Вкрала з магазину 24 пачки
масла

Нацкомісія з моралі пропонує
вилучити з продажу жорстокі
комп’ютерні ігри

35-річна лучанка потрапила до рук міліціонерів
поблизу виходу з торгового центру. В сумочці затриманої виявилося декілька пачок вершкового
масла, за які жінка «забула» розрахуватися. За день
до цього дільничні інспектори отримали інформацію, що невідома жінка продає крадене масло.
За два дні вона викрала з супермаркету 24 пачки
масла на загальну суму 270 гривень. Наразі за цим
фактом триває перевірка. Жінка вже притягувалася
до відповідальності за крадіжки.

Національна експертна комісія з питань захисту суспільної моралі пропонує заборонити комп’ютерні ігри
Manhunt II, Mortal Kombat і God of War III через пропаганду в них насильства і жорстокості, передає пресслужба комісії. Нацкомісія звернулася до облдержадміністрацій, облрад, місцевих органів влади, суб’єктів
підприємництва з проханням вилучити з продажу ці
ігри й забезпечити їх недоступність для дітей.

Для біженців Україна —
стартовий майданчик у Європу
В Україні є кілька пунктів, де перебувають іноземці, які в результаті
військових і міжетнічних конфліктів, політичних репресій, стихійних
лих та інших факторів змушені були
покинути свої домівки у пошуках
кращого життя за кордоном. Їх називають біженцями. Як вони потрапили в Україну, як тут живуть, що їх
турбує, дізнавалася кореспондент
«Відомостей», відвідавши пункт
тимчасового розміщення біженців
у Мукачевому, що на Закарпатті.
Варто зазначити, він, на відміну від
того, що у Журавичах на Волині, —
відкритого типу. Тут немає охорони,
і люди можуть будь-коли виходити
у місто, діти навчаються у місцевих
школах.
Тобто у цьому пункті немає нелегалів: його мешканці або вже отримали статус біженця, або подали
заяви до міграційної служби з проханням про визнання біженцем чи
особою, яка потребує додаткового
захисту.
— З 2007 року, відколи почав діяти пункт, тут побувало близько 900
осіб із 22 країн світу, — розповідає
заступник директора цього закладу
Петро Росола. — І приблизно одна
третина з них — неповнолітні.
Сьогодні тут мешкає 56 осіб із
восьми країн світу. Найбільше людей із Афганістану, Сомалі, Єгипту,
Сирії, Іраку.
— За законом, — розповів Петро
Росола, — у пункті вони можуть перебувати рік, але у разі невирішення
питання за заявою термін продовжується.
Як пояснив посадовець, заяви розглядає Державна міграційна
служба. Вони бесідують із кожним
мігрантом, розпитують про причини втечі зі своєї країни, з’ясовують,
чи не обманює, а потім визначають,
чи підпадає ця людина під категорію, щоб отримати додатковий захист в Україні чи статус біженця.
— Якщо їм відмовляють у такому статусі, вони повинні протягом
семи днів виїхати з нашої країни,
цим займається міграційна міліція,
— продовжує Петро Петрович. — У
грудні буде п’ять років, як у нас живе
сім’я з Сирії — мати і п’ятеро дітей.
Двоє старших уже закінчують 10-й
клас. Сім’я Маруфі з Афганістану,
де семеро дітей, мешкає у нас чотири роки. Є сомалійка, яка потрапила
сюди ще неповнолітньою. Вона уже
має статус біженця, тут вийшла за-

Зараз тут мешкає 56 чоловік

міжнародному пункті пропуску
«Ягодин» прикордонники спільно з працівниками митниці запобігли вивезенню з України культурної
цінності — картини, попередньо датованої XV століттям. Громадянин
України їхав автомобілем польської
реєстрації та обрав для руху «зелений коридор». Прикордонники ж
мали оперативну інформацію про
можливу контрабанду культурних
цінностей та ініціювали проведення
поглибленого огляду. Під час перевірки в салоні мікроавтобуса був
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Події

