
Як повідомляє прес-служба 
управління Міндоходів у 

Львівській області, днями на адре-
су жителя Сум надійшло два між-
народні поштові відправлення з 
Іспанії. У митній декларації було 
вказано, що це спортивні футбол-
ки. Під час огляду за допомогою 
технічних засобів митного контр-
олю та роботи кінологічної коман-
ди одна з посилок здалася підозрі-
лою. 

Розпакувавши її, працівники 
підрозділу боротьби з контрабан-
дою Львівської митниці Міндохо-
дів у футболках знайшли прихова-
ні від митного контролю упаковки 
з насінням генетично модифікова-
ного канабіса. У кожній футболці 
було по 50–60 упаковок — загалом 
870 упаковок насіння різного на-
йменування. В іншому відправ-
ленні були буклети з описом на-
сіння й інструкції з вирощування. 
Згідно з цінниками виробника, за-
гальна вартість насіння становить 
близько 27 тисяч євро. 

Зараз працівники митни-
ці Міндоходів проводять заходи 
щодо фіксації правопорушення. 
Такі дії мають ознаки порушення 
митних правил, передбаченого ч. 1 
ст. 483 Митного кодексу України. 
На підставі ст.  511 МКУ насіння 
вилучено.

У 29 містах України вже користу-
ються Інтернетом і телебаченням 
українського загальнонаціонально-
го телекомунікаційного провайде-
ра компанії ВОЛЯ. А відтепер теле-
бачення за новітніми технологіями 
доступне й у Луцьку. А це означає, 
що лучани зможуть мати у своєму 
розпорядженні понад 130 телепро-
грам, канали високої чіткості (HD) 
і додаткові зручні функції послуги 
«Воля Smart HD». 

— Сьогодні ми відкриваємо сво-
їм абонентам послугу телебачення в 
новому цифровому форматі, збіль-
шивши таким чином у понад півто-
ра разу кількість доступних телека-
налів, при цьому не прив’язуючись 
до меж нашої мережі. Такий досвід 
є унікальним для кабельних опера-
торів не тільки в Україні, а й у світі, 
— зазначає директор луцької філії 
компанії ВОЛЯ Юрій Сидорак. 

Директор із регіонального роз-
витку компанії ВОЛЯ Володимир 
Федорчук розповів, що у Луцьку 
компанія запускає не просто циф-
рове телебачення, а телебачення за 
інноваційною технологією OTT (до-
ставка сигналу через Інтернет). 

— Завдяки цьому в Луцьку буде 
кілька ноу-хау, які доступні далеко 
не в усіх містах України, — каже пан 
Володимир. — Це канали високої 
чіткості — HD. Скажімо, перегля-
даючи на них футбол, ви зможете 
побачити краплі роси на полі, від-

чувати всі емоції та звуки, що там 
вирують. Ще одна унікальна по-
слуга — «Воля Кіно HD», яка дасть 
можливість переглядати всі нові 
фільми у форматі високої чіткості. 

Керівник відділу зв’язків із гро-
мадськістю компанії ВОЛЯ Анна 
Міхелян додала, що лучани, які під-
ключать послугу «Воля Smart HD», 
зможуть отримати доступ до най-
рейтинговіших каналів: це, зокре-
ма, програми холдингу Sony, Fox, 
Discovery й інші. Крім цього, понад 
десять із них будуть не тільки в циф-
ровому форматі, а й у якості HD. За 
її словами, на кількох каналах можна 
обирати мову трансляції. Таким чи-
ном, це стає хорошою нагодою ди-
витись улюблені передачі чи фільми 
в оригіналі або ж підучити іноземну 
мову. 

Відмінною функцією стане 
можливість формувати списки 
улюблених програм. Користувачам 
цифрового телебачення від ВОЛЯ 
не потрібно буде думати про ку-
півлю програми телепередач, бо до 
їхніх послуг електронний гід EPG 
— програма передач на тиждень із 
детальним описом, а також із мож-
ливістю встановлювати обмежен-
ня для перегляду каналів дітьми за 
допомогою функції «батьківський 
контроль». Крім того, технологія 
ОТТ дозволяє переглядати ролики 
з YouTube та виходити в соціальні 
мережі. 

А ще наприкінці цього року 

ВОЛЯ порадує користувачів цифро-
вого телебачення в Луцьку новими 
функціями. Зокрема, можливістю 
повторного старту програми та її 
призупинення на якийсь час, щоби 
додивитися згодом. Тож сміливо 
можна буде запізнитися на улюбле-
ний серіал чи новини, знаючи, що 
можна перемотати назад. 

Варто зауважити, що послуга 
цифрового телебачення від ВОЛІ 
надається за IP-протоколом і буде 
доступна всім, у кого підключено 
інтернет-пакет будь-якого про-
вайдера зі швидкістю від 5 Мбіт/с. 
Щоби підключити собі це телеба-
чення, потрібна також телеприс-
тавка, яку компанія надає в корис-
тування. 

