
Працівники Волинського обласного 
управління лісового та мисливсько-
го господарства затримали мікро-
автобус зловмисників із дубовими 
колодами.

У ніч із 13 на 14 грудня в заказ-
нику місцевого значення «Лісова 
алея» зловмисники зрізали два сто-
літні дуби, повідомляє прес-служба 
Волинського обласного управління 
лісового та мисливського господар-

ства.
Першим забив на сполох май-

стер Мощаницького лісництва ДП 
«Цуманське ЛГ» Андрій Ліщук. На 
підмогу одразу ж виїхала рейдова 
бригада лісової охорони на чолі з 
головним лісничим ДП «Цуманське 
ЛГ» Сергієм Арендарчуком, з Ківе-
рець на місце пригоди вирушив по-
ліційний патруль у складі дільнич-
ного, майора Валерія Лук’янчука та 
старшого інспектора, капітана Ігоря 

Денисюка.
Тим часом лісова охорона, у 

складі якої, окрім Сергія Арендар-
чука. були оперуповноважений Кі-
верцівського відділу поліції майор 
Микола Гламазда та лісничий Мо-
щаницького лісництва Володимир 
Бадзян, стала переслідувати білий 
«Mercedes-Benz Sprinter».

Помітивши погоню, легковик 
«Рено», що, вочевидь, супроводжу-
вав крадіїв, спробував «підрізати» 
автівку лісоохоронців і відсікти від 
автомобіля, проте йому завадила 
поліцейська підмога. Крадії покину-
ли мікроавтобус на узбіччі дороги та 
втекли. Але вдалося схопити водія 
«Рено» та його напарника. У салоні 
мікроавтобуса виявили 10 метрових 
дубових колод, а неподалік бензоза-
правки «Формула» знайшли й зна-
ряддя злочину — бензопилу, рулет-
ку, ключ та рукавиці. Проводиться 
слідство.

Відомо, що цього ж крадія за по-
дібне правопорушення затримували 
торік. Автівку було арештовано та 
доставлено на штрафний майданчик 
Ківерцівського райвідділу міліції, 
слідчі завели справу за підозрою у 
скоєнні крадіжки, але її витребу-
вала Рівненська прокуратура. Лі-
согосподарству завдано збитків на 
суму 16 932 грн. На крадіїв чекатиме 
кримінальна відповідальність, адже 
вони зрізали дерева в заказнику, що 
посилює відповідальність за скоєне.

Із нетерпінням та радістю во-
линяни очікують новорічних 

та різдвяних свят. Це — хороша 
нагода відпочити, побути з рід-
ними та друзями і, звичайно, 
відвідати культурно-мистецькі 
заходи, які не лише урізнома-
нітнять дозвілля, а й додадуть 
хорошого настрою і малечі, і 
дорослим.

Тому голова облдержадмі-
ністрації Володимир Гунчик 
підписав розпорядження про 
заходи щодо проведення в об-
ласті новорічних та різдвяних 
свят для дітей. 

Із 14 до 30 грудня 2015 року 
в навчальних закладах області 
відбуватимуться виїзні ново-
річні ранки Волинського ака-
демічного обласного театру 
ляльок. 

18 грудня в Музеї волин-
ської ікони — тематичний ве-
чір до Дня Святого Миколая. 

В обласному українському 
музично-драматичному театрі 
імені Т. Г. Шевченка юні лучани 
матимуть можливість відвіда-
ти новорічно-різдвяні свята з 
показом вистав: «Леопольд», 
«Аладдін», «Стережися лева», 

«Бременські музиканти», «Ко-
за-дереза». Для дітей, старших 
віком, — літературний ярма-
рок «Зима прийшла з дарами — 
веселими святами», майстер-
клас ліплення із солоного тіста 
«Ялинкова іграшка», новоріч-
ний ранок «Зимова казка» (Во-
линська обласна бібліотека для 
дітей). 

Також у рамках новорічних 
та різдвяних заходів — екс-
курсія-казка «Ой, ялинка зе-
лененька», екологічна акція 
«Історія різдвяної ялинки», 
«Андріївські вечорниці», кар-
навали, вертепи, фольклорні 
дійства.

Належна увага — дітям-
сиротам, дітям-інвалідам, ді-
ткам із сімей, які перебувають 
у складних життєвих обста-
винах. Оскільки їм необхідні 
турбота, увага, розуміння та 
підтримка. Тому на Волині від-
будуться акції милосердя, різд-
вяний благодійний телемара-
фон «Бог багатий милосердям».

А головну новорічну ялин-
ку в Луцьку та в населених 
пунктах області урочисто від-
криють 19 грудня.
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Міський голова Кіровограда 
відмовився від зарплати
Міський голова Кіровограда Андрій Райкович повідо-
мив про те, що відмовляється від заробітної плати і 
буде працювати на волонтерських засадах. «Я працю-
ватиму на вoлoнтерських засадах, а згoдoм дoпoвім 
прo те, на які соціальні проекти направленo кoшти», 
— повідомив Райкович. Депутати присвoїли Райкови-
чу відпoвіднo до займанoї пoсади ІІІ ранг ІІ категoрії 
пoсадoвoї oсoби місцевoгo самoврядування. 

Машиніст локомотива 
намагався незаконно 
переправити через лінію 
розмежування алкоголь і мед
Незаконні товари вартістю понад 260 тисяч гривень 
затримала Служба безпеки України на залізничній 
станції Костянтинівка Донецької області. Машиніст 
намагався незаконно переправити через лінію роз-
межування алкоголь, мед, інші товари народного 
вжитку та шість опор контактної мережі. 

