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Цими вихідними після двотиж-
невого вистежування луцьким 

правоохоронцям вдалося затримати 
продавця макової соломки. Під час 
оперативної закупки він мав при 
собі дві склянки наркопродукції.

На Волині з початку травня діє 
операція «Мак-2011», яка, за словами 
начальника сектора боротьби з неза-
конним обігом наркотиків Луцького 
МВ УМВС України у Волинській об-
ласті Руслана Гамольчука, націлена 
на виявлення та знешкодження посі-
вів маку та конопель для кількісного 
зменшення сировинної бази нарко-
тиків. У рамках цієї операції право-
охоронці встановили, що 45-річний 
мешканець Ківерців Григорій К. (з 
етичних міркувань ім’я затриманого 
змінено) продавав макову соломку 

луцьким наркоманам. 
Товар зловмисник перевозив у 

маршрутках, однак добре його мас-
кував під одягом на тілі чи руках. 
Тому виявити пакети з соломкою 
можна було лише при детальному 
огляді. 

З’ясували правоохоронці й те, 
що наркоторговець вирощував влас-
ну плантацію маку на закинутому 
городі під лісом в одному з сіл Ківер-
цівского району. Зібраний врожай 
він перевозив додому, висушував на 
горищі. Вочевидь, чоловік розрахо-
вував на непогані заробітки, оскіль-
ки маку висадив до двохсот кущів, 
а одну склянку макової соломки 
збував за сто гривень. Зауважте, що 
таких замовлень могло бути кілька 
протягом одного дня. Дружина Гри-

горія, повідомляють міліціянти, не 
знала про злочинну діяльність свого 
чоловіка. 

За словами затриманого, займа-
тися наркобізнесом його змусило 
безробіття, мовляв, сім’ю утримува-
ти потрібно було, через що й пішов 
на ризик. До слова, сам Григорій 
наркотиків не вживає, криміналь-
ного минулого не мав. У міліції ка-
жуть, що затриманий — зразковий 
сім’янин, батько трьох уже дорослих 
дітей. 

Наразі наркоторговець перебу-
ває в ізоляторі тимчасового триман-
ня. Порушена кримінальна справа 
за ст.307 ч.2 ККУ, яка передбачає по-
збавлення волі строком від п’яти до 
10 років із конфіскацією майна. 

Ірина КОСТЮК
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Події
Нелегалів у Журавичах годують краще, ніж хворих у лікарнях 
Коли 1 січня 2010 року набула 
чинності угода між Україною і 
ЄС про реадмісію, у пресі часто 
звучали думки, що наша держава 
стане відстійником для нелегаль-
них мігрантів. Чи так це насправді, 
кореспондент «Відомостей» мала 
нагоду дізнатись у пункті тимчасо-
вого перебування іноземців та осіб 
без громадянства, які незаконно 
перебувають в Україні, УМВС у Во-
линській області, який розміщений 
у Журавичах.

На момент приїзду в пункті пе-
ребувало 43 підопічні. Якби не колю-
чий дріт і строга пропускна система, 
то могло здатися, що ти потрапив у 
санаторій: центр для мігрантів зна-
ходиться у чудовому сосновому лісі. 

Як розповів його директор Юрій 
Березинський, із моменту відкриття 
установа ніколи не була заповнена 
на 100%. Адже розрахований центр 
на 180 осіб одночасного перебуван-
ня.

— Найбільше у нас було 136 од-
ночасно, — зазначив Юрій Березин-
ський. — Якщо говорити про тен-
денції, то цьогоріч мігрантів менше. 
Але попереду ще зима. З досвіду 
можу сказати, що у холодну пору 
року нелегалів більшає. 

Водночас пан Юрій не зміг ска-
зати, у скільки обходиться бюджету 
України один день перебування не-
легала у центрі. За його словами, все 
залежить від наповнюваності.

