
Минулого тижня батьки вихованців 
луцького садочка №31 стали свід-
ками затримання чоловіка, який 
виносив харчі з кухні дошкільного 
закладу. У вкрадених пакетах, як 
з’ясувалося, були якраз ті продукти, 
з яких складалося меню для діток 
того дня. Члени піклувальної ради 
садка переконують, що випадки 
таких крадіжок із кухні непооди-
нокі, тому вимагають від міського 
управління освіти кадрових змін у 
керівництві ДНЗ і звільнення всіх 
кухарів. Деталі справи з’ясовували 
«Відомості». 

25 квітня, близько восьмої годи-
ни ранку, біля воріт садка назбирало-
ся чимало люду — міліція, чиновни-
ки, батьки. Поки слідчо-оперативна 
група досліджувала вміст вкрадено-
го пакета, тати й мами маленьких 
лучан обурено скаржилися головно-
му освітянину міста Олегу Гребеню-
ку на те, що порції, якими годують 
їхніх чад, не завжди повноцінні. За-
відувачка закладу Лариса Сак стояла 
осторонь і практично не втручалась 
у розмову. 

Голова піклувальної ради дитя-
чого садочка №31 Олександр Кра-
люк розповів «Відомостям», що до 
нього не раз надходила інформація 
від сторожа садка та від працівників 
підприємства, розміщеного поруч, 
про те, що з дошкільного закладу 
щоденно виносять продукти. 

— Затримання злодія стало 
кульмінацією, в яку особливо ніхто 
не вірив. Це наслідок тієї інформа-
ції, яка надходила з різних джерел, 
про те, що в садочку відбуваються 
речі, пов’язані з некомфортним пе-
ребуванням у ньому дітей. Сторож 
неодноразово скаржився батькам на 
працівниць харчового блоку, мов-
ляв, зробіть уже щось із цими тіт-
ками, бо занадто знахабніли: якщо 
раніше виносили продукти з кухні 
рано-вранці чи пізно ввечері, то за-
раз це відбувається посеред білого 
дня, а то й по кілька разів, — повідав 
Кралюк.

Тому, за словами голови піклу-
вальної ради, на її зборах було за-
пропоновано почати щоденне чергу-
вання з шостої години ранку, щоби 
перевірити, чи справді крадіжки 
підтвердяться. 

— Уявіть собі: ми вперше ви-
ходимо на чергування і через пів-
години бачимо, як до харчоблоку 
заходить чоловік пенсійного віку, а 
вже через дві хвилини виходить із 
садочка з повним пакетом продук-
тів. Кухарі приходять раніше, десь о 
годині шостій. Той просто зайшов, 
узяв приготований пакет і вийшов. 
Коли ми його перестріли, він нама-
гався втекти. Потім уже особливо не 

відпирався, пояснив, що взяв про-
дукти у садку, де працює його дру-
жина, якої, до речі, того дня на ро-
боті не було, бо жінка хворіла. А це 
свідчить лише про те, що сам просто 
так узяти харчі чолов’яга не міг, це 
було сплановано, — розповів Олек-
сандр Кралюк. 

Слідчі дістали з пакетів дві бан-
ки сметани, дві пачки масла, молоко, 
варений буряк, крупу, кілька голо-
вок капусти, рис, півлітрову банку 
томатної пасти, цілу курку, пакет 
курячих крил, печиво. 

У меню того дня читаємо: 
«Сніданок: рисове суфле, чай, 

хліб із маслом; 
Обід: червоний борщ зі смета-

ною, макарони з тушкованою кур-
кою, салат із капусти, компот; 

Вечеря: куліш, бурякова ікра». 
— Дійшло до того, що дітям за-

мість однієї сосиски дають тільки 
третину, замість молока готують на 
воді з-під крану, по дві неділі за тен-
дером не привозять хліб, — поскар-
жився «Відомостям» один із членів 
піклувальної ради. 

— Коли ми тільки починали на-
водити порядок із фінансами в дит-
садку, на харчовій комісії одразу по-
відомили його працівників про те, 
що відходи після їжі, які залишають-
ся в кінці дня, нас не цікавлять, аби 

тільки не було антисанітарії на кухні 
та в групах. Для нас головне — нор-
ма видачі та якість продукції, яка 
йде на стіл до малечі, — каже Олек-
сандр Кралюк. 

Піклувальна рада вирішила при-
дбати контрольні ваги, які стояти-
муть біля вікна видачі продуктів, 
також вестимуть журнал видачі го-
тових страв із кухні. Тож будь-хто 
з опікунської ради або ж із батьків 
зможе зробити контрольне зважу-
вання. 

В управлінні освіти факт крадіж-
ки продуктів однозначно кваліфіку-
вали як недопустимий. Наступного 
ж дня до садочка №31 виїхала спеці-
альна комісія, яка проводить інвен-
таризацію на кухні. 

