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Як варіант перетворення волин-
ських ринків обласна влада 

бачить зведення кількаповерхо-
вих торгових центрів. Таку про-
позицію під час наради з питань 
паспортизації ринків висловив 
заступник голови Волинської об-
лдержадміністрації Едуард Стоєв, 
пишуть «Волинські новини».

Посадовець наголошує: оскіль-
ки керівники більшості волин-
ських ринків і контролюючі орга-
ни не можуть усунути цілу низку 
неприйнятних порушень, які є на 
ринках, то варто поміркувати про 
їх реорганізацію.

Претензії, озвучені на нараді, 
стосувалися здебільшого хаотич-
ного розміщення торгових точок, 

відсутності місць для паркування 
транспорту, доступу до джерел 
водопостачання та недотримання 
низки протипожежних норм.

Едуард Стоєв акцентував, що 
ринки треба розширювати, щоб 
і пожежна техніка у разі потре-
би змогла дістатися до будь-якої 
точки, і людей евакуювати можна 
було у нормальних умовах. 

Заступник голови ОДА, зокре-
ма, зазначив, що найперше треба 
реорганізувати ринки Луцька. А 
до цього процесу, з його слів, треба 
залучати інвесторів. 

«Реконструкцію та реорганіза-
цію ринків конче треба провести. 
І поки вона триватиме, слід ви-
користати вільні торгові площі. 
А їх у торгових центрах Луцька є 
близько п’яти тисяч. Це «Глобус», 
«Імідж», «Варшавський», «Кара-
ван», «Гранд-Волинь», — сказав 
він.

Стоєв каже, що підприємців 
переселяти у ці торгові центри 
варто, аби розвиток малого та се-
реднього бізнесу не зупинявся.

«Якщо ми не можемо розши-
ритися по площі, то принаймні 
можемо розширитись у висоту… В 
тому стані, в якому зараз є ринки, 
це просто катастрофа», — висло-
вився Стоєв.

У селі Бужани Горохівського ра-
йону від удару блискавки зго-

ріла господарська будівля. Про це 
повідомили в обласному управлін-
ні МНС.

Наприкінці минулого тижня 
від грозового розряду виникла 
пожежа в господарстві місцевого 
мешканця. 

У хліві господар зберігав сіно, 
дошки, близько 10 рулонів рубе-
ройду, шифер та інше легкозай-
мисте майно домашнього вжитку, 
тож вогонь миттю охопив будівлю. 
Рятувальники не дали пожежі по-
ширитися на житловий будинок і 
будівлі сусідів.

Як розповів сусід погорільців, 
уранці була сильна гроза. У вікно 
він побачив, як розряд блискавки 
влучив у сусідське господарство 
й одразу ж спалахнуло полум’я. 
А звук був такої сили, що оглу-
шив чоловіка на кілька хвилин, 
але потім він кинувся допомагати 
сусідському лиху. В Бужанах це 
вже третій випадок за останні три 
роки, коли пожежа виникає вна-

слідок влучання блискавки.
До слова, в області трапилося 

ще дві пожежі від грозового роз-
ряду: у с. Сереховичі Старовижів-
ського району та в м. Любомлі на 
вул. Грушевського. У цих випадках 
блискавка також влучала в госпо-
дарські будівлі.

Для того, щоб вберегти своє 
господарство від влучання блис-
кавки, громадянам слід подбати 
про встановлення блискавковідво-
ду, в грозу не вмикати телевізори, 
не відчиняти вікна.
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Ковельчанин, приховуючи злочин, 
підпалив власну хату

Щодня по телебаченню показують 
програми про красиве та гламурне 
життя. А на таке потрібні гроші, і 
чималі. А де їх узяти 15-річному 
хлопчині, який мешкає у селі під 
Ковелем? Юний Тарас Воронюк 
(прізвище з етичних міркувань 
змінено) цю проблему вирішив у 
оригінальний спосіб: він імітував 
пограбування власної оселі. 

Вирішивши обзавестися гро-
шенятами, зранку Тарас дочекався 
часу, коли мама з бабусею підуть на 
роботу. У будинку він влаштував 
справжній обшук: у серванті в га-
манці знайшов 6 тисяч 650 гривень, 
які його бабуся складала «на чорний 
день». Висунув 400 гривень і з ма-
миної скриньки. А щоб відкинути 
від себе підозри у скоєнні крадіжки, 
розкидав речі по кімнаті та пішов до 
школи. Додому повернувся перший. 
Відразу ж зателефонував матері та 
повідомив, що у будинку побували 
сторонні особи та вкрали гроші. 

І поки міліція безуспішно шука-
ла крадіїв, Тарас преспокійно тринь-
кав заощадження найближчих йому 
людей на комп’ютерні ігри та відвід-
ування кафе. А знайомим, які диву-
валися, звідкіля в неповнолітнього 
повсякчас при собі немалі гроші, 
відповідав просто: батько дає. 