На Маневиччині викрали залізобетонні
плити, якими укріплювали береги річки

Д

о чергової частини Маневицького РВ УМВС України
у Волинській області звернулася
45-річна жінка з заявою про те, що
з території сільської ради району
викрадено п’ять залізобетонних
плит. Правоохоронці встановили,
що троє молодих жителів Маневиччини викрали плити для четвертого товариша.
Напередодні четверо друзів
разом відпочивали за чаркою горілки. Один із них повідомив, що
почав будуватися і йому потрібні залізобетонні плити. Тоді троє
інших пообіцяли, що недорого
дістануть йому потрібне. Вночі
хлопці приїхали у одне з сіл району. Залізобетонними плитами
там укріплювали береги річки, яка
протікала через населений пункт.
Парубки за допомогою двох кін-

них підвід витягнули і повантажили плити. Прямо з місця злочину
повезли товаришеві «замовлений»
товар.
Правоохоронці збирають необхідні матеріали для порушення
кримінальної справи за ознаками
злочину, передбаченого ст. 185 КК
України (крадіжка).

У Рожищі школярки побилися після уроків

У

Тут мешканці пункту готують собі їсти

між, народила двох дітей. До речі,
отримує на них допомогу, яка передбачена нашим законодавством, хоча
діти не є громадянами України.
Загалом люди, які одержали статус біженця, користуються всіма
тими правами, що й наші громадяни, крім виборчого й права служити
у війську. Однак залишитися в Україні, зокрема в Мукачевому, бажають
одиниці.
— В основному всі стараються
потрапити у Європу, — пояснює Петро Росола. — На побутовому рівні
володіють англійською, тобто вже
підготовлені до виїзду.
— Чи можна стверджувати, що
біженці Україну використовують як
коридор у Європу? — цікавимось у
співрозмовника.
— Я не буду спростовувати чи
заперечувати це, — каже Петро Петрович. — Однак не виключаю, що
ми для них є стартовим майданчиком для подальшого переходу в Європу.
У притулку зустріли 16-річного Алі з Сомалі. Він сидів за
комп’ютером. Люб’язно погодився
показати свою кімнату, де мешкає
ще з двома хлопцями. Тут він живе
уже півтора року. Запитуємо, чи не
страшно було самому вирушати у
далеку дорогу.
— Страшно, — відповідає ламаною російською. — Три месяца был в
Одессе, потом тут. Но я хочу в Европу, там мои друзья, тут не интересно: только кушать, учиться... Гулять
я редко хожу.
До речі, мешканці пункту їсти
собі готують самі, на продукти їм
виділяють по 15 гривень на одну
особу кожного дня. На території є
теплиця, в якій вирощують овочі.
Медичне обслуговування для них
безкоштовне.
Питання ж виїзду в Європу вирішує Управління Верховного комі-

Картину XV століття українець приховав
під продуктами

У
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виявлений ящик із продуктами харчування, що стояв між сидіннями.
На його дні була замотана в папір і
тканину дерев’яна картина-портрет
розміром 52×35 см. На запитання
про походження картини мандрівник відповів, що придбав її на ринку
за 230 доларів, оскільки вона йому
дуже сподобалась. А так упакував її
для перевезення нібито випадково.
Наразі картина направлена на
експертизу в Луцький краєзнавчий
музей.
Олег ЛИЧКОВСЬКИЙ

