепліша, як на середині озера, 
крім того, там вона стає темного 
кольору, і від цього людина відчуває 
страх і панікує.

В МНС нагадують, що осно-
вними причинами загибелі стають 
спиртне та переохолодження. Тому 
п’яним у воду краще не заходити. Та-
кож не варто стрибати у воду відразу 
після того, як перегрілися на сонці.

Людмила ШИШКО
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Події

Вчителька врятувала 9-річного 
хлопчика, який тонув
24 червня у місті Ківерці під час купання у ставку 
ледь не потонув 9-річний Ігор Міндер. Від загибелі 
його врятувала 35-річна вчителька. Жінка з сім’єю 
відпочивала на водоймі, слідкуючи за власними дітьми, 
які плавали. «Я стояла на березі й побачила, як під воду 
пішла дитина, — розповіла вчителька інформатики 
Ківерцівської районної гімназії Інна Скарвінко. — 
Видно було лише руки. Я підбігла і витягла дитя на 
берег. Далі його забрала мама». Хлопчика відправлено 
до Ківерцівської центральної районної лікарні. 

Працівники МНС визволяли 
церкву з вогню
22 червня о 05:45 в селі Домашів Ківерцівського 
району виникла пожежа у будівлі церкви Апостолів 
Петра і Павла УПЦ Київського патріархату. Займання 
виникло у куполі храму. До гасіння пожежі було 
залучено чергову варту державної пожежної 
рятувальної частини №6 м. Ківерці, місцеву пожежну 
охорону сіл Цумань і Журавичі. За 17 хвилин пожежа 
була локалізована. Вогонь пошкодив 25 кв. м 
дерев’яного купола. Причина пожежі — грозовий 
розряд. Загиблих і травмованих немає. 

Працівники ДАІ затримали браконьєрів 

Донецькі міліціонери побили, ще й зґвалтували затриманого 
чоловіка 

Здійснюючи нагляд за дорожнім 
рухом, працівники Державто-

інспекції Волинської області зу-
пинили автомобіль, у багажнику 
якого виявили розчленовану тушу 
косулі. Про постріли в лісі міліці-
онерам повідомили представники 
лісової охорони, які натрапили на 
трьох браконьєрів. Затримати зло-
вмисників на гарячому не вдалося, 
тож лісівники звернулися по допо-
могу до працівників ДАІ. 

Близько другої години ночі в 
селі Римачі Любомльського ра-

йону було зупинено автомобіль 
«Фольксваген Гольф». Працівни-
ки ДАІ перевірили документи на 
право керування транспортним 
засобом. Під час спілкування 
з 27-річним жителем Любомля 
правоохоронець помітив у салоні 
автомобіля мисливський наріз-
ний карабін ІЖ-18. Як виявилося 
згодом, зброя була належно за-
реєстрована, але працівники ДАІ 
все ж оглянули машину. В багаж-
ному відділенні вони натрапили 
на розчленовану тушу косулі у 
поліетиленових пакетах. Надати 
документи на тушу дикої тварини 
водій не зміг, натомість запевнив, 
що дозвіл на відстріл у нього був. 
І це при тому, що полювати зараз 
категорично заборонено. Водія та 
автомобіль затримали і доставили 
в Любомльський РВ УМВС Укра-
їни у Волинській області. За цим 
фактом триває перевірка.

УДАІ УМВС України 
у Волинській області

На Донеччині чоловіка затри-
мали за розпивання слабоал-

когольного напою на вулиці, а від-
пустили інвалідом. Міліціонери ще 
й вимагали грошей, щоб зберегти 
потерпілому життя. І сподівалися, 
що йому соромно буде скаржитися, 
повідомляє кореспондент ТСН. 

У 39-річного Михайла роз-
рив кишківника та численні забої. 
Каже, працівники спецпідрозділу 
«Тигр» зупинили його на вулиці, бо 
пив пиво. Пляшку він викинув, але 
правоохоронці забрали його у від-
ділок. Там спочатку били, а відтак 
зґвалтували гумовим кийком. А на-
самкінець ще й вимагали 1,5 тисячі 
гривень за те, що відпустили живим. 
«Вивів на ґанок і сказав: «Йди до-
дому і забудь усе, що тут було, осо-
бливо про той інцидент, тобі самому 
буде соромно», — розповідає по-
страждалий Михайло Бєліков. 

