
Річ у тому, що автомобілі не-
відкладної медичної допомоги 

просто немає чим заправляти. 
Про це під час чергової сесії 

Луцької міської ради розповіла де-
путат Ганна Кравчук. 

Як й у інших сферах, до зна-
чних проблем у наданні медичної 
допомоги може призвести затрим-
ка казначейством коштів. 

Ганна Іванівна повідала, що 
гроші на закупівлю пального ви-
ділені, проте їх затримує казна-
чейство. Надавати ж паливно-мас-
тильні матеріали в борг ніхто не 
хоче. Тож в один момент «швидка» 
може просто не виїхати на виклик. 

Посприяти з вирішенням цієї 
ситуації обраниця громади по-
просила міського голову Миколу 
Романюка. 

Чоловік, який лише три місяці 
тому звільнився з місць по-

збавлення волі, де відбував пока-
рання за крадіжку, знову опинив-
ся на лаві підсудних через скоєння 
розбійного нападу на жінку. 

Як розповіла потерпіла, вона 
поверталася додому ввечері без-
людною стежкою. Раптом ззаду на 
неї хтось накинувся: зловмисник, 
приставивши до її шиї ножа, по-
чав вимагати, щоби віддала сумку. 
При цьому погрожував розпра-
вою. 

Однак потерпіла не злякалася. 
Вхопивши ніж за лезо, вирвала 
його з рук нападника. Порятун-
ком для дівчини став незнайомий 
чоловік, який раптово з’явився 
на стежині: побачивши його, зло-
вмисник утік. 

Луцький міськрайонний суд 
Волинської області детально роз-
глянув усі обставини справи та 
визнав підсудного винним у ско-
єнні кримінального правопору-
шення, передбаченого частиною 1 
статті 187 (розбій) Кримінального 
кодексу України. Тож за напад на 
жінку зловмисник чотири роки 
відсидить у тюрмі. 

13 кінологічних команд допома-
гають виявляти контрабанду на 
Ягодинській митниці. Як саме вони 
працюють, мали змогу побачити 
«Відомості». 

За результатами роботи кі-
нологічних команд за 10 місяців 
2013 року Ягодинська митниця по-
сідає перше місце в Україні. За цей 
час із безпосередньою участю кіно-
логів у зоні діяльності Ягодинської 
митниці перевірили понад 31 тонну 
вантажів і більше як 23 тисячі тран-
спортних засобів. 

Під час здійснення митного 
контролю товарів і транспортних 
засобів за 10 місяців поточного року 
виявили та припинили 24 спроби 
незаконного ввезення підконтроль-
них речовин. 

Зокрема, у 15 випадках виявле-
но та зупинено ввезення медичних 
препаратів, які містять у своєму 
складі психотропні та наркотичні 
речовини, у п’яти — протизаконне 
переміщення особливо небезпеч-
них наркотичних засобів, обіг яких 
заборонено, також — дві спроби 
ввезення особливо небезпечних 
психотропних речовин, обіг яких 
заборонено. 

Неоціненною у багатьох випад-
ках є допомога спеціально навчених 
собак. За словами заступника на-
чальника Ягодинської митниці Мін-
доходів — начальника управління 
боротьби з контрабандою та митни-
ми правопорушеннями Віталія Хо-
мутянського, кінологічні команди 
починають працювати після отри-

мання оперативної інформації про 
можливе незаконне переміщення за-
боронених речовин, таких як нарко-
тичні засоби і тютюнові вироби. Для 
цього транспортний засіб спрямову-
ють у зону поглибленого огляду, де 
інспектор-кінолог оглядає його. 

Майстер-клас огляду вантажів-
ки прямо перед об’єктивом фото-
апарата показав лабрадор Джойс. 
Буквально за лічені хвилини він ви-
явив блок цигарок, який був захова-
ний біля переднього колеса вантаж-
ного автомобіля. 

Старший державний інспек-
тор-кінолог відділу кінологічного 
забезпечення управління боротьби 
з контрабандою та митними право-
порушеннями Ягодинської митниці 
Міндоходів Микола Пархомов роз-
повів, що навчити собаку виявляти 
тютюнові вироби можна за три міся-
ці. Служать такі пси приблизно вісім 
років. За кожне виявлення контр-
абанди — отримують винагороду, 
переконує пан Микола. 

