
Апеляційний суд Волинської 
області залишив без змін вирок 
Ковельського міськрайонного суду, 
за яким 25-річний житель села Зго-
рани Анатолій Тахас був засудже-
ний до 15 років позбавлення волі 
з конфіскацією всього належного 
йому майна. Про це повідомили у 
прес-службі прокуратури області.

Будучи у грудні 2009 року засу-
дженим за грабіж до чотирьох років 
позбавлення волі з встановленням 
дворічного іспитового строку, Ана-
толій не зробив жодних висновків і 
продовжував вчиняти нові злочини.

У березні 2011 року на безлюд-
ній дорозі поблизу села Черкаси 
Ковельського району він накинувся 
на перехожу, повалив її на землю та, 
побивши, заволодів сумкою, в якій 
лежало 1130 гривень.

3 червня 2011 року Тахас на-
пав на жінку, яка стояла біля свого 
автомобіля, припаркованого непо-
далік повороту на село Овлочин 

Турійського району. Застосувавши 
насильство, зловмисник примусив 
її завести двигун і з’їхати з узбіччя 
дороги в ліс. Там він пограбував, 
зґвалтував і задушив жінку ременем 
безпеки.

27 червня 2011 року на узбіччі 
безлюдної дороги поблизу села Ми-
ляновичі Турійського району мо-
лодик вчинив розбійний напад на 
дівчину, в якої відібрав 40 гривень і 
золоті прикраси на суму майже три 
тисячі гривень. Здушивши потерпі-
лій шию так, що вона втратила сві-
домість, Анатолій Тахас зґвалтував 
безпорадну жертву.

У липні 2011 року він на дорозі 
поблизу села Гайки на Турійщині ви-
крав велосипед у місцевої жительки, 
а в лісовому масиві поблизу села 
Старовойтово Любомльського ра-
йону вчинив напад на іншу жінку й 
відібрав у неї 680 гривень.

Усім своїм жертвам Анатолій 
Тахас погрожував убивством, якщо 
вони звернуться до правоохоронних 

органів. Одначе 11 серпня 2011 року 
його було взято під варту.

Державне обвинувачення у цій 
справі підтримували прокурори 
Ковельської міжрайонної прокура-
тури. Вирок Анатолію Тахасу вже 
набрав чинності.

Грабіжник, ґвалтівник та убивця з 
Любомльщини засуджений до 15 років
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Події

71%
стільки українців вважають 
себе релігійними, решта 
опитаних не переймаються 
релігією, і тільки 3% із них 
називають себе атеїстами. Такі 
дані опитування міжнародної 
компанії Gallup International.

На Волині працює 95 
українсько-польських 
підприємств
Як повідомив заступник голови облдержадміністрації 
Едуард Стоєв, у області зареєстровано й ефективно 
працює 95 спільних українсько-польських 
підприємств. А з товарообігом на суму 72 мільйони 
доларів Польща посіла третю позицію на Волині, 
поступившись лише Німеччині й Угорщині.

На Маневиччині — нові 
дитсадки та шкільні автобуси
Три новозбудованих дитсадки, спорткомплекс, центр 
творчості та два шкільних автобуси отримають діти 
Маневиччини до нового навчального року. Адже 
цього року на соціально-економічний розвиток 
Маневицького району лише з державного бюджету 
спрямовано близько десяти мільйонів гривень 
капітальних видатків. Приблизно таку ж суму виділено 
на умовах співфінансування з обласного та районного 
бюджетів.

На Волині подолали мільярдний рубіж у 
зборі податків

15-річну дівчину судитимуть за напад із 
ножем, а її кавалера — за розбещення

Трагічно завершилися стосунки 
між 23-річним парубком і його 

15-річною обраницею. Обоє про-
живали в Луцьку, тривалий час 
зустрічалися. Не лякав дівчину і 
той факт, що хлопець, незважаючи 
на юний вік, уже встиг побувати за 
ґратами.