Крім того, як повідомив началь-
ник міського управління освіти Олег 
Гребенюк, завідувачку дошкільного 
закладу Ларису Сак уже звільнено. 
Обов’язки керівника поки виконує 
методист садочка. Без роботи зали-
шаться і працівники кухні. 

За словами керівника прес-
служби волинських правоохоронців 
Оксани Блищик, затриманий за кра-
діжку, найімовірніше, відбудеться 
штрафом від 50 до 100 неоподатко-
вуваних мінімумів доходів грома-
дян. 

Ірина КОСТЮК

В обласному центрі Волині втре-
тє відбулась екологічна акція 

«Зробимо Луцьк чистим» у рамках 
міжнародного соціального проек-
ту «Let’s Do It!». До масового при-
бирання долучилося близько пів-
тори тисячі осіб. 

Цьогоріч у Луцьку звільняли 
від сміття 13 зон. Так, чистішими 
стали Центральний парк імені Лесі 
Українки, парк 900-річчя Луцька, 
зелені зони на вулиці Потебні, біля 
університету «Україна», в районі 
ДПЗ, поблизу РАЦСу. Також по-
збирали сміття біля Теремнівських 
ставків, дитячої залізниці, льодо-
вої ковзанки, історичного факуль-
тету СНУ імені Лесі Українки, по-
близу мостів на вулиці Шевченка 
та біля залізничного вокзалу. 

За кожною зоною був закріпле-
ний координатор, який роздавав 
волонтерам рукавиці та пакети 
для сміття. Дотримуючись еколо-
гічних правил, учасники окремо 
збирали пластик і скло. 

Як зазначила координатор все-
української акції у Луцьку Катери-

на Шкльода, мета таких масових 
толок — змінити свідомість гро-
мадян і покращити їхнє ставлення 
до екології. Під час акції в Луцьку 
зібрали 495 пакетів (59,4 куб. м) 
загального сміття, 243 пакети пля-
шок ПЕТ, 249 пакетів скла. Надалі 
організатори планують працювати 
з місцевою владою над питанням 
збільшення кількості урн для сміт-
тя в облцентрі. 

Вночі під час служби на стаціонар-
ному посту поблизу м. Калинів-

ка на автодорозі Житомир — Мо-
гилів-Подільський працівники ДАІ 
намагалися зупинити підозрілий 
автомобіль ВАЗ-21074, який переви-
щив швидкість і викликав сумніви 
щодо спроможності водія ним керу-
вати. «Візир» зафіксував швидкість 
у 125 км/год, розповіли у СЗГ УМВС 
України у Вінницькій області. 

Втім, водій проігнорував вимо-
гу про зупинку та на великій швид-
кості продовжив рух. Міліціонери 
почали переслідувати порушника, 
неодноразово намагалися зупинити 
автомобіль. Однак ВАЗ тікав, ство-
рюючи аварійні ситуації на дорозі. 
Були викликані на допомогу інші 
екіпажі ДАІ, які несли службу не-
подалік. Поблизу смт. Турбів утікач 
не впорався з керуванням і з’їхав із 

дороги. 
Працівник ДАІ Дмитро Сивак 

рушив до машини, щоб витягти во-
дія, однак той різко натиснув на газ, 
намагаючись наїхати на міліціонера.

«Мені довелося стріляти по ко-
лесах автомобіля, — каже сержант 
міліції, — бо водій своїми діями за-
грожував моєму життю, а також ін-
шим учасникам руху». 

Пролунало сім пострілів, шість 
із яких було влучними. Та навіть із 
пробитими шинами водій продо-
вжував їхати. Через два кілометри 
рух йому заблокували машини да-
ішників. 

У салоні легковика було двоє па-
сажирів і шофер. Вони перебували у 
стані алкогольного сп’яніння. Нара-
зі прокуратура Липовецького райо-
ну здійснює перевірку для правової 
оцінки дій водія. 
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Події

Луцьк прибрали до свят 

Донецького податківця зловили 
на хабарі у $7 тисяч 
СБУ викрила та припинила протиправну діяльність за-
ступника начальника одного з відділів Маріупольської 
об’єднаної державної податкової інспекції. Про це по-
відомили в прес-службі СБУ. Встановлено, що податківець 
вимагав 7 тис. доларів США за непритягнення до відпо-
відальності керівника будівельної фірми, який неофіційно 
працевлаштував робітників на своєму підприємстві, за 
порушення податкового та трудового законодавства. При 
затриманні зловмисник чинив опір і намагався втекти від 
правоохоронців. Відкрито кримінальне провадження. 