— У нас у штатному розписі 142 
працівники. Тож що більше нелега-
лів, то дешевше обходиться бюджету 
утримання однієї особи, — розповів 
директор центру. — Точно можу ска-
зати, що на харчування в день виді-
ляють дванадцять гривень. Одначе 
завдяки громадському об’єднанню 
«Волинські перспективи» ця сума 
зросла до сімнадцяти гривень. Адже 
наші підопічні неодноразово скар-
жилися, що їхній раціон бідний на 
звичні їм тропічні фрукти.

Зазначимо, що на харчування 
хворих у наших лікарнях, дітей у са-
дочках і школах у день виділяється 

значно менше коштів. 
У раціоні ж «непроханих гостей» 

нашої держави — телятина, кури, 
каші тощо. Дотримуються тут і тра-
дицій: у ці дні у мусульман Рамадан, 
тому стіл їм спеціально накривають 
після 10-ї години вечора. 

Тому перебування у Журавичах 
іноземці недарма називають «курор-
том». Оскільки зайнятися їм нічим, 
то протягом дня вони грають у фут-
бол, волейбол чи баскетбол. Багато 
хто з них охоче позує перед фото-
апаратом і розповідає свою історію. 
Особливо це стосується вихідців із 
країн колишнього Союзу. Так, гро-
мадянин Грузії Георгій потрапив у 
Журавичі через кохання.

— Я приїхав до жінки у Терно-

піль, — розповідає чоловік. — Кор-
дон перетнув легально — літаком. 
Але разом із нами летіла дочка Тим-
ошенко, тож коли ми прибули, їй 
приділяли багато уваги, а на інших 
пасажирів не зважали. Мені ніхто не 
пояснив, що через дев’яносто днів 
потрібно продовжити термін пере-
бування в країні. Із жінкою у мене 
нічого не вийшло. Нарвався на «Бер-
кут»… І ось я тут.

Єдине, що не подобається Геор-
гію у Журавичах, то це відсутність 
морозива. А Юрій Березинський 
зазначив, що у себе на батьківщині 
Георгій працював дерматовенероло-
гом. 

Великою несподіванкою було 
почути серед підопічних центру 
українську мову. Нею розмовляв 
22-річний Сергій, виходець із Терно-
пільщини.

— Я народився та виріс в Украї-
ні, — розповів хлопець свою історію 
потрапляння у центр для мігрантів. 
— Після 8-го класу з мамою виїхав 
у Росію. Там закінчив школу. Про-
те громадянства не отримав. Тепер 
приїхав в Україну, хочу виробити 
паспорт і повернутися назад на ро-
боту в Москву.

За словами директора центру 
Юрія Березинського, велику допо-

могу вони отримують від громад-
ського об’єднання «Волинські пер-
спективи». Юрист цієї організації 
Віктор Вальчук розповів, що вони 
працюють у рамках проекту «Під-
тримка впровадження угод про ре-
адмісію між Європейським Союзом, 
Республікою Молдова, Російською 
Федерацією та Україною: сприяння 
наданню допомоги добровільному 
поверненню та реінтеграції».

— Ми надаємо мігрантам право-
ву, медичну допомогу, забезпечуємо 
перекладачами, купуємо одяг, взут-
тя, засоби гігієни, телефонні картки 
тощо, — розповів Віктор Вальчук. 
— Можу сказати, що сьогодні біль-
ше нелегалів хочуть добровільно 
повернутися на батьківщину. Цьо-
му сприяють зміни у законодавстві, 
які набули чинності з травня цього 
року. Якщо раніше нелегалів утри-
мували у центрі лише шість місяців, 
зараз термін продовжили до року. 
Багато хто з них каже, що за цей час 
встигне повернутися додому та зно-
ву спробувати «щастя» потрапити у 
європейську країну. 

Як зазначив Віктор Вальчук, жи-
телі країн Азії та Африки мріють про 
одне — приїхати та влаштуватися на 
роботу в розвинену країну ЄС. Для 
цього вони ладні викласти за свою 

небезпечну мандрівку від 2,5 тися-
чі до 15 тисяч доларів. Їдуть у борг: 
лише після дзвінка з Німеччини ро-
дичі платять перевізнику за поїздку. 