Як дістався додому, не пам’ятає. 
Вночі його забрала «швидка», оперу-
вали чоловіка до ранку. Наступного 
дня дільничний інспектор, який, 
власне, ґвалтував Михайла, прий-
шов у лікарню опитати потерпілого, 
адже родичі написали скаргу про 
побиття. Конфлікт, каже мати Ми-
хайла, намагався залагодити гроши-
ма. «Казав: «Ми вам допоможемо, а 
через два дні дамо ще двадцять ти-
сяч». Коли ж я відмовилася, то ки-

нув у відповідь: «Ну як хочете. Пода-
вайте в суд, то нічого не отримаєте». 
Погрожували йому, коли приходили 
опитувати, вони ж написали, що він 
упав із велосипеда», — розповідає 
мати постраждалого. 

За п’ять днів дільничного інспек-
тора Петровського райвідділку мілі-
ції Донецька затримали за підозрою 
у катуванні людини. «Зараз наше за-
вдання — встановити співучасників. 
У людини є серйозні пошкодження 
внутрішніх органів, її прооперували. 
Від коментарів я поки утримаюся, 
але кийок застосовувався», — каже 
заступник прокурора Донецька Ва-
силь Байрачний. 

Дільничному загрожує до 12 ро-
ків ув’язнення, покарання світить і 
його керівникам. Потерпілого від мі-
ліцейського свавілля чекає тривале 
лікування і повторна операція. У ро-
дині він був єдиним годувальником.

Після дощів купатися небезпечно

Клімчук пообіцяв і надалі підтримувати 
мешканців будинку, що обвалився

У Луцьку засудили квартирного злодія

Юрій (із етичних міркувань 
ім’я змінено) ніде не працю-

вав. Щоби звести кінці з кінцями, 
обкрадав помешкання інших. За 
півтора року своєї «діяльності», 
підсудний скоїв десяток квартир-
них крадіжок, чим завдав потер-
пілим збитків на суму більше ста 
тисяч гривень. Слід зазначити, що 
«працював» він не сам, однак осо-
бу його спільника наразі не вста-
новлено. 

Хлопці вишукували у місті 
квартири, власники яких були від-
сутні. Пошкоджуючи серцевину 
замка, без проблем проникали у 
помешкання. У квартирі злодюги 
влаштовували справжній обшук, 
аби знайти гроші та цінні речі. 
Як правило, викрадали ювелірні 
вироби та готівку. «Зароблялося» 
щоразу по-різному. Для прикла-
ду, з однієї квартири зловмисники 
викрали золотих виробів і готівки 
більше ніж на 40 тисяч гривень, а 
мінімальний ризикований «заро-
біток» хлопців склав 600 гривень. 

Одного разу крадіїв у квартирі 
заскочили власники. Щоправда, 
хлопцям тоді вдалося втекти, утім, 
на суді жінка таки впізнала особу 
злочинця. За цими фактами пра-
воохоронці порушили криміналь-
ну справу за ознаками злочину, пе-
редбаченого ч. 3 ст. 185 (крадіжка) 
та ч. 3 ст. 186 (грабіж) КК України. 

Розглянувши на відкрито-
му судовому засіданні матеріали 
справи, Луцький міськрайонний 
суд Волинської області засудив 
Юрія до семи з половиною років 
позбавлення волі.

СЗГ УМВС України у Волинській 
області
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Волинський аукціонний центр проводить аукціон з продажу майна 
Любешівського районного КП „Інвестиційні ініціативи”

Лот №1 – офісне обладнання,
в тому числі: комп’ютер Atlon 4000 – 1 шт.; прінтер БФП Sam Song SCX4200 – 1 шт.; монітор LG 
1918 – 1 шт.;
шафа – 1 шт.; шафа для паперу – 2 шт.; шафа для документів – 2 шт. Обладнання введено в 
експлуатацію в 2008 р. 
Початкова ціна лоту – 3826,00 грн. в т.ч. ПДВ. 
Майно знаходиться в ЛРКП „Інвестиційні ініціативи” за адресою:вул.Незалежності,53, каб.208 
б, смт.Любешів. Грошові кошти в розмірі 382,60 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 19 липня 2012р. об 11 год. 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.Мельнична, 13, тел. для довідок: (0332) 24-41-88, 
24-20-65. Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його знаходження.

 ОГОЛОШЕННЯ

Сезон тільки розпочався, а вже потонуло 18 людей