Вкрадені гривні закінчились у 
хлопця через чотири місяці. Про-
те він уже звик до шелесту купюр у 
кишенях. І тому в голові у Тараса ви-
ник новий план. Цього разу паруб-
кові знадобилася допомога. Він без 
вагань посвятив у свої авантюрні 
плани старшого товариша — Олега 
Гиця (прізвище змінено). Домовив-
шись про крадіжку, спільники поча-
ли чекати слушного моменту. Такий 

настав одного липневого дня. Як по-
тім розповів у суді 18-річний Олег, 
Тарас зателефонував йому та повідо-
мив, що знаходиться вдома один. 

Хлопці поцупили бабусин гама-
нець із майже вісьмома тисячами 
гривень, ще й мамині тисячу двісті 
гривень прихопили. 

Далі Тарас запропонував підпа-
лити ліжко й одяг на драбині: хай, 
мовляв, думають, що гроші згоріли. 
Вирішено — зроблено. 

Та, на щастя, пожежу побачив 
сусід. Тож Тарасу нічого іншого не 
залишалось, як допомагати гасити 
полум’я. Хлопець зателефонував 
матері, повідомив про свій «геро-
їчний» вчинок і про те, що «хтось» 
його вдарив по голові. Насправді ж 
після гасіння пожежі хлопчака при-
везли до лікарні, там він пішов до 
туалету та сам ударив себе кулаком 
у потилицю. Чого тільки не зробиш, 
аби замести сліди злочину!

Та цього разу міліція швидко ви-
йшла на крадіїв. Яким же було зди-
вування мами та бабусі, коли вони 
взнали, що гроші у них цупив їхній 
улюблений син та онук!

Зважаючи на те, що обидва 
хлопці вперше притягалися до кар-
ної відповідальності, Ковельський 
міськрайонний суд визначив таке 
покарання для Тараса: 2,5 роки по-
збавлення волі зі звільненням від 
відбування покарання, якщо протя-
гом одного року він не вчинить но-
вого злочину та виконає покладений 
на нього обов’язок навчатись. Олега 
ж засудили до двох років позбавлен-
ня волі з відтермінуванням. По суті, 
цього разу юнакам пощастило. 

Помічник Ковельського міжрайон-
ного прокурора Ірина ДИКУН

Наталка СЛЮСАР
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стільки хвилин українці щотижня 
витрачають на Інтернет у цьому 
році. Про це повідомила за-
ступник генерального директора 
компанії TNS в Україні Ганна До-
бривечір. 

Більшість українців готові 
здобувати додаткову освіту 
заради кар’єри 
70,91% українців готові здобувати додаткову освіту 
заради кар’єри. Про це свідчать результати опитування, 
проведеного Міжнародним кадровим порталом у травні 
2011 року. При цьому 23,5% опитаних вважають, що до-
датковий диплом не потрібен для просування по службі. 
75% респондентів нині працевлаштовані, а 25% — шука-
ють місце роботи. 51% — жінки, 49% — чоловіки.

Затримано українку з 
підробленими документами 
на BMW
У міжнародному пункті пропуску «Устилуг — Зосін» 
затримано автомобіль ВMW. За кермом автівки була 
громадянка України, яка не мала документів на 
право керування цим транспортним засобом. Під 
реєстраційним номером, який встановлено на цій 
машині, зареєстровано автомобіль цієї ж марки з 
іншим номером кузова. Свідоцтво про реєстрацію 
містить ознаки можливої підробки. 

Волиняни оцінюють роботу 
місцевих судів в основному «добре»

У Волинській області вдруге моні-
торили діяльність судів. Опиту-

вання користувачів судових послуг 
проводили незацікавлені особи — 
громадсько-консалтингова група 
«Партнер» за підтримки проекту 
Агентства США з міжнародного 
розвитку (USAID) «Україна: верхо-
венство права». «Під приціл» гро-
мадських активістів потрапили п’ять 
судів — Нововолинський міський, 
Локачинський і Старовижівський 
районні, Луцький міськрайонний 
суд і Апеляційний суд Волинської 
області. 

— Важливо знати, як громадяни 
оцінюють роботу судів, адже ніхто 
раніше цього серйозно не досліджу-
вав, — зауважив голова апеляційно-
го суду області Петро Філюк. — Так, 
суди не ідеальні в своїй діяльності, 
та оцінка має бути об’єктивною, не-
заангажованою. А то була така особа, 
як «посівальник» Зварич, то тільки 
про нього й говорили, що спричи-
нило негативне ставлення до суддів 
і судів загалом. Часто складається 
враження, що репортажі з судів — 
це новини з фронту бойових дій.

— Із керівником проекту «Укра-
їна: верховенство права» Девідом 
Воном співпрацюємо давно, — до-
дав Петро Філюк. — Волинські судді 
їздили в Штати вивчати тамтешню 
судову систему.

