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Жителька Овруцького району 
передала незнайомому хлопцеві всі 
заощадження, аби врятувати свого 
сина, який нібито потрапив у халепу 
в Росії. Правоохоронці встановили 
особу юнака і з’ясували, що той став 
несвідомим учасником злочину, вчи-
неного його ув’язненим родичем. 

9 квітня до Овруцького рай-
відділу міліції звернулася 66-річна 
жителька одного із сіл району. На-
передодні на мобільний заявниці з 
незнайомого номера зателефонував 
нібито її син, який проживає у Ро-
сії. Він пожалівся, що автівкою збив 
людину і тепер затриманий поліці-
єю. Проте російські правоохоронці 
погодилися за гроші звільнити його 
від кримінальної відповідальності. 
Ці відомості наляканій жінці під-
твердив інший незнайомий абонент, 
який представився поліцейським. 

Врешті співрозмовники домо-
вилися з нею про передачу грошо-
вих коштів людині, яка за декілька 
годин приїде до її будинку. Весь цей 
час вони тримали жінку на зв’язку, 
не дозволивши зателефонувати на 
номер сина. 

У домовлений час біля подвір’я 
заявниці зупинився автомобіль таксі. 
До господарки підійшов незнайомий 
юнак і запевнив, що передасть гроші 
куди треба. Аби та повірила у його 
чесність, хлопець дозволив їй запи-
сати усі свої контактні дані та номер 
автомобіля, яким він сюди дістався. 

Жінка передала юнакові 30 ти-
сяч російських рублів, 300 доларів 
США та 2 тисячі гривень. 

Синові у Росію вона зателефо-

нувала лише наступного дня, аби 
упевнитися, що той отримав гроші. 
На свій подив, почула, що у нього не 
було жодних проблем і він не теле-
фонував матері. 

— Інформація про подію була 
внесена до Єдиного реєстру досу-
дових розслідувань за ч. 1 ст. 190 
(Шахрайство) Кримінального ко-
дексу України. Відомості про отри-
мувача коштів, які були в заявниці, 
допомогли відшукати молодика, —
повідомив начальник Овруцького 
РВ УМВС Володимир Башинський. 

Батьки й сам 16-річний учень 
одного з навчальних закладів рай-
центру були приголомшені нови-
ною, яку їм повідомили міліціонери. 
Хлопець зізнався, що дійсно приїж-
джав до заявниці та брав у неї гроші. 
Проте він лише виконував прохання 
свого дядька, який нібито проживає 
у Київській області, а потім терміна-
лом перевів усі кошти на продикто-
вані ним банківські рахунки. 

Правоохоронці перевірили ін-
формацію юнака. Виявилося, родич 
телефонував своєму племіннику не 
з Київщини, а з місць позбавлення 
волі, де відбуває покарання за вчине-
ний злочин. 

За даними прес-служби УМВС 
України у Житомирській області, 
нині триває досудове розслідування. 
Правоохоронці з’ясовують усі обста-
вини та ступінь причетності юнака 
до злочину, вчиненого його родичем. 
Водночас, аби допомоги заявниці по-
вернути втрачені кошти, міліція вжи-
ває заходів щодо відстеження їх руху 
по рахунках і викриття інших осіб, 
причетних до шахрайства. 

Суд арештував керівника 
«Укрспецзему» 
Голосіївський райсуд столиці арештував керівницю 
«Укрспецзему» та її поплічника. Про це інформує прес-
служба прокуратури Києва. Зазначається, що суд обрав 
запобіжний захід очільниці державного підприємства 
«Укрспецзем» та її спільнику з Державного земельного 
агентства, які отримали 100 тисяч доларів США за 
виділення двох земельних ділянок на Київщині. 
Запобіжний захід обрано у вигляді двох місяців 
арешту з альтернативою внесення застави у розмірі 
2,35 млн грн кожному. 

Україна вже почала 
закачувати газ у сховища 
З 11 квітня Україна розпочала закачування 
природного газу в підземні сховища для ство-
рення необхідного запасу блакитного палива 
до опалювального сезону 2015–2016 рр. «За 
інформацією, добовий режим закачування 
газу в українські підземні сховища становить 
39,8 млн куб. м», — йдеться в повідомленні. Як 
зазначається, за кілька днів у газосховища було 
закачано близько 100 млн куб. м блакитного 
палива. 

