
Директорат Єврокомісії з охо-
рони здоров’я та захисту прав 

споживачів (САНКО) виділив по-
над мільйон євро для створення 
буферної зони на території чоти-
рьох українських областей для за-
побігання поширенню сказу. Про 
це повідомили УНН.

Буферна зона площею 70 ква-
дратних кілометрів по периметру 
буде створена на території Волин-
ської, Львівської, Івано-Франків-
ської та Закарпатської областей, 
які прилеглі до території ЄС.

— В цих областях завершують-
ся роботи з організації тендера. Ми 
плануємо, що угоду, яку підписали 

13 червня 2012 року міністри сіль-
ського господарства України та 
Польщі щодо виконання програми 
боротьби зі сказом, буде пролон-
говано на 6-10 років, аби повністю 
звільнити цю зону від сказу, — по-
відомив голова Держветфітослуж-
би Володимир Горжеєв.

За його словами, в Україні ви-
діляється в середньому близько 
100 мільйонів гривень на прове-
дення протиепізоотичних заходів. 
Із них понад 42 мільйони направ-
ляється на профілактику проти 
сказу, зокрема вакцинацію сіль-
ськогосподарських тварин. 

Попри нашу обізнаність, на гачок 
до шахраїв усе одно потрапляє 
чимало волинян. Міліцейська ста-
тистика свідчить, що з початку року 
жертвами обману стало близько 
двохсот мешканців області. При-
чому ошукати довірливих волинян 
вдалося не лише особам циганської 
національності. Тепер портрет шах-
рая докорінно змінився. Тож право-
охоронці попереджають: перш ніж 
впустити когось до помешкання 
або ж переказувати гроші, переко-
найтеся у правдивості намірів тих, 
хто пропонує вам будь-що — чи то 
лічильник звірити, чи то продати 
якусь річ.

Начальник відділу розкриття 
майнових злочинів і незаконних 
заволодінь автотранспортом управ-
ління карного розшуку УМВС Укра-
їни у Волинській області Руслан 
Гамольчук розповів, що останнім 
часом найбільш поширеним видом 
шахрайства є дзвінки на мобільні 
телефони волинян увечері або пізно 
уночі. Зловмисник навмання наби-
рає номер телефону, представляєть-
ся, наприклад, працівником міліції 
та розповідає «історію», мовляв, 
хтось із родичів — син чи донька —
потрапив у аварію або ж вляпався в 
якусь халепу. І для того, щоб пози-
тивно вирішити їхні проблеми, бу-
цімто треба переказати на рахунок 
певну суму грошей, яка зазвичай 
сягає кількох тисяч гривень.

— Із двадцяти дзвінків навман-
ня хтось таки повірить шахраєві, 
— каже Руслан Гамольчук. — Розгу-
блені громадяни починають телефо-
нувати до тих, хто начебто вляпався 
кудись. Зрозуміло, що вночі не всі 
беруть слухавку. Щоб врятувати 
рідних, люди переказують на мо-
більний телефон, із якого дзвонив 
шахрай, кілька тисяч. Коли ж розу-
міють, що це афера, вже пізно — но-
мер абонента не відповідає і грошей 
ніхто не поверне.

Такі шахрайства нині стали дуже 
поширеними, але, на жаль, право-
охоронцям поки важко натрапити 
на слід ошуканців. По-перше, через 
те, що SIM-картки шахраї постійно 
змінюють, по-друге, кошти, пере-
казані громадянами на мобільний, 
аферисти переводять у готівку, тому 
простежити цей фінансовий потік 
неможливо. За словами Руслана Ві-
талійовича, цим видом шахрайства 

й досі «промишляють» в області, 
тому волинянам варто бути насто-
рожі. Якщо все ж вам зателефону-
вали вночі та сповістили неприємну 
новину, не поспішайте панікувати. 
По можливості перевірте, чи дійсно 
ваші родичі потрапили в халепу. Для 
цього зв’яжіться з міліцією, медика-
ми тощо, та в жодному разі не пере-
казуйте кошти.

Кілька одиноких пенсіонерів 
Луцька, Ковеля, Володимира-Волин-
ського потрапило на гачок до таких 
собі «соціальних» працівників. За-
звичай до літніх людей приходило 
двоє жінок чи жінка та чоловік, які 
представлялися працівниками со-
ціальної служби. Вони входили в 
довіру, розмовляли про наболіле, 
цікавилися проблемами, а потім 
з’ясовували, чи має пенсіонер якісь 
заощадження. Прикривалися тим, 
що зараз в обігу є багато підробле-
них купюр. Мовляв, можуть пере-
вірити гроші стареньких на фаль-
шивість. Закінчувалась афера тим, 
що, перевіряючи гроші, дурисвіти 
забирали частину або ж повністю 
замінювали їх фальшивками, роз-
друкованими на принтері.