Результати опитування по кож-
ному суду соціологи оформили в 
аналітичні звіти. Загальна оцінка 
якості роботи суду проводилася за 
п’ятибальною шкалою: від одного 
бала («дуже погано») до п’яти («від-
мінно»). Діяльність Локачинського 
районного суду більшість опитаних 
— 85,8% — оцінила на «відмінно», 
12,8% — «добре». При цьому 22% 
респондентів відповіли, що якість 
роботи суду порівняно з попередні-
ми роками «значно покращилася». 

Середня оцінка якості становить 4,8 
бала, тоді як у 2009 році була 4,6. 

У Нововолинському міському 
суді оцінка трохи нижча. 47,6% від-
відувачів цієї установи вказали «від-
мінно», 18,1% — «задовільно», а 5,3% 
— «погано». Середня оцінка якості 
становить 4,2 бала, як і минулого 
року. Не дивно, що оцінка не зруши-
ла з місця, адже 35,2% респондентів 
вважають, що в роботі суду не від-
булося жодних позитивних змін, а 
26,7% опитаних відповіли, що якість 
«покращилася несуттєво».

Аналогічні 4,2 бала «заробив» 
Старовижівський районний суд. 
37,6% відвідувачів оцінили його ді-
яльність на «відмінно», 48,6% — «до-
бре», «задовільно» поставили 11,4% 
опитаних. У порівнянні з минулим 
роком середня оцінка не змінилася, 
проте підвищилися бали за окреми-
ми показниками, як-от доступність і 
ясність інформації, дотримання тер-
мінів судового розгляду й інші.

Луцькому міськрайонному суду 
ті, кому довелося бути безпосеред-
ньо залученими у судовий процес, 
виставили оцінку «задовільно», що 
тяжіє до «добре». Середній бал якос-
ті роботи становить 3,7. Порівняно з 
результатами попереднього року він 
знизився на 0,2 бала.

А от Апеляційний суд Волин-
ської області має високий показник 
— 4,35 бала. Дуже поганою роботу 
цього суду вважають 3,8% опитаних, 
поганою — 1,4%, задовільною — 
6,2%, доброю — 33,3%, а відмінною 
— 55,2% тих, кому довелося зверта-
тися в обласний апеляційний суд. Як 
видно, високий середній бал фак-
тично складається з оцінок «добре» 
та «відмінно» (сумарно 88,5% відпо-
відей), що характеризує позитивне 
сприйняття роботи цього суду абсо-
лютною більшістю опитаних.

Ольга ЮЗЕПЧУК

На Рівненщині у 
цистерні знайшли 
тіла трьох 
чоловіків

У селі Рудня Радивилівського 
району Рівненщини 14 черв-

ня у металевій ємності з-під со-
няшникової олії об’ємом 30 ку-
бічних метрів, що знаходилась 
у подвір’ї приватної крамниці, 
було виявлено тіла трьох чолові-
ків. Про це повідомили у Центрі 
пропаганди управління МНС у 
Рівненській області.

За попередніми даними, ро-
бітники проводили очищення 
ємності. Загиблими виявилися 
місцеві мешканці: 43-річний Ми-
кола, 36-річний Василь і 35-річ-
ний Володимир. 

За допомогою підручних за-
собів тіла робітників були підня-
ті на поверхню місцевими меш-
канцями та відправлені у морг 
Радивилівської центральної ра-
йонної лікарні. 

Для встановлення причи-
ни загибелі людей на місці події 
працювали оперативна група 
УМНС, черговий караул Ради-
вилівського райвідділу УМНС і 
слідчо-оперативні групи проку-
ратури та міліції району. Наразі 
йде слідство.

КОНТРОЛЬ 

У Луцьку перевіряють транспорт 
на токсичність вихлопних газів 

У Луцьку стартувала акція «Чис-
те повітря». Триватиме вона 

до 8 липня 2011 року. Згідно з 
розпорядженням міського голови 
Миколи Романюка, ДП «Волинь-
стандартметрологія» доручено ін-
формувати відділ екології Луцької 
міської ради про результати по-
стійного контролю якості пально-
го оптових постачальників нафто-
продуктів.

Для метрологічного контролю 
викидів двигунів автомобільного 
транспорту, який експлуатується 
в місті, в користування відділен-
ня ДАІ з обслуговування Луцька 
передано газоаналізатор «Інфра-
кар-10.02» та димомір «Інфракар 
Д1-3.01».

Контроль викидів відпрацьо-
ваних газів автомобілів здійсню-
ватимуть на вулицях міста, на 
підприємствах, при виїзді автомо-
більного транспорту на маршрут і 
на кінцевих зупинках маршрутних 
таксі.

Заміри викидів забруднюю-
чих речовин машин і маршруток 
фіксуватимуться у спеціальних 
актах. У разі перевищення допус-
тимого рівня токсичності викидів 
відпрацьованих газів виїзд авто-
мобільного транспорту не допус-
катиметься.

ПОЖЕЖА 

На Горохівщині від удару 
блискавки згорів хлів

ДУМКА ВЛАДИ 

Волинські ринки — це просто 
катастрофа