саріату ООН у справах біженців. За
час існування пункту в Мукачевому
одинадцятьом сім’ям вдалося офіційно переїхати до США, Швеції,
Португалії.
Маруфій Саїд Муртаза у Мукачевому живе з сім’єю з восьми осіб.
Брат хлопця поїхав у Одесу на роботу, Муртаза ж працює тут. Складна
ситуація в Кабулі та смерть батька
змусили сім’ю шукати кращої долі.
За рік хлопець вивчив російську і
добре нею розмовляє, трохи знає
українську. «В Мукачевому ми три
роки, тут добре. Місцеві по-різному
до нас ставляться: хтось добре, а
хтось — ні, але так у всіх країнах», —
каже Муртаза.
Живе у пункті й хлопець із Ірану, він спортсмен, грає за місцеву команду «Метеор». Запрошували його
й у ФК «Закарпаття». Проте за вищу
і першу ліги не може виступати, бо
не має всіх документів, щоб підписати контракт. Однак він усе-таки мріє
про кар’єру професійного футболіста в Україні.
Як пояснив Петро Росола, є домовленості з центрами зайнятості
про допомогу в пошуку роботи мешканцям пункту, та на заваді часто
стає мовний бар’єр.
— Але вони тут вчать українську
або російську, також англійську,
— каже Петро Петрович. — У наших школах можуть отримати сертифікат про закінчення середнього
навчального закладу. Цього року
семеро навчаються в автошколі, скоро матимуть водійські посвідчення.
Чоловік зі Шрі-Ланки отримав від
служби зайнятості одноразову допомогу по безробіттю для відкриття
власної справи. Написав бізнес-план
і зараз у Мукачевому торгує чаєм,
який йому постачають із батьківщини. Продукція дуже високої якості.
Людмила ШИШКО
Луцьк — Мукачеве — Луцьк

Рожищі 14-річні дівчатка після
уроків прибирали клас. Слово
за слово — і між ними виник конфлікт. У результаті в хід пішли кулаки і шкільні меблі, повідомили в
СЗГ УМВС України у Волинській
області.
Одна зі школярок зробила зауваження іншій: мовляв, прибери
стільця, щоби можна було добре
помити. Та ж у той час одягала
куртку. Це розізлило її товаришку, тож вона підійшла й ударила
однокласницю в обличчя. Образи
учениця не стерпіла, тож вхопила
стільця і кинула ним у кривдницю. Кульмінацією конфлікту стало
звернення дівчинки у Рожищенську ЦРЛ, звідки її направили на
обстеження в обласну клінічну

лікарню.
— З’ясувалося, що подруги от
уже кілька місяців не можуть порозумітися, — розповів оперуповноважений групи кримінальної
міліції у справах дітей Рожищенського РВ УМВС капітан міліції
Роман Музиченко. — Така ворожнеча завершилася бійкою.
У результаті з дівчатами була
проведена профілактична бесіда,
їх попередили про відповідальність за вчинення дрібного хуліганства. А от на батьків складено адміністративний протокол,
згідно з ч. 1 ст. 184 (невиконання
батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про
адміністративні правопорушення.

Під час пожежі в підвалі врятували двох
безпритульних
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листопада, в п’ятницю, до
оперативно-диспетчерської
служби порятунку міста Ковеля
надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Сагайдачного. Мешканка третього поверху багатоквартирного будинку по телефону
розповіла, що в під’їзді чути запах

диму. До місця події був направлений черговий караул Державної
пожежно-рятувальної
частини
№4.
Прибувши на місце виклику,
рятувальники з’ясували, що дим
поширюється з підвалу будівлі.
Бійці МНС у складі ланки газодимозахисної служби зайшли у підвальне приміщення, де виявили
потерпілого та винесли його на
свіже повітря. Повернувшись у
задимлене середовище, вони знайшли ще одну людину та винесли
її з підвалу. За кілька хвилин еменесники повністю ліквідували пожежу.
Як з’ясувалося пізніше, врятовано двох осіб без постійного місця проживання, які обігрівались у
підвальному приміщенні багатоповерхівки.

Піймали торговців амфетаміном

Д

нями співробітники сектора
БНОН Луцького МВ УМВС
України у Волинській області здійснили оперативну закупівлю амфетаміну. Препарат правоохоронцям продав 26-річний мешканець
обласного центру.
До слова, у минулому хлопець
уже притягався до кримінальної
відповідальності за статтею 309
(незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання,
перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних
речовин або їх аналогів без мети
збуту) КК України.
Крім цього, працівники Державтоінспекції
на
проспекті
Молоді у місті Луцьку зупинили автомобіль ВАЗ, у якому їхав
наркоторговець. Під час огляду
транспортного засобу правоохо-

ронці виявили в салоні 10 грамів
подрібненої речовини рослинного
походження та чотири грами порошку білого кольору, імовірно,
амфетаміну.
Вилучене направлено на дослідження в НДЕКЦ при УМВС
України у Волинській області. Триває перевірка.

