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Життя

Правоохоронці перекрили канал постачання дівчат до ближнього 
зарубіжжя 

Правоохоронці затримали жи-
тельку Донецької області, яка 

відправляла своїх землячок до сусід-
ньої країни для сексуальної експлуа-
тації. Були встановлені три дівчини, 
які стали «живим товаром», ще двох 
міліціонерам вдалося вберегти від 
вготованої їм долі. 

30-річна мешканка м. Курахове, 
яка спокушала дівчат нібито легкою 
роботою і великими заробітками, 
сама у минулому була повією і про-
йшла всі кола того пекла, на яке при-
рікала тепер і своїх співвітчизниць. 
Будучи матір’ю двох дітей, вона 
близько півтора року співпрацюва-
ла з кількома сутенерами в одній із 
країн ближнього зарубіжжя: підшу-
кувала дівчат до 30 років із бідних 
сімей, які, як правило, мали під опі-
кою стареньких, хворих батьків або 
малолітніх дітей. 

«Бізнесвумен» обіцяла довірли-

вим жертвам «гарне» життя: гнуч-
кий графік роботи, зв’язок із рід-
ними, харчування й проживання у 
фешенебельному готелі за рахунок 
сутенера. Крім того, дівчатам виси-
лали гроші на проїзд до того міста, 
куди затримана вербувала секс-
рабинь. 

Зловмисниця у телефонному 
режимі контролювала, щоб дівча-
та сіли на автобус (поїзд), і відразу 
дзвонила сутенерові, який «при-
ймав» українок у чужій країні. За 
виконану роботу останній висилав 
їй гроші. 

Після прибуття сутенер забирав 
спантеличених дівчат із вокзалу та, 
нічого їм не пояснюючи, відразу віз 
до клієнта. 

Українки потрапляли в повну 
залежність від «господарів». Вони 
жили в орендованих квартирах і 
харчувалися за свій рахунок. За най-

меншу провину до них застосову-
вали жорстку систему «штрафів», 
аж до повного позбавлення заро-
бітку. Одними з найбільш караних 
порушень були відмова від робо-
ти і спроба підробити на стороні. 
Частим покаранням були так звані 
«суботники» з сутенерами та їхніми 
друзями. В результаті дівчата повер-
талися додому практично без гро-
шей, зломлені морально й фізично. 

— Стосовно затриманої відкрито 
кримінальне провадження за части-
ною 2 статті 149 Кримінального ко-
дексу України (торгівля людьми або 
інша незаконна угода щодо людини), 
фігурантці загрожує від п’яти до 12 
років позбавлення волі, — повідо-
мив начальник сектора боротьби зі 
злочинами, пов’язаними з торгівлею 
людьми, Донецького міськуправлін-
ня міліції Ігор Тимошенко. 

До України активно мігрують 
кавказці й азіати 
В Україні менше ніж за рік кількість іноземців, які стоять на 
обліку, зросла у 1,5 разу. При цьому найбільш активними 
«країнами-іммігрантами» є республіки Середньої Азії і дер-
жави-мільярдники. В Держміграційній службі повідомили, 
що найбільше іммігрують в Україну з країн колишнього 
СРСР. Мешканці Іраку, Нігерії, Індії найчастіше переїздять, 
бо відчувають загрозу своєму життю або не мають засобів 
до існування. А ось азербайджанці, які посідають друге 
місце в рейтингу найактивніших «країн-іммігрантів», по-
ступово перевозять в Україну свою рідню. 

На Волині молоко заготовляють 
по 4,9 грн за літр 
«На сьогодні ціна на молоко в Україні для великото-
варних господарств, які здають у день 20 тонн і біль-
ше, — найвища в Європі й становить 4,90 грн за літр. У 
людей молоко високої якості заготовляють по 2,70 грн», 
— повідомив заступник голови Волинської облдержад-
міністрації Віталій Карпюк. Чиновник також розповів, 
що нині в області завершується будівництво восьми 
тваринницьких залів на 1000 голів із найсучаснішими 
технологіями доїння. 

48% 
стільки українців працевлаштову-
ються з допомогою своїх знайо-
мих, кажуть у Міністерстві молоді 
та спорту. Після першої співбесі-
ди роботу самостійно отримують 
лише 12% жителів України. 
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Доки працівники ДАІ оформляли ДТП, 
іномарка протаранила їхній автомобіль 

Поки працівники міліції 
оформляли ДТП зі смер-

тельним результатом у Володи-
мирі-Волинському, зі службовим 
автомобілем ДАІ зіткнувся «Фоль-
ксваген-Пасат». 

На вулиці Устилузькій у Во-
лодимирі-Волинському сталася 
ДТП, під час якої 23-річний жи-
тель міста, керуючи автомобілем 
«Фіат-Дукато», здійснив наїзд на 
22-річного жителя одного з сіл Во-
лодимир-Волинського району. Пі-
шохід від отриманих травм помер 
на місці пригоди. 

Для оформлення ДТП при-
була слідчо-оперативна група з 
обласного УМВС. Міліціонери по-
ставили обабіч дороги два служ-
бових автомобілі з увімкненими 
проблисковими маячками. Однак, 
попри вжиті заходи безпеки, під 
час проведення слідчих дій у служ-

бовий автомобіль Володимир-Во-
линського наряду ДАІ в’їхав лег-
ковик «Фольксваген-Пасат» під 
керуванням 32-річного місцевого 
жителя. У результаті зіткнення 
пасажирка автомобіля отримала 
травми грудної клітки та голови і 
була госпіталізована. 