Остання зустріч закоханих 
розпочалася з відпочинку в парку. 
Під вечір молоді люди були добря-
че напідпитку. Через деякий час 
пара зайшла у гості до знайомих. 

Там вони продовжили чаркувати. 
Коли 15-річна дівчина зібралася 
додому, кавалер не захотів її від-
пускати. У результаті між закоха-
ними виникла сварка, яка пере-
росла у бійку.

Дівчина не витримала, схопила 
ніж і вдарила хлопця у груди. Вна-
слідок отриманих тілесних ушко-
джень молодик опинився в лікар-
ні, а його обраниця — у міліції, 
повідомили у СЗГ УМВС України 
у Волинській області.

Проти збоченця з Локачинського району порушено кримінальну 
справу

На Волині молодик протягом 
чотирьох років ґвалтував двох 

малолітніх хлопчиків. Крапку у цій 
страшній історії поставили місцеві 
правоохоронці, повідомили у СЗГ 
УМВС України у Волинській області.

В одному із  сіл Локачинського 
району ніхто й подумати не міг, що 
односелець знущається над дітьми, 
примушуючи їх задовольняти свої 
статеві пристрасті. При цьому зло-
вмисник залякував хлопчиків фі-
зичною розправою, якщо вони роз-
кажуть про це рідним. Однак діти 
не витримали такого знущання. Про 
наругу над синами працівникам мі-
ліції повідомили батьки потерпілих.

— Із літа 2009-го по червень 2012 
року нині 21-річний житель неодно-
разово вступав у статеві зносини з 

малолітніми хлопчиками, яким за-
раз уже виповнилося 14 і 15 років, 
— розповів начальник слідчого від-
ділення Локачинського РВ УМВС 
України у Волинській області Воло-
димир Лізаров. — Відбувалося все 
це або на території недобудованої 

лікарні, або на березі ставка. При 
цьому підозрюваний застосовував 
психологічне та фізичне насильство. 
Нині уже встановлено десять фактів 
наруги над дітьми.

Молодик зараз арештований, 
перебуває в ізоляторі тимчасового 
тримання Локачинського РВ УМВС 
України у Волинській області. Від-
тепер свій «вільний» час він про-
водить із правоохоронцями, даючи 
свідчення.

За цим фактом порушено кри-
мінальну справу за ч. 3 ст. 153 (на-
сильницьке задоволення статевої 
пристрасті неприродним способом) 
КК України. За скоєний злочин мо-
лодик може опинитися в місцях по-
збавлення волі на строк від восьми 
до 12 років.

Понад півмільярда гривень — 
511,7 мільйона гривень плате-

жів до загального фонду держбю-
джету та 626,1 мільйона гривень 
коштів у місцеві скарбниці — під-
сумок мобілізації податків і зборів 
на Волині протягом семи місяців 
цього року. Про це повідомили у 
секторі взаємодії з засобами ма-
сової інформації та громадськістю 
ДПС у Волинській області.

Таким чином, волинські по-
датківці забезпечили понад 1,1 
мільярда гривень платежів до бю-

джетів усіх рівнів. Це на 20,2 від-
сотка більше проти аналогічного 
періоду минулого року.

Збільшення надходжень у по-
рівнянні з аналогічним періодом 
2012 року відбулося з більшості 
основних податків, що зарахову-
ються до державного бюджету.

Як свідчить аналітика, на Во-
лині ПДВ надійшло в півтора разу 
більше, як торік, — 313,3 млн. гри-
вень, а податку на прибуток спла-
чено в сумі 159,2 млн. гривень, що 
на 22% більше, ніж минулого року.

Ріелтор продав будинок і привласнив 200 
тисяч гривень

Дитсадків відкрили більше, ніж за 10 попередніх років

Услід за сучасною асфальтобе-
тонною кільцевою дорогою, яка 

оперезала курортне озеро Світязь, 
мешканці Шацького району отрима-
ли в подарунок від влади новозбудо-
ваний дитячий садок у селі Мельни-
ки. Цей модерновий двоповерховий 
дошкільний заклад для 40 дітлахів 
— перший у районі новозбудований 
дитсадок за роки незалежності, що 
є продовженням владної стратегії у 
наданні якісної, доступної освіти та 
розбудови сільської інфраструктури.

