
За рік кмітливому чолов’язі з Ново-
волинська вдалося завербувати і 
відправити до Польщі для прости-
туції десяток дівчат із усієї Волині. 
На суді Віктор намагався умити 
руки, розповідаючи, що дівчат во-
зив на роботу зовсім не пов’язану 
з секс-індустрією, забезпечував 
лише їх транспортування і ніяких 
грошей за доставку майбутніх повій 
не отримував. Однак слідчі надали 
суду докази безпосередньої при-
четності нововолинця до торгівлі 
людьми. 

Віктор у свої 43 роки постій-
ної роботи не мав, тому підробляв 
скрізь, де можливо заробити хоч 
якусь копійку. Протягом останніх 
кількох років зачастив до Польщі, 
возячи туди на продаж усілякий 
крам. У сусідній країні доля звела 
його з українкою Наталею, яка зі 
своїм чоловіком Тадеушем організу-
вала нелегальний бізнес — «поста-
чання» жінок до борделів і стрип-
тиз-клубів. Якось у розмові парочка 
запропонувала Вікторові непоганий 
заробіток — кількасот євро за те, що 
він привезе їм молоду дівчину. Яким 
чином він умовлятиме жіночок на 
«роботу», польських сутенерів аж 
ніяк не цікавило. 

Віктор не довго думав і почав 
шукати серед знайомих привабли-
вих дівчат, бажано безробітних, 
яким конче потрібні гроші. Як вста-
новило слідство, перша спроба за-
вербувати двох волинянок видалася 
невдалою. Марині та Юлії він по-
обіцяв роботу в готелі, де триває ре-
монт і потрібна підмога. Дівчата, які 
вже неодноразово їздили до Польщі 
на сезонні заробітки, погодились. 
Однак, перетнувши кордон, запід-
озрили, що їх везуть зовсім не для 
будівельних робіт. На польській за-
правці Віктор попросив супутниць 
пересісти у джип, мовляв, за ними 
приїхав роботодавець, який усе по-
яснить дорогою. Коли дівчат привез-

ли у готель, вони почали розпитува-
ти Тадеуша, у чому полягатиме їхня 
робота. Його жінка Наталія сказала, 
що все пояснить уранці, коли відпо-
чинуть із дороги. Попросила у во-
линянок їхні паспорти начебто для 
реєстрації проживання в готелі, які, 
зрозуміло, повертати не збирала-
ся. Дівчата пішли спати, а на ранок 
їх повідомили, чим насправді вони 
мають заробляти. Торгувати тілом 
їм запропонували в одному з нічних 
клубів міста Костшин-над-Одрою. 
Ті навідріз відмовилися та почали 
надзвонювати Віктору, щоб той не-
гайно їх забрав. Сутенерам вони 
пригрозили, що підуть у поліцію і 
розкажуть, чим тут насправді за-
ймаються працівниці готелю. Ната-
лія розповідала дівчатам, що багато 
заробітчанок, які приїхали працю-
вати на полі, врешті-решт приходять 
у борделі, бо тут платять великі гро-
ші. Проте Віктору все-таки довелося 
забрати їх додому. 

Після невдалої спроби Віктор не 
зупинився та продовжив пошуки. 
Знайома Оксана здалася йому під-
хожою дівчиною, і він запропонував 
їй роботу бармена в одному з нічних 
клубів у Польщі. Грошей за переве-

зення він не брав, казав, щоб відда-
ла, коли отримає першу зарплатню. 
Наполягав і на тому, щоб Оксана не 
брала з собою коштів, мовляв, про-
живання та харчування — за раху-
нок роботодавця. Довірившись бре-
хунові, Оксана опинилась у полоні 
Тадеуша і Наталії. Без грошей і до-
кументів їй довелося кілька місяців 
надавати сексуальні послуги відвід-
увачам нічного клубу «Міленіум». 
Через півроку вона повернулася в 
Україну та запропонувала Віктору 
допомогу в пошуку дівчат. Уже через 
кілька тижнів із двома ошуканими 
волинянками їхали до польських су-
тенерів. Тадеуш запроторив їх у ніч-
ний клуб «Сімона», що у селі Осінов 
Дольний.