В міліції радять переконатися у 
тому, що той, кого ви впускаєте до 
свого помешкання, дійсно є праців-
ником соціальної служби. Для цього 
перевірте посвідчення або ж зате-
лефонуйте туди, звідки до вас при-
йшли з візитом.

Дурять волинян і через мережу 
Інтернет. Руслан Гамольчук каже, що 
при купівлі побутової техніки, мо-
більних телефонів, одягу в жодному 
разі не варто робити передоплату. 
Це не що інше, як афера.

— Заплативши гроші наперед, 
ніякої посилки ви не отримаєте. 
Хіба, як було колись, вам бандероль-
кою надішлють три рулони туалет-
ного паперу, — розповідає право-
охоронець.

Згадані шахрайства аферисти 
«прокручують», вимагаючи, як пра-
вило, невеликі суми грошей. Інша 
річ, коли йдеться про так званих «рі-
шал», які можуть виготовити візи до 
Польщі або ж працевлаштувати за 
кордоном.

— Тут крутяться величезні суми. 
Гроші беруть і зникають із ними або 
ж затягують час із видачею віз. Такі 
дії теж підпадають під ст. 190 ч. 2 
Кримінального кодексу України, — 
наголосив пан Гамольчук.

Не оминають увагою міліціянти 
й осіб ромської національності. З 
ними, на переконання Руслана Ві-
талійовича, взагалі краще не мати 
справи. Останньою їхньою витівкою 
був продаж біжутерії під виглядом 
золотих виробів. 

Якщо ви все-таки стали жерт-
вою шахраїв або є підозри, що вас 
можуть ошукати, телефонуйте за 
номером у Луцьку 74-24-83 або 102.

Ірина КОСТЮК

На Любомльщині у смт. Головне 
заклали капсулу під будівни-

цтво нової школи, розрахованої на 
600 місць. У старому приміщенні 
навчального закладу, що потребує 

капітальної реконструкції та пе-
реповнений, навчається 470 дітей 
селища. Нова споруда прийме за 
парти школярів сусідніх сіл.

Загальна кошторисна вартість 
будівництва об’єкта — 41 млн. грн. 
Цьогоріч на нього передбачено 700 
тисяч. Генеральний підряд на тен-
дері виграв «Житлобуд-2».

«Це буде вже п’ята новозбудо-
вана школа на Волині. Все у нас 
відбувається плановано. Спіль-
на справа — створювати належні 
умови, комфортний навчальний 
процес для майбутнього наших ді-
тей та їхнього розвитку», — наго-
лосив голова ОДА Борис Клімчук 
під час урочистої церемонії закла-
дання капсули.

Студентські 
квитки стануть 
електронними

На оновлення маєтку компози-
тора, піаніста і диригента зі 

світовим ім’ям Ігоря Стравінсько-
го в Устилузі передбачено 3,3 міль-
йона гривень.

На реставрацію пам’ятки істо-

рії національного значення вже ви-
користано понад 600 тис. грн. Де-
монтовано надбудову, здійснюють 
заміщення конструкцій і мереж 
будівлі. Волинський краєзнавчий 
музей готує тематико-експозицій-
ний план із переоформлення екс-
позиції. Всього в музеї близько 400 
експонатів. Щороку його відвід-
ує до чотирьох тисяч туристів із 
України та з-за кордону.

Заступник голови Волинської 
ОДА Олександр Курилюк зазна-
чив, що наступного року виповню-
ється століття з часу написання 
Стравінським одного з найвідомі-
ших творів — «Весна священна». 
Обласна державна адміністрація 
вийшла з пропозицією відзначи-
ти дату на загальнодержавному 
рівні. До неї приурочать відкриття 
оновленого музею та міжнародну 
науково-практичну конференцію 
з дослідження творчості компози-
тора.
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Події
Волинь готова до опалювального сезону