Годі й говорити, як жителів не-
великого села Мельники щиро по-
дивувала оперативність, із якою 
спрацювали будівельники. Всього 
рік тому тут заклали символічний 
камінь під майбутній навчально-ви-
ховний комплекс. А вже нині височіє 
шикарна цегляна будівля з євровік-
нами, тамбурними дверима, відмін-
ним ремонтом, сучасним опаленням 
і меблями. Загалом на спорудження 
комплексу «школа-дитсадок» затра-
тили понад 3,8 мільйона гривень. 
Лишень одні меблі обійшлися владі у 
188 тисяч гривень.

— Уже й призабула, коли таке 
було: губернатор приїхав, сказав: 
«буде садок». І дивіться — зроблено. 
Ніби й недавно закладали перший 
камінь. А вже маємо новий садочок. 
За рік іще щось з’явиться. І це радує 
нас, — каже місцева мешканка Ніна 
Дударчук.

Сільські мами задоволені: з від-
криттям садочка їхні дітки навчати-
муться чи не з пелюшок, як у місті. 
До всього ж у батьків вивільняються 
руки. Полісяни зможуть заробляти 
більше. Тим паче тут, у курортній 
зоні, де час — на вагу золота. Тож 
цілком справедливі слова подяки на 

адресу обласної влади, яка не забула 
про невелике поліське село — всього 
на тисячу населення. 

— Дякуємо керівництву облас-
ті, районній і місцевій владі, що по-
будували нам садочок... Дітки наші 
будуть розвиватися, готуватися до 
школи. А ми — ліпше працювати, 
— каже тутешня жителька Людмила 
Сорока. 

Полісянка переконана: якщо 
влада й надалі допомагатиме, як 
впродовж останніх двох років, то не-
вдовзі шацький курорт стане новою 
Піцундою. «Бо що ліпше ми живемо, 
то краще відпочиватимуть туристи, 
яких ми обслуговуємо», — переко-
нана жінка. Власне, ці слова є під-
твердженням стратегії керівництва 
краю у комплексній розбудові нової 
Волині. 

Варто наголосити: будівництво і 
відновлення дитсадків на Поліссі — 

не вибір навмання, а продумана так-
тика. Влада у такий спосіб спонукає 
волинянок народжувати, поліпшує 
демографічну ситуацію. Як резуль-
тат — Волинь за два роки сягнула 
другого місця в Україні у рейтингу 
народжуваності! Щороку ясла воли-
нян поповнюють близько двох тисяч 
немовлят. І найбільше їх з’являється 
на світ Божий саме на волинському 
Поліссі. Однак, як зазначають в об-
ласному управлінні освіти та науки, 
це аж ніяк не обділяє інші райони 
області. Дитсадок у Мельниках за-
микає третій десяток новостворених 
дошкільних закладів на Волині. Те-
пер у дитсадках виховується кожна 
друга дитина, що є завидним показ-
ником на всеукраїнському тлі. 

— Нині в області працює понад 
450 закладів і навчально-виховних 
комплексів. У них навчається близь-
ко 33,5 тисячі дітей — 47% від загаль-

ної кількості малюків віком від 1 до 
6 років, — кажуть в облуправлінні 
освіти.

Як розповіла головний спеціа-
ліст Тетяна Соломіна, лише за остан-
ні два роки на Волині відновили та 
відкрили 23 дошкільних заклади, 
перевели на повний режим роботи 
13 дитсадків, відкрили 35 додатко-
вих груп дошкільної освіти. Загалом 
створено понад 1400 додаткових 
місць… А ось лише кілька фактів 
нинішнього року: новий дитсадок 
на 28 місць відкрито в селі Гали-
на Воля Старовижівського району. 
«Десятиліття на приміщенні висів 
замок. Вікна вибиті, все потрощене. 
Не вірила, що з цього всього можна 
зробити щось путнє», — пригадує 
завідувачка дошкільного закладу 
Леся Поляк. Однак влада знайшла 
близько півсотні тисяч, відремонту-
вала, реконструювала… 