Аліна МАТУСЕВИЧ 

Вражає барвами і золотий жовтий

У підприємливого жителя села 
Сирники Луцького району Анатолія 
Янчука на подвір’ї мешкає незвич-
на птиця. Замість курей — королів-
ські фазани, нільські гуси, індійські 
качки та навіть страуси. А за хатою 
на вже викопаному городі роз-
кошують чорно-білі свині. Звідки у 
господаря така екзотика, «Відомос-
ті» дізнавалися, побувавши у нього 
в гостях. 

Захоплення фазанами в Анато-
лія Янчука почалося більше семи ро-
ків тому. Чоловік каже, як тільки пе-
реїхав жити у село, захотілося, щоб 
щось бігало подвір’ям, — так у гос-
подарстві з’явилися перші фазани 
та пави, а потім понеслося... Майже 

кожні відвідини виставок закінчува-
лися купівлею нових фазанів. Нині 
їх у пана Анатолія аж десять видів 
— золотий, срібний, діамантовий, гі-
малайський, три види мисливських 
тощо. Птахи один одного гарніші — 
кожен милує око своїм різнобарв’ям. 

До слова, фазани — втіха не з 
дешевих. Найдорожчою у колекції 
пана Янчука є птиця вартістю вісім-
сот доларів. Є і дешевші, але, як каже 
Анатолій Миколайович, грошей, 
вкладених у господарство, він не 
рахує, головне — задоволення, яке 
отримуєш, спостерігаючи за фазана-
ми. А маючи їх кілька десятків, зараз 
уже й заробляти можна, продаючи 
потомство. 

Харчуються фазани соняшнико-

вим насінням, кукурудзою, просом. 
Ласують улюбленці пана Анатолія і 
гарбузами, горобиною та виногра-
дом. 

Купувати і продавати екзотич-
них птахів господар їздить на ви-
ставки, які щомісяця проходять у 
різних містах України. Так, у кінці 
вересня така відбулась у Тернопо-
лі, звідки пан Анатолій привіз дві 
самки канарок, тож тепер співочих 
пташок у нього в будинку живе аж 
п’ять. Купив там і кучерявого пів-
ня породи кохінхін. До слова, курей 
екзотичних теж вистачає: бігають 
подвір’ям пухові кури, кури-фенік-
си, безхвості араукани, які несуть 
бірюзові яйця. 

Найбільше вражень лишилося 
від кількамісячного австралійсько-
го страуса ему. Господар його не за-
чиняє у клітці: страусеня привітне, 
цікаве, зовсім не боїться людей і 
спокійно розгулює у компанії інших 
домашніх улюбленців на подвір’ї. 
Ще один ему, дорослий, живе на за-
городженій території. Появу журна-
ліста «Відомостей» сприйняв дещо 
насторожено, однак сфотографу-
вати себе таки дозволив. Територія 
біля будинку дозволяє утримувати 
страусів, яким, як відомо, треба зна-
чну площу для розгону. 

Пан Анатолій розповів, що рані-
ше тримав африканських страусів, 
але відмовився, бо вони потребува-

ли більше місця, ніж австралійські 
ему, та були набагато агресивніши-
ми. 

Здивував Анатолій Янчук 
поголів’ям свиней, яких тримає 
в господарстві: на нещодавно ви-
копаному городі повноцінними 
володарями почуваються п’ятеро 
в’єтнамських свинок. Цікаві вони 
тим, що мають незвичне забарвлен-
ня — є білі, руді та чорно-білі льохи. 

Наразі господарство пана Ян-
чука потрохи готується до зимівлі. 

Коли вдарять морози, фазани, стра-
уси й екзотичні курочки переселя-
ються до спеціально облаштованого 
для них двоповерхового хліва. Фаза-
ни мають привілей — можуть вихо-
дити на балкон. 

— Птахи всі дуже делікатні, за 
ними потрібен постійний догляд, — 
каже господар, який через це дуже 
рідко покидає своє обійстя. 

Крім приємних вражень, часом 
екзотичні пернаті додають і мороки 
своєму хазяїну. Якось, за словами 

Анатолія Миколайовича, з клітки 
втік страус — ловити його довелося 
чи не всією вулицею. Фазан теж ко-
лись тікав, але через три дні сам по-
вернувся до власника. 

Значно збільшувати своє гос-
подарство Анатолій Янчук поки не 
планує, каже, що кілька пар кожного 
виду фазанів йому достатньо. Єди-
ний, хто поки лишається без самки, 
— гімалайський фазан, тому знайти 
пару для свого улюбленця — у пана 
Анатолія завдання №1. 

Ірина КОСТЮК 

Анатолій Янчук у компанії свого улюбленця — страуса ему

Практично увесь город перерили в’єтнамські свині

Срібний фазан гарний по-особливому

Захищати свою територію взявся мисливський бронзовий фазан

Гордість господаря — золотий червоний фазан

У селі під Луцьком мешкають страуси та фазани 