— Якщо говорити про тютюно-
ві вироби, які хочуть провезти на 
митну територію України, то це, як 
правило, безакцизні білоруські ци-
гарки, які везуть із території Польщі, 
— повідав інспектор. — Такі вироби 
можуть ховати у будь-якій частині 
автомобіля. 

Якщо Джойс «спеціалізується» 
на цигарках, то чорна лабрадорка 
Роза навчена виявляти наркотики. 

— Взагалі, за паспортом її звати 
Амброзія, але я кличу Розою, — каже 

інспектор-кінолог Андрій Кухарук. 
— Ми з нею виявляємо наркотики 
рослинного походження — канабіс, 
макову соломку. А також такі на-
півсинтетичні, як кокаїн і героїн. 
Купив її щеням, коли мала 4,5 міся-
ця. Працюємо вже два роки. Най-
більший наш успіх — це виявлення 
500 таблеток екстазі, які громадянин 
намагався провезти у машині під си-
дінням. Уже відбувся суд. Йому дали 
вісім років. 

Як зазначив пан Андрій, остан-
німи роками зростає тенденція вве-
зення в Україну напівсинтетичних і 
синтетичних наркотиків. 

До речі, всі службові собаки 
Ягодинської митниці мешкають не 
у спеціальному собачнику, а вдома в 
інспекторів. Тому, природно, стають 
членами родини. 

Начальник Ягодинської митниці 
Дмитро Поліщук запевнив, що гро-
ші на утримання виділяють справно. 
Ще й премію чотирилапим платять. 
Заслуговують. Служать відмінно та 
й хабарів не беруть. 

У результаті спрацювання служ-
бових собак Ягодинської митниці 
Міндоходів виявлено і припинено 
38 спроб незаконного переміщення 
через митний кордон України тю-
тюнових виробів, три — незаконно-
го ввезення особливо небезпечних 
наркотичних засобів, обіг яких забо-
ронено: гашишу, канабіса, кокаїну — 
й одну спробу незаконного ввезення 
пневматичної зброї. 

Наталка СЛЮСАР 

На прохання фонду «Дитяча мі-
сія. Україна» німецька медична 

клініка Humedica передала спеціаль-
ну електроколяску-скутер для дити-
ни. Її подарували 12-річному Денису 
Базиляну, який змушений пересува-
тися на візочку. Це відбулось у рам-
ках відзначення Міжнародного дня 
людей із інвалідністю. 

Крім цього, у Луцькому міському 
центрі соціальних служб для сім’ї, 
дітей і молоді вручили продукто-
ві набори тридцятьом родинам, де 
виховуються діти з особливими по-
требами, а малеча отримала солодкі 
подарунки. 

Ця благодійна акція відбулась у 
партнерстві з Волинським обласним 
благодійним фондом «Дитяча місія. 
Україна». 
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У Луцьку відбувся фестиваль 
для особливих дітей 

У Луцьку горіла 
багатоповерхівка 
1 грудня на вулиці Гордіюк, 39 почалася пожежа в 
коморі підвального приміщення п’ятиповерхового 
цегляного житлового будинку. Вогонь пошкодив 
електромережу. На щастя, потерпілих немає. Загалом 
з початку року на Волині виникло 924 пожежі, у вогні 
загинуло 19 осіб. Більшість із них стали жертвами 
звички курити у ліжку, часто — у нетверезому стані. 

«Адміністративні послуги: спрощений 
доступ через пошту»

13

Шановні волиняни! Запрошу-
ємо Вас скористатись новою 

послугою «Адміністративні послу-
ги: спрощений доступ через по-
шту» в усіх відділеннях поштового 
зв’язку Волинської області. 

Тепер Ви маєте змогу офор-
мити необхідний документ через 
поштове відділення або, навіть 
не виходячи з дому, через Вашого 
листоношу. 

За Вашим бажанням замовле-
ний документ можна отримати у 
відділенні поштового зв’язку, або 
листоноша доставить його Вам до-
дому (не забудьте зазначити це у 
заяві на одержання послуг). 

Тобто у поштових відділеннях 
Волинської дирекції УДППЗ «Ук-
рпошта» можна подати заяву та 
пакет документів для отримання 
адміністративних послуг. Перелік 
найбільш популярних налічує де-
сять: 

1. Виплата компенсації на при-
дбання твердого палива та скра-
пленого газу. 