За такою схемою волинські тор-
говці людьми, видаючи проституцію 
за роботу прибиральниць, барменів, 
збирачів яблук тощо, завербували 
близько десяти дівчат. 

Сутенерка Оксана під час допиту 
розповіла, що була змушена танцю-
вати стриптиз і заробляти проститу-
цією, бо не мала виходу, мовляв, не 
знала ні мови, ні місцевості. Потім 
звикла. Розповіла, що від Тадеуша 
отримувала половину заробленого, 

крім того, 200 злотих платила йому 
за харчування та проживання. А під-
шукувати дівчат — справа в принци-
пі легка та добре оплачувана. За одну 
привезену повію поляки платили до 
300 євро. 

Як жилося полонянкам у Поль-
щі, дізнаємося з розповіді однієї з 
них. «Оксана позичила свій одяг, 
щоб я могла працювати у нічному 
клубі… Близько дванадцятої годи-
ни заклад відкрився, а перед тим ми 
йшли в місто купити запобіжні за-
соби. Віктор казав, що Оксана буде 
допомагати мені адаптуватися до 
нової роботи… Оксана повідоми-
ла, що година сексу з клієнтом буде 
коштувати 60 євро, півгодини — 35 
євро, а пізніше — 40. Клієнт, обрав-
ши дівчину, має розрахуватися на 
барі за певний час із нею. Нам також 
казали спонукати клієнтів купувати 
алкогольні напої. Наприклад, пляш-
ка шампанського коштувала 30 євро, 
якщо клієнт її купував, то дівчина 
отримувала з них 7,5 євро… За добу 
я в середньому обслуговувала двох 
клієнтів, Оксана та ще одна дівчина 
могли мати по п’ять–сім чоловіків. 
Надавати послуги без презервативів 
мені пропонували, але не змушува-
ли... Власник клубу спонукав пра-
цювати і під час місячних, а щоб при 
цьому не створювати незручностей 
клієнтам, нам вводили в органи губ-
ку», — розповіла одна з завербова-
них дівчат. 

Якщо з’являлася поліція, то ді-
вчатам наказували брехати, начеб-
то вони працюють у готелі та клубі 
прибиральницями. 

У травні 2013 року Луцький 
міськрайонний суд засудив Віктора 
та його помічницю Оксану на п’ять 
років позбавлення волі. Не змінило-
ся покарання і після подання апеля-
ції. 

(З етичних міркувань імена за-
суджених і завербованих дівчат змі-
нені.) 

Ірина КОСТЮК
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Події

Учнів змусять вивчати дві 
іноземні мови 
З 1 вересня школярі, починаючи з 5 класу, крім 
англійської мови, обов’язково вивчатимуть другу 
іноземну. Депутат Київради Алла Шлапак каже, що 
у міських школах проблем не виникне, а от у селах 
будуть змушені вчити ту мову, з якої є підручники. 
Ще одна загроза, з якою можуть зіткнутися школярі, 
— зменшення кількості годин англійської через 
появу другої іноземної. У профільному міністерстві 
обіцяють, що скорочення не буде. 

У Боголюбах відкрили новий 
дитячий садок 
У селі Боголюби двері для 48 малюків відчинив 
новий дитсадок «Казка». Для потреб дошкільного 
закладу повністю реконструювали крило 
Боголюбської загальноосвітньої школи. 
Кошторисна вартість проекту — 985,3 тис. грн. 
Голова ОДА Борис Клімчук повідав, що садочок 
побудували за кошти сільського бюджету, а 
це означає, що село на Волині піднімається та 
розвивається. 
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Телегід

06:00 «ТСН-Тиждень»
06:45, 07:10, 08:10 «Сніданок 

з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30, 23:35 

ТСН: «Телевізійна служба 
новин»

08:05 «Економічна правда»
09:05, 17:10 Т/с «Cила. Повернен-

ня додому» 
10:55 Х/ф «Ніч у музеї» 
13:05 «Не бреши мені - 4»
14:05, 04:05 «Російські сімейні 

драми»
15:10 Т/с «Тисяча і одна ніч» 
16:45 «ТСН. Особливе»
20:15 Т/с «Величне століття. 