Абонентам пропонують на ви-
бір три пакети послуг «Воля Smart 
HD»: «Стартовий» (більше 90 кана-
лів), «Оптимальний» (більше 120 
каналів), «Оптимальний HD» (по-
над 130 каналів). І зараз можна за-
мовити пакети зі знижкою 50% на 
півроку. А чинні абоненти взагалі 
можуть дивитись інноваційне те-
лебачення до кінця року за ціною 
аналогового — 40 грн/місяць.

Підписатися на послугу ВОЛІ 
можна, залишивши заявку на сайті 
компанії www.lutsk.volia.com, а та-
кож звернувшись до цілодобового 
кол-центру, який працює без вихід-
них, за телефоном (0332) 78-78-08 
або у контакт-центр компанії (про-
спект Волі, 66). 

Міністр оборони Павло Лебе-
дєв підкреслив, що метою 

військової реформи є створення 
боєздатних, мобільних, компак-
тних, усебічно забезпечених, про-
фесійних Збройних сил. Він зазна-
чив, що реорганізація здебільшого 
торкнеться підрозділів забезпе-
чення та військових установ, та-
ких як військові комісаріати. А ви-
вільнені кошти буде спрямовано 
на посилення бойової підготовки. 

«Після реформування, коли 
буде ліквідовано функції призо-
ву на строкову військову службу, 
видачі довідок, чисельність особо-
вого складу військових комісаріа-
тів скоротиться. У результаті 350 
мільйонів гривень щороку направ-
лятиметься на потреби бойових 
підрозділів, покращення процесу 
бойової підготовки, стану озбро-
єння та військової техніки», — на-
голосив міністр оборони. 

Павло Лебедєв зазначив, що 
одним із напрямів у забезпечен-
ні військовослужбовців житлом 
є переобладнання казарм. Це 

дасть можливість цього та на-
ступного років створити понад 
10 тисяч ліжко-місць для військо-
вих служби за контрактом. «На 
сьогодні приріст контрактників 
у Збройних силах України ста-
новить 2800 чоловік. За нашими 
оцінками, вже з наступного року 
розпочнеться конкурс на місце 
військовослужбовця за контрак-
том», — зазначив глава відомства. 
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стільки відсотків жителів 
України в цілому не 
задоволені якістю 
медобслуговування. Такими 
є дані соцопитування 
агентства IFAK. 

Українські рушники та горілка 
до Білорусі не доїхали
Оперативна група відділу «Самари» Луцького 
прикордонного загону наздогнала невідомого чоловіка 
між українським селом Самари та білоруським Дивин, 
за 100 м від держрубежу. Чолов’яга з Волині підводою 
намагався перемістити до Білорусі п’ять сумок із 
ковдрами і рушниками та 12 ящиків із 240 півлітровими 
пляшками горілки. Затриманий пояснив, що знайомий 
нібито попросив його привезти алкоголь на весілля. 
Порушника притягнуто до адмінвідповідальності. 
Вартість вилученого товару — 20 тисяч гривень. 

Несправний автобус із нетверезим 
водієм затримали в Луцьку 
У рамках проведення на території області оперативно-
профілактичних заходів під назвою «Автобус-2013» на 
вул. Рівненській у Луцьку було зупинено автобус ПАЗ-32051, 
за кермом якого перебував 34-річний житель Луцького 
району. Під час огляду автобуса встановили технічні 
несправності: місцеве пошкодження шин і несправність 
кермового керування. До всього ж водій був у стані 
алкогольного сп’яніння. Згодом він зізнався, що напередодні 
ввечері вживав пиво. Щодо порушника складено 
адміністративні протоколи. 

З наступного року контрактників у військо 
набиратимуть за конкурсом 

За чотири гривні хлопці побили односельчанина та лишили його 
помирати серед парку 
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День закоханих у селищі Цумань 
Ківерцівського району пере-

творився на справжній кошмар. 
Сп’янілі молодики відлупцювали 
свого товариша та залишили його 
помирати посеред парку в 15-гра-
дусний мороз. Що змусило хлопців 
так поглумитися над односельчани-
ном та як їх за це покарала Феміда, 
«Відомості» з’ясовували з матеріалів 
кримінальної справи. 

Традиційно 14 лютого молодь 
удома не втримаєш. Причому від-
значати романтичне свято збира-
ються не лише закохані. Так стало-
ся і з компанією друзів у Цумані. 
Хлопці, не маючи дівчат, вирішили 
відсвяткувати «по-чоловічому» ще 
з самого ранку. До вечора, коли у 
місцевих барах почнуться справжні 
гульки, було ще далеко, тому паруб-
ки надумали піти по домівках, а по-
тім знову зустрітися та продовжити 
застілля. 

21-річному Сергієві вдома чо-
мусь не сиділося. Він вештався се-
лом, а близько восьмої вечора забрів 
до бару, де приєднався до знайомих. 
Гучна компанія веселилась, роз-
пивала алкоголь, збиралася на дис-
котеку. Однак серед відвідувачів 
закладу Сергій вгледів знайомого, 
з яким дружба чомусь не клеїлася. 
Він підійшов до Артема, привітав-
ся, але у відповідь не почув ні слова. 