На реставрацію садиби Стравінського в 
Устилузі витратять 3,3 мільйона гривень

У селищі Головне заклали капсулу під 
будівництво нової школи

Депутат Волиньради завдав державі 
шкоди на 13,3 мільйона гривень

Як доповів начальник Головно-
го управління промисловості 

та розвитку інфраструктури ОДА 
Леонід Кирильчук, на сьогодні 
усі категорії населення області 
за спожиту електроенергію роз-
рахувалися на 97,2%, в той час як 
бюджетні установи — на 100,6%. 
Кардинально протилежна карти-
на, за його словами, «вимальову-
ється» у розрахунках за спожитий 
природний газ. За січень-вересень 
загальний борг області становить 
28,9 мільйона гривень, із яких 25,1 
мільйона боргує ДКП «Луцькте-
пло». Голова облдержадміністра-
ції Борис Клімчук рекомендував 
виконкому Луцької міської ради 
мобілізувати всі можливості для 
ліквідації заборгованості.

У свою чергу заступник на-
чальника Головного управління 
містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господар-
ства ОДА Василь Козак поінфор-
мував, що на сьогодні готовність 
області до опалювального сезону 
— 99,8%.

Борис Клімчук зазначив, що 
в разі зниження середньодобової 
температури повітря до +8 гра-
дусів Цельсія, бюджетні заклади 
підключатимуть до системи тепло-
постачання.

Прокуратурою Волинської об-
ласті затверджено обвину-

вальний висновок і направлено 
до суду для розгляду кримінальну 
справу щодо депутата обласної 
ради, керівника одного з підпри-
ємств лісозаготівельної галузі 
краю. Про це повідомили у прес-
службі відомства.

Обранець громади обвинува-
чується у зловживанні службовим 
становищем, що завдало шкоди 
державним інтересам у розмірі 
13,3 мільйона гривень, службо-
вому підробленні, створенні фік-
тивного підприємства, привлас-
ненні коштів держбюджету в сумі 

6,5 мільйона і легалізації доходів, 
одержаних злочинним шляхом, на 
суму понад три мільйони гривень.

Волинян дурять нічними 
дзвінками на мобільний

Між Львовом і Луцьком 
їздитиме рейковий автобус
Для вивчення попиту пасажирів на Львівській за-
лізниці призначено регіональний поїзд №802/801 
Львів — Луцьк — Львів, який курсуватиме 
щоденно, крім вівторка та середи. Зі Львова він 
відправлятиметься о 17.07 год., а прибуватиме до 
Луцька о 19.53 год. У зворотному напрямку потяг 
вирушатиме о 6.22 год. із прибуттям до Львова о 
9.08 год. Вартість проїзду в рейковому автобусі 
становитиме 55 грн.

За браконьєрство тепер 
садитимуть
Відтепер за вбитого звіра садитимуть за ґрати, а за 
прогулянку лісом із рушницею без ліцензії на мис-
ливство штрафуватимуть на 10 тисяч гривень. Таких 
змін від нового парламенту чекає лісове господар-
ство України, йдеться у сюжеті ТСН. Суворі закони 
щодо браконьєрів свого часу врятували Німеччину, 
Литву, Польщу. Та у разі з Україною ще не зрозуміло, 
чим цей закон може обернутися. Лісники кажуть, 
їхнє діло маленьке — поновити кількість диких 
тварин. 

53,8
стільки відсотків опитаних укра-
їнців виступають проти надання 
російській мові офіційного ста-
тусу. 38,4% опитаних підтриму-
ють надання російській статусу 
офіційної, 7,8% — не змогли 
відповісти.

Для студентів вищих навчальних 
закладів України необхідно за-

провадити електронний студент-
ський квиток, який би виконував 
функції студентського квитка, бан-
ківської та дисконтної картки. На 
цьому наголосив координатор гро-
мадської ініціативи «Студентський 
захист» Андрій Черних, повідомля-
ють УНН.

«Запровадження електронного 
студентського квитка дасть мож-
ливість вирішити багато проблем. 
Так, втративши електронний кви-
ток, студент отримає новий щонай-
більше через 30 днів після звернен-
ня (зараз — 6-7 місяців), стипендію 
студенти одержуватимуть в одному 
банку — «Ощадбанку». І головне — 
електронний квиток видаватимуть 
безплатно (зараз — 37,5 гривні)», — 
зазначив Черних. 

Запровадження електронного 
квитка підтримують і у Національ-
ному студентському союзі.

«У вузі вже не зможуть казати, 
що є певні проблеми з виплатою 
стипендій тощо», — наголосив пре-
зидент НСС Анатолій Ігнатович.
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Євросоюз виділив мільйон євро на 
боротьбу зі сказом в Україні