Роксолана - 3» 
22:30, 04:55 «Гроші»
23:50 Т/с «Бальзаківський вік, 

або Всі чоловіки сво... 5 
років по тому»

06:05, 01:20 Д/ф «П’ять смертей 
академіка Корольова»

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 
12:00, 17:50 Новини

07:10, 07:35, 08:10, 08:35 «Ранок 
з ІНТЕРом»

09:10 Х/ф «Життя після життя»
11:05, 12:20 Д/с «Слідство вели...»
13:15 «Судові справи»
14:40 «Сімейний суд»
15:40 «Жди меня»
18:00 «Стосується кожного»
19:00 Т/с «Ясмін»
20:00, 02:10 «Подробиці»
20:30 Т/с «Станиця»
22:35, 04:45 Т/с «Отаман»
02:40 Х/ф «Останній замок»

05:55 «Чужі помилки. Останнє 
одкровення авіатора»

06:40, 16:00 «Все буде добре!»
08:35, 18:20 «Неймовірна правда 

про зірок»
10:00 «Зіркове життя. Перше 

кохання зірок»
10:55 «Зіркове життя. Ціна щастя 

- дитина»
11:55 Х/ф «Джентльмени 

удачі» 
13:40 «Один за всіх»
14:55 «Слідство ведуть екстра-

сенси»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
20:15 «Куб - 4»
22:25 «Детектор брехні - 4»
23:55 Т/с «Доктор Хаус» 
00:55 Х/ф «Черговий янгол - 2» 

05:05 Служба розшуку дітей
05:15 Світанок
06:20, 07:25 Ділові факти
06:30 Т/с «Таксі»
06:50 Т/с «Леся+Рома»
07:35, 08:45, 12:45, 18:45 Факти
09:15 Анекдоти по-українськи
09:30 Т/с «Бригада»
13:00 Т/с «Бригада»
19:25 Надзвичайні новини
20:10 Т/с «Морські дияволи»
22:10 Т/с «Прокурорська пере-

вірка»
23:15 Свобода слова
01:20 Х/ф «Ямакасі»
02:55 Про-Ziкаве. ua
03:10 Резонансні пограбування у 

Великобританії

05:20 Х/ф «Самотній янгол» 
07:00, 17:00, 19:00, 03:05 Події
07:10 Ранок з Україною
09:10 Т/с «Сила Віри» 
13:00 Люблю! Чекаю!
14:00, 17:20, 21:40 Т/с «Слід» 
15:25 Щиросерде зізнання
16:00, 04:00 Критична точка
18:00 Т/с «Поцілунок!» 
19:20, 03:25 «Говорить Україна»
20:00 Т/с «Карпов» 
23:10 Х/ф «Робін Гуд» 
01:45 Х/ф «Серце дракона: Новий 

початок» 
04:40, 05:25 Т/с «Платина» 

07:00 «Мультфільми» 
10:00 Х/ф «Звільніть Віллі: Втеча 

з Піратської бухти» 
12:00 «Пороблено в Україні»
13:50 «КВН- 2013»
16:00 «Вечірній квартал»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Орел і Решка»
20:00 «Лямур Тужур»
21:00 «Розсміши коміка»
22:00 Х/ф «Більше ніж секс» 
00:00 Х/ф «Гріффін і Фенікс: На 

краю щастя» 
02:00 «Нічне життя»

06:00 Мультфільми 
07:35, 21:40 «Маски-шоу»
08:00 «Шалене відео по-

українськи»
08:40 Х/ф «Два нулі» 
10:40 Т/с «Гончі-3. Фільм 2. Вели-

кі ставки» 
14:40 Т/с «Гончі-3. Фільм 3. Політ 

бумерангу» 
18:40 «ДжеДАІ»
19:00 Т/с «Інспектор Купер» 
21:00 Новини 2+2
22:05 Х/ф «Пекло» 
00:10 Х/ф «Висота» 
01:50 Х/ф «Стервозні штучки» 
03:30 Х/ф «Екстрасенс» 

05:00, 08:00, 11:00, 14:00, 04:00 
Новини

05:05, 08:15 «Доброго ранку»
09:05 «Контрольна закупівля»
09:30 «Жити здорово!»
10:25, 02:30 «Зрозуміти. Про-

