
Відомості.UA

№ 44 (632)

1 - 7 листопада 2012 року

http://vidomosti-ua.com/

На браконьєрстві попався прапорщик 
Маневицької колонії

У Нововолинську чоловік видурював 
гроші за псевдоремонт лічильників

29 жовтня в урочищі Дубина, 
що на території Маневиць-

кого лісгоспу, лісова охорона «на 
гарячому» зловила двох браконьє-
рів.

Того дня працівники ДП «Ма-
невицьке ЛГ» почули два постріли. 
Єгер підприємства Юрій Бугайчук 
помітив двох чоловіків, що вов-
тузилися біля здобичі. В одному 
з них лісник впізнав прапорщика 
Маневицької виправної колонії Ві-
ктора Вакулича.

Коли зловмисники помітили, 
що їх викрили, то кинулися до ску-
тера і втекли з місця злочину.

Жертвою браконьєрів став ка-
бан, якого чоловіки спочатку зло-
вили у петлю, а тоді просто роз-
стріляли на місці.

Працівники лісової охорони 
відразу ж викликали міліцію.

За словами заступника дирек-
тора ДП «Маневицьке ЛГ» Миколи 
Корця, вбивство тварини нанесло 
лісовому господарству збитків на 
10 тисяч гривень. До того ж у спра-
ві фігурує крадена рушниця.

Як розповідає єгер лісництва, 
йому вже неодноразово доводило-
ся зустрічатись віч-на-віч із брако-
ньєрами. «Та й Віктора Вакулича 
хапали за руку не раз. Проте той і 
досі не гребує браконьєрством. Як 
ми вже повідомляли, не так давно, 
із помсти, Юрію Васильовичу по-
били вікна у будинку, кинувши це-
глину. На жаль, правоохоронним 
органам і досі не вдалося викрити 
зловмисника», — додає лісник. 

Наразі правоохоронці прово-
дять слідство.

До Нововолинського МВ УМВС 
України у Волинській області 

почали звертатися люди з повідо-
мленнями про те, що їх підло ошу-
кали. 

Правоохоронці встановили, 
що 58-річний місцевий житель, 
який ніде не працює, вигадав май-
же безпрограшний спосіб заробля-
ти гроші. Чоловік приходив до по-
мешкань жителів Нововолинська 
і називався співробітником міс-
цевої енергофірми. Шахрай робив 
вигляд, що перевіряє справність 
енергоприладів та лічильника. 
Говорив, що є недоліки, які по-
трібно усувати за окрему плату. В 
середньому ремонт обходився гос-
подарям у 100-150 гривень. Таким 
чином зловмиснику вдалось обду-
рити не одну сім’ю. 

Працівники міліції встанови-
ли, що махінатор уже був раніше 
судимий за корисливі злочини: 
крадіжку та аналогічне шахрай-
ство. Нещодавно чоловіка умов-
но-достроково звільнили з місць 

позбавлення волі. 
Проти «спеціаліста» порушили 

кримінальну справу за ознаками 
злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 
(шахрайство) КК України. Ново-
волинським районним судом Во-
линської області було винесено ви-
рок, згідно з яким чоловік отримав 
покарання у вигляді позбавлення 
волі на строк два з половиною 
роки.

У Ковелі жінка жебракувала із 
сином
До працівників міліції міста Ковель звернулися люди 
із повідомленням, що невідома жінка на вулиці ви-
прошує гроші у громадян. Молода особа, жителька 
одного із сіл району, часто їздить до міста, щоби «за-
робляти» гроші. Бере на руки однорічного сина, при-
їздить на залізничний вокзал — і до праці. Молодиця 
розчулювала людей із допомогою малечі: мовляв, не-
має коштів, щоби прогодувати синочка. Щодня жінка 
заробляла 20-30 гривень.