Іноді доходить до конфузів: іно-
земець уже готовий повернутися 
на історичну батьківщину, проте 
перевізники «ловлять» клієнта біля 
посольства та роблять спробу зно-
ву переправити за кордон: бізнес є 
бізнес.

Працівники центру в Журавичах 
наголошують, що «клієнтів» у їхній 
установі було би ще менше, якби був 
підписаний міждержавний договір 
про реадмісію між Україною та Ро-
сією. Адже 80% нелегалів потрапля-
ють у нашу країну саме з Росії.

Наталка СЛЮСАР

Обід готовий

СПОНТАННИЙ ЗЛОЧИН 

Дозвілля мігранти проводять на спортмайданчику

26,6
тисячі громадян України покли-
чуть на осінній призов до Зброй-
них сил України, що проходитиме 
у жовтні-листопаді.  

На Любешівщині чоловік 
підстрелив свою дружину
Днями до Камінь-Каширської центральної районної 
лікарні з вогнепальним пораненням лівої ступні достав-
лено 32-річну жительку села Залаззя Любешівського 
району Олену Й. Поранення жінці спричинив її чоловік 
унаслідок необережного поводження з гладкостволь-
ною мисливською зброєю. У міліції повідомили, що 
гвинтівка чоловіка незареєстрована. Вирішується пи-
тання про порушення кримінальної справи. Потерпіла 
знаходиться в медичному закладі. Внаслідок поранення 
жінці ампутували півстопи.

Санстанція усунула від 
продажу продуктів вісім осіб
Протягом тижня працівники санепідеміологічної 
станції м. Луцька та Луцького району перевірили 48 
об’єктів, у яких здійснюється продаж і виробництво 
продуктів харчування та продовольчої сировини. 
Порушення вимог санітарних правил виявлено на 21 
об’єкті (43%). Накладено штрафів на суму 3009 гри-
вень. Усунено від роботи вісім осіб, які працювали без 
медичного огляду, вилучено з продажу два кілограми 
небезпечних харчових продуктів, у яких закінчився 
термін придатності.

Йшов повз ферму — і вирішив украсти машину

Днями до Ковельського МВ УМВС 
у Волинській області звернувся 

місцевий житель Микола С. із за-
явою про те, що невідома особа ви-
крала його автомобіль марки ВАЗ-
2104. Потерпілий розповів, що того 
дня приїхав разом із сином на фер-
му, що в селі Черкаси Ковельського 

району. Автомобіль  припаркував на 
території ферми. Але залишив ключі 
в замку запалювання автівки.

«Ми з сином спокійно рибалили 
на ставку. Раптом малий угледів, що 
в автомобілі горить світловий пово-
рот. І зненацька автомобіль рушив у 
невідомому напрямку», — розпові-
дає потерпілий Микола.

Він відразу звернувся до відділку 
міліції. Якраз це й допомогло опера-
тивно спрацювати правоохоронцям. 
І вже за годину зловмисника було за-
тримано у сусідньому Турійському 
районі. Сп’янілий чоловік рухався 
пішки по проїжджій частині до-
роги в бік Шацька. При затриманні 
зловмисник повідомив, що автівку 

залишив на дорозі, бо у захмеліло-
му стані не впорався з керуванням 
і з’їхав у кювет. Уже у відділку роз-
повів, що того дня повертався до-
дому разом із дружиною. По дорозі 
подружжя посварилося, через що 
чоловік вийшов із маршрутного так-
сі та пішов пішки. Проходячи повз 
ферму, побачив машину з ключами. 
Поблизу нікого не помітив. Отоді й 
майнула думка «покататися».

Наразі відомо, що злочин скоїв 
30-річний житель смт. Шацьк. Під-
озрюваний перебуває в ІТТ Ковель-
ського МВ. Вирішується питання 
про порушення кримінальної спра-
ви за незаконне заволодіння тран-
спортним засобом.

НАРКОТИКИ 

У Луцьку затримали наркоторговця з Ківерців 

Українець Сашко

Грузин Георгій

Продається квартира (півбудинку) в центрі Локач. 
Три кімнати, велика кухня. Жила площа 60 кв.м. Подвір’я, прибудинкові 
будівлі. Газ підведений до будинку. Вода в будинку. Може бути під мага-
зин. Розглянеться варіант обміну на однокімнатну в Луцьку. 
Телефон: (050) 378-04-03, (050) 378-04-33.