У Львові на заміну 
тепломереж витратять            
30 мільйонів 
До початку нового опалювального сезону в Львові 
планують замінити 19,5 км теплових мереж. На це 
витратять близько 30 мільйонів гривень. Про це на 
брифінгу сказав міський голова Андрій Садовий. 
«Близько 30 мільйонів буде вкладено в надійне 
теплопостачання. Завдяки двоставковому тарифу 
ми можемо почати роботи зараз, а не тільки в час 
опалювального сезону», — сказав мер. 

17,6
стільки тисяч гривень стано-
вить середня місячна зарплата 
народного депутата у 2013 
році. Про це йдеться в про-
екті кошторису Верховної Ради 
України на цей рік. 

Голова піклувальної ради садочка (зліва) під час затримання крадія

За 40 гривень потрапив до в’язниці 
на чотири роки 
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Щоб зупинити авто з п’яним водієм, даішнику довелося стріляти 

Жителька Луцька в одному з 
барів на проспекті Відро-

дження разом із друзями відзна-
чала день народження похресника. 
Під час святкування випила лише 
грамів 200 вина. По дорозі додому 
жінка вирішила купити цигарок. 
Біля кіоску її помітив невідомий. 
Коли вона відійшла у безлюдне 
місце, чоловік напав на неї, побив, 
забрав прикраси та гаманець. 

Попри нічну пору та дощ, жін-
ка доволі швидко зорієнтувалась 
і встигла роздивитись обличчя 
нападника, який завдав їй легких 
тілесних ушкоджень. Потерпіла, за 
словами прокурора прокуратури 
міста Луцька Володимира Бущака, 
звернулася до правоохоронців. 

Як виявилося, безробітний 
чоловік спокусився всього лише 
на 40 гривень, бо жертва в момент 
пограбування зізналася, що не має 
при собі великої суми, а на ній 
лише біжутерія. Завдяки речовому 

доказу — мобільному телефону, 
який зловмисник загубив під час 
боротьби, силовики одразу виве-
ли нападника на чисту воду. Об-
винувачений у свою чергу в суді 
висував іншу версію, мовляв, у ту 
ніч він був у знайомих, а «мобілку» 
загубив поблизу місця вчинення 
злочину. 

Луцький міськрайонний суд 
визнав нападника винним у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 2 
ст. 186 КК України, та призначив 
покарання у вигляді чотирьох ро-
ків позбавлення волі. 

Представник обвинуваченого 
звернувся до Апеляційного суду 
у Волинській області і просив, 
щоб засудженого звільнили від 
відбування покарання з випро-
бувальним терміном. Утім, вирок 
суду першої інстанції залишено в 
силі, грабіжник уже перебуває у 
в’язниці. 

Оксана ШВЕЦЬ 

У луцькому садочку кухарі крали 
продукти харчування 
Злодія спіймали «на гарячому» 

 ПОГОДА

У західних областях 2 травня 
змінна хмарність, без опадів. Тем-
пература вночі +8...+9°C, вдень 
+17...+19°C. 3 травня похму-
ро, вночі можливий дощ. Уночі 
+11...+14°C, вдень +22...+26°C. 4 
травня хмарно з проясненнями, 
короткочасні опади. Температура 
повітря вночі +14...+15°C, вдень 
+15…+19°C. 

У північних регіонах 2 трав-
ня змінна хмарність, опадів не 
передбачається. Нічна темпера-
тура становитиме +6...+8°C, ден-
на +15...+18°C. 3 травня хмарно з 
проясненнями, сухо. Температура 
повітря вночі +9...+12°C, вдень 
+21...+23°C. 4 травня сонячно, без 
опадів. Уночі +15...+17°C, вдень 
+22...+26°C.

У Києві 2 травня похмуро, 
дощитиме. Температура вночі 
+12…+15°C, вдень +17...+20°C. 

3 травня змінна хмарність, без 
опадів. Уночі +12…+14°C, вдень 
+23...+27°C. 4 травня сонячно, 
дощ не очікується. Вночі темпе-
ратура становитиме +12...+15°C, 
вдень +22...+27°C.

У східних регіонах 2 травня 
змінна хмарність, без опадів. Уно-
чі +14...+18°C, вдень +20…+23°C. 
3 травня переважно ясно, 
сухо. Вночі +12...+14°C, вдень 
+19...+21°C. 4 травня ясно, без 
опадів. Уночі +11...+14°C, вдень 
+22...+24°C. 

У південних областях 2 
травня сонячно, сухо. Темпера-
тура повітря вночі становитиме 
+14...+17°C, вдень +21...+23°C. 3 
травня ясно, без опадів. Уночі 
+16...+17°C, вдень +20...+21°C. 4 
травня безхмарно, сухо. Нічна 
температура +13...+15°C, денна 
+18...+21°C. 


