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У селі Волошки Ковельського ра-
йону 33-річний чоловік зарубав 

співмешканця жінки, з якою сам ко-
лись жив, пишуть ВН.

Як розповів начальник райвід-
ділу УМВС України у Волинській 
області полковник міліції Микола 
Дубій, приблизно о пів на третю 
ночі минулої п’ятниці до Ковель-
ського міськвідділу УМВС України 
у Волинській області зателефону-
вали медики, які розповіли про те, 
що у селі Волошки вбито місцевого 
39-річного жителя Леоніда Л. 

У потерпілого, який зразу ж по-
мер, була рубана рана голови. На 
місце події відразу виїхала слідчо-
оперативна група. 

Медики, які прибули на місце 
вбивства, знайшли труп Леоніда з 
сокирою, що стирчала з його голо-
ви. 

«В ході розшукових заходів уже 
під ранок вдалося затримати жителя 
цього ж села, 1978 року народження, 
— розповів Микола Дубій. — Також 
стало відомо, що конфлікт між чо-
ловіками спалахнув через ревнощі. 

Затриманий розповів, що у його ко-
лишньої співмешканки останні сім 
місяців проживав тепер уже покій-
ний Леонід. А того вечора колишній 
співмешканець вирішив поговори-
ти з новою пасією коханої. Одначе 
розмова дуже швидко переросла у 
сварку, а згодом гість вхопився і за 
сокиру». 

Зі слів правоохоронців, нара-
зі ревнивець перебуває в ізоляторі 
тимчасового тримання, проти нього 
порушено кримінальну справу. Три-
ває слідство.
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«Стимул» допомагає людям із фізичними 
вадами знайти себе у суспільстві
Уже більше двох років у Луцьку діє 
громадська організація «Стимул», 
основною метою якої є сприяння 
забезпеченню умов для соціальної 
реабілітації та інформаційної адап-
тації інвалідів по зору. Її очолює 
лучанин Денис Клименко, аспірант 
Луцького національного технічного 
університету, який, незважаючи на 
те, що має проблеми зі здоров’ям і 
кілька років тому повністю втратив 
зір, робить зі своїми друзями пре-
красний сайт — www. stimul.org.ua, 
гуртує біля себе всіх небайдужих 
до чужої біди та тих, кому сьогодні 
найбільше потрібна допомога. 
Про свої плани й ідеї, а також про 
те, як попри фізичні негаразди не 
втратити віри у власні сили, Денис 
розповів газеті «Відомості». 

За словами Дениса, за час існу-
вання організації її члени спільно з 
волонтерами придумали, записали 
та зрежисирували чотири передачі 
в ефірі радіо «Луцьк». А це доводить 
спроможність людей із обмеженими 
фізичними можливостями повно-
цінно працювати та реалізовувати 
себе в творчому плані. Також вони 
випустили та надрукували аналітич-
ний бюлетень, поставили виставу, з 
якою виступили у школі для дітей із 
вадами зору в селі Крупа.

— Зараз спільно з нашими парт-
нерами, — розповідає Денис Кли-
менко, — працюємо над створен-
ням аудіобібліотеки, якою зможуть 
користуватися, зокрема, люди з ва-
дами зору. Вона допоможе набути 
необхідних знань, реалізувати себе 
та знайти своє місце у суспільстві. 

Денис каже, що до них телефонує 
чимало людей із проханням прине-
сти саме аудіокниги.

— Коли організували бібліоте-
ку, — провадить далі оповідь про 
діяльність «Стимулу» його керів-
ник, — у нас виникла ідея проекту 
«Діалоги». Суть його полягає в тому, 
щоб між ЗМІ, владою та бізнесом 
обговорити проблеми, які для нас є 
актуальними, й намітити шляхи їх 
вирішення. Наразі хочемо зроби-
ти віртуальні курси та навчати всіх 
охочих комп’ютерної грамотності як 
мінімум, а як максимум — працю-
вати в Інтернеті, створювати власні 
веб-проекти, сайти, не тільки задля 
власних потреб, а й для заробітку 
грошей. Завдяки певним техноло-
гіям цього можуть навчитися й не-
зрячі люди. 