бачити»
11:15, 01:40 «Модний вирок»
12:10 «Доброго здоров’ячка!»
13:00 Інші новини
13:20 «Час обідати!»
14:15, 17:45 «Істина десь поруч»
14:30 Т/с «Жіночий лікар»
15:20 Т/с «Ясмін»
16:10 «У наш час»
17:00 Вечірні новини
18:00, 00:40 «Давай одружимося!»
19:00, 23:50 «Нехай говорять»
20:00 «Час»
20:30, 03:10, 04:05 Т/с «На-

речений»
22:20 «Вечірній Ургант»
22:50 Нічні новини
23:00 Т/с «Мертві води Москов-

ського моря»

05:35 Т/с «Як сказав Джим» 
06:10, 06:55 Teen Time
06:15 Пекельне побачення
07:00, 07:35, 08:35 Підйом
09:00 Х/ф «Астерікс і Обелікс 

проти Цезаря» 
11:25 Х/ф «Астерікс і Обелікс на 

Олімпійських іграх» 
13:45 Х/ф «Астерікс і Обелікс у 

Британії» 
16:00 Шафа
17:00 Голодні ігри
17:55, 21:00 Т/с «Вороніни» 
19:00, 00:15 Репортер
19:05 Абзац!
20:00 Т/с «Супер Макс» 
22:00 Співай, якщо зможеш №1
23:35 Великі почуття
00:25 Т/с «Щоденники вампіра» 


01:15 Т/с «Купідон» 
02:05 Т/с «Милі ошуканки» 
02:55, 04:00, 05:00 Зона ночі
03:00, 04:05 Богдан Хмельницький
05:05 Моя адреса - Соловки. Тягар 

мовчання
05:20, 05:40 Зона ночі Культура
05:25 Микола Лисенко

06:00 Руйнівники міфів
06:50 Мегазаводи
07:50, 12:30 Дикі і озброєні
08:50, 13:20 Сучасні дива
09:50, 14:10 Загадки планети
10:50, 19:30 У пошуках пригод
11:40, 22:50 Океани
15:00, 23:40 Загадки Всесвіту
15:50, 19:00 Зроблено в СРСР
16:20, 20:20 Фантастичні історії
17:20, 21:10 Гучна справа
18:10, 22:00 У пошуках істини
00:30 Європейський покерний тур
01:20 Скарб.ua
02:10 Т/с «4исла»
02:50 Бандитська Одеса
04:20 Містична Україна

06:00 Х/ф «Скарб» 
07:15 Х/ф «Неділя, пів на сьому». 

1 с. 
08:35, 03:15 «Агенти впливу»
09:30 «Лохотрон»
10:00 Х/ф «Три дні з недоумком»
11:25 Т/с «Загарбники»
15:15 Т/с «По гарячих слідах»
19:00, 01:25, 04:05 «Свідок»
19:30 Т/с «Другий убивчий»
21:30 Т/с «Перевізник» 
22:30 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 8» 
23:30 Т/с «Менталіст - 5» 
00:30 Т/с «Закон і порядок» 
01:55 «Речовий доказ»
04:35 «Правда життя»
05:35 М/ф «Казка про попа та 

наймита його Балду»

05:45 Радянські мультфільми
08:45 Х/ф «Жили три холостяки»
11:25 Т/с «Вищий пілотаж»
13:15, 20:05 Т/с «Розклад доль»
15:05 Х/ф «Даурія»
18:25 Х/ф «Ніжний вік»
21:55 Х/ф «Сутичка»
23:40 Х/ф «22 червня рівно о 4-й 

годині...»
01:45 Х/ф «Стамбульський 

транзит»
03:05 Х/ф «На семи вітрах»
04:45 Саундтреки

06:00 Єралаш
06:30 Телепузики
07:00 Малята-твійнята
07:30 М/с «Даша-дослідниця» 
07:55 Мультик з Лунтіком
08:20 М/с «Шоу Гарфілда» 
08:55 Т/с «Ранетки» 
10:00 Т/с «Шпигунка» 
11:20 Т/с «Та, що говорить з при-