6100
понад стільки осіб загинули на 
Донбасі з початку воєнних дій, тобто 
з квітня 2014 року. Такі дані наводить 
Управління ООН із координації гумані-
тарних питань. Поранення за цей час 
отримали 15 450 людей. 
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Актуально
СБУ на Великдень затримала 11 диверсантів 
у Харкові. Вилучили цілий арсенал зброї 

Служба безпеки спільно з прокура-
турою затримала впродовж 12–13 
квітня у Харкові групу диверсантів 
із 11 осіб. Про це повідомив радник 
глави СБУ Маркіян Лубківський. 

За його словами, ця група «при-
четна до вчинення терористичних 
актів у Харкові й області». «Бойовики 
підозрюються в обстрілі центрально-
го офісу одного з комерційних банків 
у липні та Харківського обласно-
го військкомату в серпні минулого 
року, вчиненні вибуху біля офісу во-
лонтерської організації в лютому та 
підриві залізничної цистерни у квітні 
ц. р.», — повідомив Лубківський. 

Усі затримані — громадяни 
України. 

«Група була добре організова-
ною, з чітким розподілом ролей та 
обов’язків. Координатором терорис-
тів був керівник харківської органі-
зації «Оплот» Євген Жилін», — на-
писав радник глави СБУ. 

У диверсантів вилучили ве-
ликий арсенал зброї, гранатомети 

РПГ-7, реактивні вогнемети МРО-А, 
автомати Калашникова, підствольні 
гранатомети, снайперську гвинтівку 
Драгунова, пістолети з глушника-
ми, таймерні міни СПМ, диверсійну 

міну, гранати, велику кількість ви-
бухової речовини (пластид) та на-
боїв різного калібру для стрілецької 
зброї, засоби ініціювання підриву, 
різноманітне саперне обладнання та 
холодну зброю. 

Затримано телефонного шахрая, який 
виманив у жінки 20 тисяч гривень 

На Волині 
дефіцит місцевих 
бюджетів 
становить понад 
11 млн грн 

З 4 березня 2015 року набув 
чинності Закон України «Про 

добровільне об’єднання терито-
ріальних громад», що створює 
всі необхідні законодавчі пере-
думови для початку роботи з 
укрупнення територіальних гро-
мад. 

За попередніми даними, які 
озвучили під час засідання ко-
легії облдержадміністрації, на 
Волині внаслідок реформи між-
бюджетних відносин гостро по-
стала проблема незабезпеченості 
фінансовими ресурсами бюдже-
тів міст районного значення та 
сільських і селищних рад. Так, зі 
408 сільських, селищних та місь-
ких (міст районного значення) 
бюджетів кошти для утримання 
апаратів місцевих рад у повному 
обсязі передбачено лише у 245-
ти, у решти ж територій фінансо-
вих ресурсів для утримання ор-
ганів місцевого самоврядування 
недостатньо. В цілому дефіцит 
становить понад 11 мільйонів 
гривень. Найбільше таких про-
блемних громад у Ратнівському, 
Ковельському та Маневицькому 
районах. 

За словами заступника го-
лови ОДА Сергія Кошарука, на 
Волині процес об’єднання тери-
торіальних громад перебуває на 
стадії обговорення. 

У західних областях 16 квіт-
ня прогнозують мінливу хмар-
ність, дощ. Температура повітря 
вночі +9...+11 °C, вдень станови-
тиме +17...+19 °C. 17 квітня буде 
хмарно з проясненнями, дощ. 
Уночі +6...+8 °C, денна темпера-
тура +12...+14 °C. 18 квітня про-
гнозують мінливу хмарність, не-
великий дощ. Температура вночі 
+3...+5 °C, вдень +9...+11 °C. 

У північних регіонах 16 квіт-
ня впродовж дня буде хмарно з 
проясненнями, можливий не-
великий дощ. Температура вночі 
+6...+8 °C, вдень підніметься до 
+15...+17 °C. 17 квітня невелика 
хмарність, дощ. Уночі +6...+8 °C, 
вдень +12...+14 °C. 18 квітня си-
ноптики прогнозують мінливу 
хмарність, місцями грози. Нічна 
температура +3...+5 °C, денна ста-
новитиме +9...+11 °C. 

У Києві 16 квітня обіцяють 
мінливу хмарність, можливий 
дощ. Нічна температура +6...+8 °C, 
денна становитиме +17...+19 °C. 