Інформація про продаж за конкурсом майна банкрута
Назва об’єкта: приміщення торгового центру „Ювілейний” загальною площею 1536,3 кв.м 
та рухоме майно у кількості 110 одиниць.Нерухоме майно перебуває в іпотеці ПАТ „БАНК 
ФОРУМ”.
Арбітражний керуючий (ліквідатор):Кушнірук О.Л., ліцензія Державного департаменту з питань 
банкрутства АВ №347051 від 26.06.2007р. 
Банкрут: ЗАТ „Ювілейний”.
Адреса об’єкта: пр.Соборності, 11, м.Луцьк, Волинська обл.
Код  за ЄДРПОУ: 13359033
Статутний фонд: 487900,00грн. Статутний фонд поділено на 2870 простих іменних акцій номі-
нальною вартістю 170 грн. кожна.
Основні види діяльності: торгівельна діяльність (роздрібна та оптова торгівля продовольчими 
товарами), виробництво товарів народного споживання, діяльність в сфері громадського 
харчування та служби побуту та ін.
Відомості про об’єкт: об’єкт оцінки 1985 року будівництва складається з двох поверхів. Об’єм 
приміщення – 7275,0куб.м, площа забудови – 1762,8 кв.м, загальна площа – 1536,3кв.м.   
Конструктивні елементи: фундамент – бетонний; стіни та перегородки – цегляні, оштукатурені; 
перекриття – з/бетонні плити; покрівля – рубероїд; підлога – цемент, плитка; вікна – подвійні, 
створчасті; двері – 1-2 пільні; сходи – бетонні; 
оздоблення – звичайне. Об’єкт забезпечений водопроводом, каналізацією, центральним 
опаленням, електропостачанням, газифікація відсутня.
В оренду ЗАТ „Ювілейний” передано:
   – земельна ділянка площею 147 кв.м, кадастровий номер 220680017;
   – земельна ділянка площею 39 кв.м, кадастровий номер 220680018; 
   – земельна ділянка площею 673 кв.м, кадастровий номер 220680004 (через частину земель-
ної ділянки проходять тепломережі, газ, телефонні кабелі);
   – 43/100 частини земельної ділянки (кадастровий номер 220680019) загальною площею 
0,3056га в спільне користування із підприємцем Падукою С.Б. та ТзОВ „Тіс”, що становить 
0,1314га.
Умови конкурсу зобов’язань покупця щодо:
1. Надання програми технічного переозброєння виробництва, впровадження прогресивних 
технологій.
2. Виконання вимог законодавства про захист економічної конкуренції.
3. Збереження та створення протягом визначеного терміну нових робочих місць.
4. Початкової вартості продажу об’єкта та дотримання строків оплати за майно (у разі виграшу 
конкурсу).
5. Створення безпечних або нешкідливих умов праці.
6. Здійснення заходів щодо захисту навколишнього середовища, дотримання екологічних 
норм.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ – 5498879,13  грн., в т.ч. вартість приміщен-
ня торгового центру „Ювілейний” – 5254840,00грн., вартість рухомого майна у кількості 110 
одиниць – 244039,13грн.    
Гарантійний внесок в розмірі 549887,91грн., що становить 10% від стартової ціни і реєстрацій-
ний внесок 17 грн. вносяться на: р/р 26003203233 в ВОД ВАТ „Райффайзен Банк Аваль”, МФО 
380805, код 21733635.
Отримувач: ДАК “НМАЦ“ – філія “Волинський аукціонний центр”. 
Конкурс відбудеться 12 вересня 2011 року об 11год. за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична 13.
Кінцевий термін прийняття заяв та плата грошових внесків – 02 вересня 2011 року..
Заяви на участь у конкурсі приймаються за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична, 13, тел. для до-
відок: (0332) 244-188, 242-065.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.

ОГОЛОШЕННЯ 