Бізнесменка зберігала 9 тонн 
фальсифікованого пального
На Волині працівники Управління Державної 
служби боротьби з економічною злочинністю ви-
крили директора одного з підприємств. Посадова 
особа на території товариства незаконно зберігала 
фальсифіковане дизельне паливо. Документів, які 
б засвідчували походження та якість продукту, у неї 
не було. У правопорушниці вилучили 9 тонн фаль-
сифікату. Слідчим відділом Луцького міськвідділу 
внутрішніх справ порушено кримінальну справу.

Презентація робіт Ольги Гончарук на Святі квітів у Луцьку
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З чим традиційно асоціюється 
гарбуз? Правильно, з гарбузовою 
кашею. Лучанка Ольга Гончарук 
теж її готує своїм онукам Владіку та 
Катрусі, але частіше пузаті й продо-
вгасті баштанні плоди перетворює 
на художні вироби. Пані Ольга 
у дитинстві навчалась у Луцькій 
художній школі, за освітою — ін-
женер-будівельник, свого часу за-
кінчила Луцький філіал Львівського 
політехнічного інституту. Після 
інституту довгий час працювала 
в Луцькій центральній районній 
лікарні інженером з охорони праці. 
А зараз — головний спеціаліст 
у виконавчій дирекції Фонду со-
ціального страхування від нещас-
них випадків на виробництві. Ми 
запитали в пані Ольги, коли вона за 
роботою і жіночими хатніми турбо-
тами встигає займатись улюбленим 
хобі — карвінгом. 

— Про карвінг — мистецтво ху-
дожнього різання по овочах і фрук-
тах — я дізналася близько трьох 
років тому, натрапивши на фото в 
Інтернеті. Здивуванню не було меж! 
Милувалася красою і не вірилося, 
що таке можна створити руками! 
Виникло бажання обов’язково на-
вчитися самій. Але як? Треба мати 
спеціальний ніж, знання і навички. 
Безкінечно переглядала в Інтернеті 
майстер-класи по вирізанню фрук-
тів і овочів, стараючись запам’ятати 
кожен рух. І ось, два роки тому, ви-
падково у магазині побачила набір 
для карвінгу. Коштував він дорого, 
але, не вагаючись, вирішила зроби-
ти собі подарунок. З цього часу по-
чала пробувати вирізати. Це дуже 
кропітка праця, яка потребує бага-
то часу, а саме його завжди бракує. 
Тим паче, що карвінг — не єдине моє 
хобі. Дуже люблю вишивати, шити, 
в’язати і працювати на землі. Маємо 
50 соток городу за Луцьком, там і до-

стигають овочі-фрукти, з яких мож-
на різьбити. 

— Як рідні ставляться до тако-
го захоплення? Не кажуть, що пе-
реводите продукти?

— Чесно, зіпсованих овочів і 
фруктів було зовсім небагато. А най-
головніше — ніхто мене не сварить 
за те, що я ночами вирізаю. Тобто в 
родині маю повне розуміння і під-
тримку.

— Чи є якийсь спеціальний ін-
струмент? Скільки часу потрібно 
на створення однієї композиції? 
Чи багато відходів виробництва? 

— Звичайно, для карвінгу є 
спеціальний інструмент, але для 
справжнього майстра достатньо 
одного тайського ножа. На сьогодні 
я маю професійний тайський ніж і 
професійний набір, який складаєть-
ся із 25 предметів. Всі ножі відмінної 

німецької якості. На створення одні-
єї композиції йде досить багато часу. 
Наприклад, для різьблення одного 
кавуна, в залежності від розміру ма-
люнка, потрібно від п'яти до восьми 
годин. А відходів небагато — в осно-

вному це шкірка і трішки м'якоті.
— Які продукти використовує-

те для різьблення? Як вибираєте їх, 
де купуєте? 