Артем, не бажаючи спілкуватися 
з ним, вийшов і подався у сусідній 
бар. Сергію це не сподобалося. Ледве 
перебираючи ногами, він наздогнав 
Артема. Хлопці сіли за різні столики 
та періодично непривітно зиркали 
один на одного. 

Сергій, зрозумівши, що сам 
з’ясувати стосунки не зможе, зателе-
фонував до свого друга — 27-річно-
го Вадима. За кілька хвилин хлопці 
вже вдвох сиділи й обговорювали, 
як можна провчити Артема за його 
«погану поведінку». Сергій роз-
повів, що бачив у гаманці Артема 
чималу суму грошей, коли той роз-
раховувався у попередньому барі. 
Парубки надумали їх забрати і гарно 
відсвяткувати День закоханих. 

Мабуть, Артем відчував, що 
хлопці замислили щось недобре. Та 
й, зрештою, він домовився з матір’ю 
зустрітись у центрі села о 23-й. Ар-
тем підійшов до барної стійки, роз-
рахувався й узяв ще дві пляшки 
пива додому. 

Сергій із Вадимом зірвалися з 
місця та помчалися наздоганяти 
Артема. Той просив його не чіпати 
та поговорити іншим разом — на 
тверезу голову. Сергій почав штов-
хатися, махати кулаками. Забіяки 
заштовхали Артема у парк і почали 
лупцювати, не розбираючи куди. За 
кілька хвилин на голові жертви не 

було живого місця. Хлопець знепри-
томнів і впав у кучугуру снігу. «Ка-
рателі» ще кілька разів копнули його 
у живіт і спину, забрали пиво. Яке 
ж було їхнє розчарування, коли у 
гаманці замордованого хлопця зна-
йшлося всього чотири гривні. Але і 
їх Сергій забрав. 

Веселі від того, що поквиталися з 
Артемом, хлопці пішли далі святку-
вати. Однак думка про те, що вони 
переборщили, не покидала ні Сергія, 
ні Вадима. Через кілька годин вони 
вирішили перевірити, чи оговтався 
Артем, однак застали його на тому ж 
місці. Тіло хлопця припорошив сніг. 
Матір, яка прочекала Артема близь-
ко двох годин, вирішила не мерзну-
ти і пішла додому. Звістку про те, 
що її сина побили і він помер від 
переохолодження, вранці повідомив 
дільничний міліціонер. 

Щоби замести сліди, Вадим під-
кинув закривавлені кросівки, в яких 
бив Артема, на сусідське подвір’я. 
Але і їх знайшли слідчі. Суд засудив 
молодих убивць до восьми років по-
збавлення волі з конфіскацією майна. 
До всього ж парубки зобов’язалися 
виплатити матері вбитого 11 тисяч 
гривень матеріальної та 46 тисяч мо-
ральної шкоди. 

(З етичних міркувань імена змі-
нено.) 

Ірина КОСТЮК 

На Львівській митниці затримали партію 
елітного насіння канабіса 

У Луцьку до 51-річчя від дня 
народження російського му-

зиканта Віктора Цоя всіх охочих 
запрошують пограти і поспівати 
пісень прямо у тролейбусі. Такий 
захід в обласному центрі Волині 
відбудеться вже втретє. «Троллей-
бус, который идет на восток» №3 
стартує 23 червня від зупинки на 
вулиці Данила Галицького, роз-
повіли організатори молодіжного 
об’єднання «Квартира FM» Іванна 

Мартинів і Роман Домбровський.
«Не щодня є можливість зі-

братися разом однодумцям і по-
співати старі добрі пісні, та ще і в 
тролейбусі, — каже Роман Домб-
ровський. — Інколи це абсолютно 
незнайомі люди, а інколи — друзі, 
які не бачилися вже багато років. 
Таким чином усі — музиканти і 
пасажири «Тролейбуса» — зв’язані 
між собою, а у наш час, в еру Інтер-
нету, це — рідкість». 

Луцьком курсуватиме тролейбус 
із шанувальниками таланту Віктора Цоя

МОЗ заборонить виставляти на вітрини 
пачки з сигаретами 

Міністерство охорони здоров’я 
розробляє законопроект про 

заборону виставляння на вітрину 
кіосків пачок із цигарками. Про це 
заявив завідувач сектора контр-

олю за тютюном Інституту стра-
тегічних досліджень МОЗ Костян-
тин Красовський. За його словами, 
заборона куріння в кафе та ресто-
ранах дала позитивні результати 
— за півроку обсяги продажів си-
гарет знизилися на 10%. 

«Заборони спрямовані на не-
курців, щоб вони не починали 
палити. У вересні ми подамо до 
Ради законопроект, що забороняє 
виставляти на прилавки кіосків 
цигарки», — додав Красовський. 

Заборона на куріння в україн-
ських закладах громадського хар-
чування почала діяти з 16 грудня 
2012 року. Проведене дослідження 
показало, що її порушує лише 7% 
таких закладів. 

Компанія ВОЛЯ запустила в Луцьку 
надсучасне цифрове телебачення 