Село Михлин Горохівського ра-
йону. Відкрито законсервований 
дитсадок «Дзвіночок», на який по-
передники махнули рукою. Загальна 
вартість проекту сягнула 718 тисяч 
гривень. Кошти виділялися з бю-
джетів усіх рівнів: державного, об-
ласного та районного. Село Озютичі 
Локачинського району. Тут узагалі 
дошкільний заклад зачинили ще в 
1990-ті. «Хоча колишні обласні на-
чальники під час виїзних нарад обі-
цяли дитсадок, далі розмов не йшло. 
А коли прийшов Борис Клімчук, ми 
звернулися, попросили. Кажемо, ді-
тки готуються до школи хіба що на 
літніх двотижневих заняттях… І 
що? Тепер маємо новий садочок», — 
каже місцева жителька.

Така ж ситуація з дитсадком 
«Казка» у селі Козин Рожищенсько-

го району. Як зачинили його 18 ро-
ків тому, так і простояло приміщен-
ня. Бракувало діток, молодь утікала 
з села. Нині в Козині повсюди чути 
дитячий сміх. І влада відреагувала 
миттєво. Реконструкція дитсадка 
обійшлася бюджетам майже у 300 
тис. грн. Замінено вікна, систему 
опалення та водопостачання, вкла-
дена підлога з підігрівом, закупили 
новий інвентар і кухонне начиння. 
Цей перелік  відновлених дитсадків 
на Волині можна продовжувати (ди-
тячі садки у селах Романів Луцького 
району, Луків Турійського району, 
Жидичин Ківерцівського району 
тощо), а невдовзі і доповнювати. 
Адже в планах облдержадміністра-
ції — до кінця нинішнього року 
відкрити ще з десяток дошкільних 
закладів. Притому влада не обділи-
ла й городян якісною освітою для 
дошкільнят. У обласному центрі, 
Володимирі-Волинському, Ковелі й 
інших райцентрах готують техніч-
ну та кошторисну документацію для 
зведення кількох дитсадків. Напри-
клад, на повну потужність триває 
будівництво двоповерхового дитя-
чого комплексу в 55-му мікрорайоні 
Луцька. Незабаром шикарне при-
міщення з надвірними альтанками, 
ігровими майданчиками та міні-ро-
тондою наповниться сміхом близько 
200 дошкільнят.

До слова, нинішній дитсадко-
вий бум у жодному разі не відкине 
на задвірки проблеми діючих ДНЗ. 
Влада планує замінити шкідливі аз-
бестові дахи у дитячих садочках на 
безпечні, виготовлені з металочере-
пиці.  

Василь КОРЕЦЬ
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Днями до луцьких правоохо-
ронців із заявою звернулася 

52-річна лучанка. Жінка повідо-
мила, що візуально знайомий їй 
чоловік ошукав її, заволодівши 
грошима у сумі 200 тисяч гривень, 
повідомили у СЗГ УМВС України у 
Волинській області.

Як з’ясувалося, ошуканець на-
давав послуги з продажу нерухо-
мості. Жителька обласного центру 
звернулася до нього по допомогу, 
адже хотіла продати будинок у 

Луцькому районі. 
Проте коли угода купівлі була 

укладена, порядність ріелтора десь 
поділася. Шахрай поклав гроші 
собі до кишені та зник.

Згодом правоохоронцям він 
пояснив, що неодноразово хотів 
віддати гроші власниці (протягом 
майже трьох місяців), але ніяк не 
міг застати її вдома. 

За час, поки «шукав» клієнтку, 
чоловік уже встиг витратити 40 
тисяч гривень на власні потреби.

Просторий новозбудований дитсадок у селі Мельники, де нині виховують 34 до-
шкільнят, завдяки сучасному плануванню може прийняти ще з десяток малюків