17 квітня синоптики прогнозу-
ють хмарну погоду, дощ. Уно-
чі +6...+8 °C, вдень +10...+12 °C. 
18 квітня змінна хмарність, дощ. 
Температура вночі +4...+6 °C, 
вдень +9...+11 °C. 

У східних регіонах 16 квітня 
очікується хмарна погода, неве-
ликий дощ. Уночі +6...+8 °C, вдень 
+14...+16 °C. 17 квітня хмарно з 
проясненнями, місцями грози. 
Нічна температура +9...+11 °C, 
денна +17...+19 °C. 18 квітня 
хмарно, дощ. Уночі +7...+9 °C, 
вдень +12...+14 °C. 

У південних областях 
16 квітня синоптики прогно-
зують мінливу хмарність, без 
істотних опадів. Температура 
вночі становитиме +10...+12 °C, 
вдень +21...+23 °C. 17 квітня не-
велика хмарність, переважно без 
опадів. Уночі +12...+14 °C, вдень 
+23...+25 °C. 18 квітня очікується 
хмарна погода з проясненнями, 
невеликий дощ. Нічна температу-
ра +8...+10 °C, денна +10...+12 °C. 

 ПОГОДА

Мати примушувала дітей жебракувати

За такий спосіб «заробляння» 
грошей їй загрожує до трьох 

років позбавлення волі. 
Під час профілактичного рей-

ду працівниками сектору кримі-
нальної міліції у справах дітей 
Ковельського міськвідділу вну-
трішніх справ було виявлено жін-
ку, яка використовувала дітей для 
жебрацтва. 

Ця особа вже неодноразова 
потрапляла в поле зору правоохо-
ронців. Протягом місяця її тричі 
доставляли у відділок разом із ді-
тьми. Однак профілактичні бесіди 
із горе-матір’ю не давали жодного 
ефекту. 

Цього разу 30-річна жителька 

Турійського району «робоче міс-
це» обрала поблизу кафе. Проси-
ла милостиню разом із сином на 
руках, а неподалік жебракувала її 
8-річна донечка. 

Відомості внесено до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань 
за ч. 1 ст. 150-1 (Використання ма-
лолітньої дитини для заняття же-
брацтвом) Кримінального кодексу 
України. Жінці загрожує до трьох 
років тюрми. 

Еліна БАГІНСЬКА, 
Ковельський МВ УМВС України

у Волинській області

Депутат Волинської облради причетний 
до незаконного видобутку піску? 

Новообраний депутат Волин-
ської облради від Старо-

вижівського району, місцевий 
бізнесмен Михайло Шлапай ви-
явився причетним до незаконного 
видобутку піску. Про це власкору 
«Вголосу» повідомили мешканці 
селища Стара Вижівка. 

10 квітня жителі населеного 
пункту звернулися із заявою до 
міліції про факт незаконного до-
бування піску. Близько 17-ї години 
на піщаному кар’єрі біля Старої 
Вижівки на очисних спорудах була 
помічена техніка, яка вивозила пі-
сок. 

Міліція виїхала на місце події 
та зафіксувала факт незаконного 
видобутку. Технікою, яка нале-
жить Михайлу Шлапаю, керував 
його рідний брат — Леонід Шла-
пай та працівник М. Систалюк. 

Після цього до кар’єра негайно 
прибув депутат Волинської облра-
ди Михайло Шлапай. Але він від-
мовився давати свідчення право-
охоронцям і коментувати подію. 
Зараз міліція готує документи для 
передання справи в екологічну ін-

спекцію у Волинській області. 
Як повідомили мешканці 

Старої Вижівки, у них виникало 
резонне запитання, чому ж ново-
обраний депутат облради раніше 
не голосував за запит про несанк-
ціоноване видобування піску на 
території району. Як виявилося, 
тому що він сам це й робить. 

Нагадаємо, 20 березня по-
точного року Волинська облрада 
підтримала депутатський запит 
першого заступника голови об-
ласної ради Олександра Пирожика 
до начальника УМВС у Волинській 
області Петра Шпиги та прокуро-
ра Волинської області Дмитра Че-
піжака щодо несанкціонованого 
добування піску в лісовому урочи-
щі «Підгірне» Старовижівського 
району. 

Серед тих, хто не підтримав за-
пит, виявився лише новообраний 
депутат обласної ради від Старо-
вижівщини місцевий бізнесмен 
Михайло Шлапай, який у районі 
створив імідж видатного волон-
тера. 