Лучани розпочали збір необхідних речей 
для дитячих будинків

У Локачинському районі жінка 
привласнила 20 тисяч гривень

Чоловік зарізав сусіда та покінчив із 
життям

Благодійники перерахували кошти 
на лікування сержанта Олександра 
Борщевича

Працюючи на підприємця, вона 
зуміла «вихолостити» його 

касу.
До Локачинського відділення 

поліції надійшла заява приватно-
го підприємця. Жінка повідомила, 
що внаслідок проведеної ревізії 
було виявлено розтрату товарів та 
грошових коштів.

З’ясувалося, що 33-річна жи-
телька Локачинського району 
працювала продавцем у магазині 
заявниці. Будучи матеріально-від-

повідальною особою, зловмис-
ниця здійснила розтрату майна. 
Сума завданої матеріальної шкоди 
становить понад 20 тисяч гривень.

Слідчі відкрили кримінальне 
провадження за ч. 1 ст. 191 (При-
власнення, розтрата майна або 
заволодіння ним шляхом зловжи-
вання службовим становищем) 
Кримінального кодексу України. 
Триває досудове розслідування, 
повідомляє сектор комунікації 
ГУНП у Волинській області.

Трагедія трапилася у Володи-
мир-Волинському районі.
До чергової частини Володи-

мир-Волинського відділення по-
ліції надійшло повідомлення про 
самогубство, інформує відомство 
УМВС у Волинській області.

Слідчо-оперативна група, що 
прибула за викликом, виявила біля 
будинку труп власника помеш-
кання, 58-річного жителя району, 
який покінчив із життям через по-
вішання.

Під час огляду місця події, в 
одній із кімнат будинку, працівни-
ки поліції виявили ще один труп  
— 45-річного місцевого жителя. 
На його тілі були видимі ознаки 

насильницької смерті.
Правоохоронці знайшли пе-

редсмертну записку самогубці, в 
якій, зокрема, вказано, що саме 
він позбавив життя 45-річного 
сусіда, оскільки той його образив 
та заслужив на смерть. Також по-
ліцейські виявили та вилучили 
кухонний ніж зі слідами крові, 
повідомив начальник Володимир-
Волинського відділення поліції 
Михайло Бобик.

Слідчі відкрили кримінальне 
провадження за вчинення зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 115 
(Умисне вбивство) Кримінального 
кодексу України. Триває досудове 
розслідування.

Олександр Борщевич із берез-
ня 2015 брав участь у бойових 

діях у зоні проведення Антите-
рористичної операції. Три тижні 
тому під час чергування йому ста-
ло погано. Бійця доставили в гос-
піталь, а потім в Дніпропетровську 
лікарню з діагнозом «геморагічний 
інсульт». Кошти на складну опера-
цію віднайшли волонтери.

Зараз Олександр перебуває в 
Львівському військовому госпіта-
лі. Йому необхідні тривале ліку-
вання та реабілітація, а на це по-
трібні чималі кошти. В Олександра 
— двоє маленьких діток.

Зловмисники зрізали столітні 
дуби заказника «Лісова алея»

Волинь готується до новорічних та різдвяних свят

У соціальних мережах активні 
громадяни долучаються до 

збору речей для дітей, які обділені 
батьківською увагою.

Активісти створили в соціаль-
них мережах сторінки та просять 
небайдужих громадян приносити 
дитячі речі, які згодом будуть пе-
редані в притулки для дітей.

«Розпочато збір необхідних ре-
чей для дітей із дитбудинків у міс-
тах Ківерці та Рожище. — йдеться 
в одному з таких повідомлень. — У 
вас є можливість потішити й ін-
ших діток, які позбавлені батьків-
ської опіки, любові та піклування. 
Дітки віком від чотирьох років 
чекають нашої підтримки. Кожен 
з нас може докласти краплинку в 
спільну справу. Спільними зусил-

лями ми подаруємо наше тепло й 
увагу іншим малюкам. На сьогод-
ні в м. Рожище допомога потріб-
на 20-ти дітям віком від 5 і до 17 
років. Усі вони з важким життям, 
великими сімейними проблемами, 
та сумними очима. Діти потребу-
ють багатьох необхідних речей, 
починаючи від одягу та закінчу-
ючи миючими засобами».Дітям 
потрібні пластилін, фарби, олівці, 
фломастери, альбоми, зошити, ко-
льоровий папір, картон, книжки, 
іграшки, засоби гігієни, одяг, взут-
тя, миючі засоби, засоби гігієни, 
постільна білизна. Останній збір 
речей на притулок для дітей відбу-
деться 17.12.2015 року о 15.00 біля 
РАГСу. Усі деталі можна уточнити 
за телефоном 0509807884. 

Сильні пориви вітру знеструмили 21 населений пункт Волині

У ніч з неділі на понеділок вна-
слідок сильних поривів вітру 

знеструмлено 147 українських на-
селених пунктів, повідомляє прес-
служба ДСНС.

«У результаті несприятливих по-
годних умов (пориви вітру), через 
спрацювання систем захисту ліній 
електропередач, знеструмлено 147 
населених пунктів у дев’яти облас-
тях, а саме: Рівненська — 28 н. п., 
Волинська — 21 н. п., Львівська — 
21 н. п., Тернопільська — 19 н. п., 
Житомирська — 18 н. п., Вінницька 
— 17 н. п., Хмельницька — 14 н. п., 
Івано-Франківська — 6 н. п., Київ-
ська — 3 н. п.», — розповіли в прес-
службі ДСНС.

До відновлення енергопостачан-
ня населених пунктів залучено бри-
гади обленерго.