— Для різьблення підходять 
майже всі овочі, особливо в зимо-
вий період, фрукти і навіть ягоди. 
Овочі для карвінгу вирощуємо самі: 
це морква, буряк, різні види ріпи і 
редьки, капуста кольрабі, різні за 
формами, розмірами і кольором 
гарбузи. І, звичайно, найкраща яго-
да для карвінга — кавун. Хоча сезон 
її дуже короткий. Кавуни я купую у 
знайомих продавців, які знають, з 
якою метою вони будуть викорис-
тані, тому підбирають дозрілі і рів-
ненькі.

— Що робите з готовими вирі-
заними фігурами? 

— Зазвичай вирізаними виро-
бами прикрашають святкові столи. 

Вирізаю як для власних потреб, так 
і для знайомих, друзів, дарую і при-
ймаю замовлення на дні народжен-
ня, хрестини, весілля. В кожну робо-
ту вкладаю душу, і тому всі вони, як 
діти — любимі. 

— Як довго зберігаються різь-
блені овочі? 

— Вирізані овочі, загорнуті в 
харчову плівку, можна зберігати 
протягом тижня в холодильнику. 
Кавуни і дині довго не зберігаються 
— максимум три дні. Тому я завжди 
стараюсь вирізати вночі, перед свя-
том, щоб все було свіженьке. 

— Чи читаєте якусь літературу, 
форуми про карвінг? 

— Не проходить дня, щоб я не 
передивлялась роботи справжніх 
карвінгістів, відеоуроки по Інтер-
нету. Постійно практикуюсь. Влітку 
приймала участь в Святі квітів на 
День міста «Луцьк квітучий», за що 
отримала подяку міського голови і 
перемогу в номінації «Приз глядаць-
ких симпатій». В жовтні пройшла 
майстер-клас у Києві. А взагалі, ще 
треба вчитися і вчитися, працюва-
ти і працювати. Досконалості немає 
меж. Планую цієї зими більше вирі-
зати, щоб «набити» руку, покращити 
техніку і освоювати нові візерунки.

Спілкувалась Ольга ЮЗЕПЧУК

Події

Міліція розшукала вбивцю, який покинув 
тіло жінки в лісі

Днями до чергової частини 
Луцького РВ УМВС України у 

Волинській області надійшло по-
відомлення від мешканців одного 
з сіл району. Люди розповіли, що 
у лісосмузі поблизу села знайдено 
тіло мертвої жінки. Правоохорон-
ці помітили на тілі померлої озна-
ки насильницької смерті.

Начальник Луцького рай-
відділу міліції Сергій Тягунов 
повідомив, що особу загиблої 
встановили під час проведення 
оперативних заходів. Потерпілою 
виявилася 44-річна мешканка су-
сіднього села.

Завдячуючи оперативним діям 
правоохоронців, «за гарячими 
слідами» було встановлено особу 
вбивці. За скоєння злочину опе-
ративники затримали 37-річного 
жителя обласного центру. Чоловік 
повідомив, що того дня він збирав 
гриби у лісі. Саме там він і зустрів-
ся з жінкою. З його слів, незнайом-
ка почала безпідставно чіплятися 
до нього.

Як стверджує підозрюваний, 
слова її не зупиняли, тому він вда-
рив їй кулаком в обличчя. Після 
цього жінка накинулася на нього з 
кулаками, за що ще раз отримала 
удар і впала. Чоловік наніс їй ще 

кілька ударів по голові, після чого 
пішов.

Начальник слідчого відділу 
Луцького РВ УМВС України у Во-
линській області Олександр Кар-
пук повідомив, що за даним фак-
том порушена кримінальна справа 
за ознаками злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) 
КК України. Підозрюваний аре-
штований і перебуває в ІТТ Луць-
кого МВ УМВС.

У справі призначено ряд екс-
пертиз, оскільки слідчі відпра-
цьовують версію щодо скоєння 
вбивства на ґрунті сексуального 
насильства. Триває слідство.

У руках лучанки з кавунів і 
гарбузів проростають квіти