видами» 
13:15 Т/с «Половинки» 
13:40 Т/с «Чемпіонки» 
14:45 Т/с «Маленькі таємниці» 
17:00 У ТЕТа пара
18:15 Моду народу
19:00 Т/с «Крем» 
20:00 Віталька
21:00 Дайош молодьож!
21:30 Бійцівський Клуб
22:30 У ТЕТа Хорошо
23:15 Дурнєв+1
23:40 Т/с «Секс і місто» 
00:15 Валєра TV
00:45 Теорія зради
01:35 Твою маму!
02:25 До світанку

05:20 Лікарі
06:00 Дачні історії
06:45 Телеторгівля
07:35, 13:10, 20:40 Мультфільми 
10:10, 10:55 Школа доктора 

Комаровського
11:20, 15:00 Справа смаку
12:20, 17:05 Жіноча форма
16:00, 19:00 Дивовижний дизайн
18:00, 21:40 Т/с «Тетянин день» 
19:50 Квадратний метр
22:40 Д/ф «Мачо не плачуть»
23:35 Попелюшка для Баскова
00:30 Глянець
01:10 Колір Ночі

06:00 Православний календар
06:05, 07:00, 08:00, 15:00, 18:00, 

01:20, 03:05 Новини
06:15 Криве дзеркало
07:15 Хочу все знати
07:25 Ера бізнесу
07:30, 08:20 Д/ф «В.Галкін. Пере-

рваний політ»
08:45 Корисні поради 
09:00 Відкритий Шевченківський 

урок
09:45 Підсумки тижня
10:25 Без цензури
10:55 Нехай Вам буде кольорово!
12:00 Діловий світ
12:15 Ближче до народу
12:45 Контрольна робота
13:15 Право на захист
13:35 Темний силует
13:45 Вікно в Америку
14:15 Відкритий Шевченківський 

урок
15:15 Euronews
15:20 Діловий світ. Агросектор
15:25 Життя на рівних

15:40 Х/ф «Доктор Джамп»
16:45 Сільрада
17:00 Агро-News
17:10 Діловий світ
17:25 Фінансова перспектива
17:35 Останнє попередження
18:20 до Дня Одеси
21:00 Підсумки дня
21:20 Діловий світ
21:30 до Дня Одеси (продовження)
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00, 01:00 Підсумки
23:20 Фестиваль гумору «Умора»
00:20 Від першої особи
01:40 Про головне
02:05 ТелеАкадемія
03:20 Художня гімнастика. Чемпі-

онат світу
05:25 Служба розшуку дітей
05:30 Підсумки дня
05:50 Діловий світ. Агросектор
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Понеділок, 2 вересня

Волинянин вивіз у Польщу 
для проституції десяток дівчат 

Німці хочуть 
будувати аеропорт 
в Луцьку 

Німецькі інвестори декла-
рують намір будівництва 

регіонального аеропорту на 
базі Луцького військового ае-
родрому. Про це представники 
компанії Luft Express GmbH по-
відомили на зустрічі з головою 
облдержадміністрації Борисом 
Клімчуком. 

Зокрема, як розповів пред-
ставник підприємства в Україні 
Сергій Дячук, у планах компанії 
— спорудження будівлі аеро-
вокзалу площею 1000 кв. м і по-
тужністю 50–70 осіб за годину, 
обслуговування злітної смуги 
й інфраструктури навколо вій-
ськового аеропорту. 

Голова ОДА наголосив, що 
«на Волині іноземному бізнесу 
працюється комфортно». Він 
розповів про діяльність низки 
таких потужних підприємств із 
закордонними інвестиціями, як 
«Кромберг енд Шуберт Україна», 
«Хан Електробау», «СКФ Укра-
їна», «Модерн-Експо». «Якщо 
компанії працюють чесно, про-
зоро, вкладають гроші у розви-
ток виробництва, створюють 
робочі місця, їхні інтереси я го-
товий лобіювати на найвищому 
рівні», — підкреслив Клімчук. 

Результатом зустрічі стала 
домовленість сторін про ре-
єстрацію в області спільного 
підприємства з німецьким ка-
піталом, яке працюватиме над 
розробкою проектних пропо-
зицій та узгодженням технічних 
питань. 