2. Призначення житлових суб-
сидій для відшкодування витрат 
на оплату житлово-комунальних 
послуг і придбання скрапленого 
газу, твердого та рідкого пічного 
побутового палива. 

3. Встановлення статусу та ви-

дача посвідчення «Ветеран праці».
4. Встановлення статусу та ви-

дача посвідчення «Дитина війни».
5. Встановлення статусу та ви-

дача посвідчення батьків і дітей із 
багатодітної сім’ї. 

6. Виплата компенсації за не-
використані путівки на санаторно-
курортне лікування, оздоровлен-
ня інвалідам і деяким категоріям 
громадян. 

7. Державна реєстрація фізич-
ної особи, яка має намір стати під-
приємцем. 

8. Державна реєстрація припи-
нення підприємницької діяльності 
фізичною особою — підприємцем. 

9. Видача довідки з Єдиного 
державного реєстру юридичних 
осіб і фізичних осіб — підприєм-
ців. 

10. Видача довідки про доходи 
(розмір пенсії). 

У приміщенні відділення Ви 
знайдете вичерпну інформацію 
про адміністративні послуги. 
Компетентний співробітник по-
шти допоможе Вам заповнити всі 
необхідні бланки заяв, ознайомить 
із правилами та порядком оформ-
лення. 

Ми працюємо для Вас! 
Волинська дирекція 

УДППЗ «Укрпошта» 

У Палаці культури міста Луцька 
відбувся VІІІ Мистецький ін-

теграційний фестиваль «Забавля-
ночка скликає друзів» для дітей із 
особливими освітніми потребами 
та їхніх однолітків. Фестиваль тра-
диційно приурочили до Дня осіб 
із інвалідністю, який міжнародна 
спільнота відзначає 3 грудня, по-
відомляє відділ інформаційної ро-
боти міської ради. 

Символічно звучали дзвони у 
вправних руках Галини Марчук, 
які закликали друзів «Забавляноч-
ки» до зали, де розпочав молитвою 
концертну програму хор семіна-
ристів Волинської єпархії УПЦ. 

У концерті взяли участь ті-
ньовий театр (перший склад «За-
бавляночки»), дитячі колективи 
ДНЗ № 21 та 28, навчально-реа-
білітаційного центру, театральна 
студія «ТАМІ» («Джерело жит-
тя»), ГО «Реабілітаційний центр» 
(м. Ковель), танцювальний колек-
тив «Амелія». 

У фойє Палацу культури відбу-

лися майстер-класи з виготовлен-
ня сувенірів із соломки та глини. 

Організували захід ВОД-
ГО «Центр розвитку дитини», 
міський центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді, управлін-
ня освіти і культури міської ради. 

На Турійщині знешкодили 
25 авіабомб 
Піротехніки Державної служби України з над-
звичайних ситуацій вилучили та знешкодили 
25 авіаційних бомб часів війни, 84 артснаряди 
та 1100 набоїв. Про це інформують в Управлінні 
ДСНС у Волинській області. Боєприпаси були 
виявлені мешканцями Турійського району на 
полях неподалік від дачного масиву за селищем 
Турійськ, поблизу закинутої ферми біля села 
Мировичі та на присадибній ділянці мешканця 
села Задиби. 

У Луцьку засудили зловмисника, який 
із ножем напав на жінку 

Лучани можуть лишитись 
без невідкладної медичної допомоги 

Німецька клініка 
подарувала 
волинському 
підлітку 
електроколяску 

Джойс показує «здобич»

На Ягодинській митниці працюють 
найкращі собаки України 

Крик про допомогу!!! 
Родина Овчиннікових просить небайдужих людей допомогти 
у зборі коштів на лікування їхнього синочка Дмитра. При на-
родженні дитині було встановлено діагноз — «стеноз пієлоуре-
трального сегмента, гідронефроз». Українські медики не дають 
шансів на порятунок, однак операцію погодилися виконати лікарі 
Дебреценського університету (Угорщина). Для цього необхідно 
60 тисяч гривень. На жаль, родина таких коштів не має, тому вони 
змушені звернутися по допомогу до небайдужих громадян. 

Надати допомогу можна таким чином: 
Отримувач: Овчиннікова Аліна Василівна 
Номер карти: 4627 0812 0725 6855 КБ «Приватбанк»
Телефон: +38 095 221 22 11