— Як це? — дивуюся.
— Є така програма, яка озвучує 

все, що відбувається на моніторі, — 
пояснює Денис. — Я сам нещодавно 
втратив зір, тому було доволі важко 
навчитися сприймати на слух, а не 
водити мишкою. Тепер же необхід-
но досконало знати клавіатуру та 
вловлювати те, що відбувається на 
моніторі. До цього треба звикнути, 
але, як то кажуть, терпіння і труд усе 
перетруть. Такі спеціальні програми 
допомагають навіть повністю не-
зрячим працювати з комп’ютером. Я 
особисто знаю людей, які не бачать, 
але займаються створенням сайтів 
з нуля — роблять готовий продукт 

до продажу. Одна дівчина, яка живе 
у Павлограді, до цього йшла десять 
років. День за днем працювала в Ін-
тернеті, збирала інформацію. Тепер 
вона долучилася до проекту та пого-
дилася передати свій досвід іншим. 

Денис каже, що вони вже зна-
йшли спонсора, який проплатив усі 
технічні моменти, і з 4 лютого ці 
курси розпочнуться. Імені благодій-
ника він не назвав, бо чоловік поки 
що попросив не розголошувати його 
прізвища. За словами Дениса, на-
віть здорова людина, якщо їй цікаво, 
може приєднатися до цього вірту-

ального курсу.
На запитання, хто підтримує 

організацію фінансово, її керівник 
відповів, що постійно «Стимул» 
співпрацює з благодійним фондом 
Миколи Яручика. Міська влада 
сприяє, допомагає Луцький інститут 
розвитку людини, дружать із облас-
ною профспілковою бібліотекою, з 
молодіжною організацією «Кварти-
ра FM», з «Приватбанком» й іншими 
структурами. 

— Та хотілося б, аби все-таки 
люди більше відгукувалися, — за-
уважує хлопець. — Ми підрахували, 
що якби кожна працездатна людина 
в Луцьку дала на благодійність п’ять 
гривень, вийшло б500 тисяч. А їх 
можна розділити між усіма, хто най-
більше потребує, — приміром, той 
же садочок №21, Крупівська школа. 
Я радий, що на заклик відгукуються 
молоді люди. Студенти допомогли і 
фінансово, і власним часом пожерт-
вували задля озвучування книг. На-
разі нам уже начитали Конституцію 

України, зараз ще працюємо над 
двома книжками.

Загалом, за словами Дениса, у 
Луцьку проживає більше десяти ти-
сяч інвалідів, із яких проблеми з зо-
ром мають приблизно 300 чоловік. 
Але багато хто просто ніде не заре-
єстрований і живе зі своєю пробле-
мою у чотирьох стінах. Щось схоже 
трапилося з Денисом, коли він втра-
тив зір.

— Я на півроку взагалі випав із 
життя, бо не знав, що є якісь орга-
нізації, де люди гуртуються, щось 
творять, працюють, — розповідає 
хлопець. — Не знав, що є ті, хто змо-
же мене до кінця зрозуміти, адже у 
нас схожі проблеми, схоже бачення 
світу. Проте у мене є багато зрячих 
друзів, знайомих, із якими я себе 
комфортно почуваю. Можливо, 
тому, що втратив зір, уже будучи 
сформованою особистістю (зараз 
Денису 27 років — авт.), може, через 
те, що зміг донести до людей, що я — 
не якась проблема чи тягар, як зви-
кли сприймати тих, хто має фізичні 
вади. На жаль, цей стереотип існує, і 
ми намагаємося його поламати. 

Денис каже, що за півроку ціл-
ком адаптувався жити не бачачи 
світу. Тепер він мусить себе у чомусь 
обмежувати. Скажімо, вже не поїде 
на мотоциклі, не спуститься на ли-
жах із гори, хоча, жартує, на санча-
тах можна. Одначе піти в театр може 
собі дозволити. 

— У незрячих із народження 
чутливіші пальці, — розповідає хло-
пець. — Вони читають шрифт Брай-
ля, де кожна буква має вигляд комбі-
нації з шести крапочок, я ж читати 
брайлівський шрифт нормально так 
і не навчився. І в просторі вони кра-
ще орієнтуються. Та, з іншого боку, 
як їм пояснити, що таке жовтий 
чи червоний колір. Я можу уявити 
яскраву картину. Часто, коли лежу, 
відпочиваю, переді мною постають 
різноманітні пейзажі — повноме-
тражні картини, як у 3D технологі-
ях, з усіма подробицями, з кожним 
листочком, травинкою, квіточкою. 
Я собі можу таке уявити, а людина, 
яка не бачить із народження, цього 
позбавлена.

Людмила ШИШКО

БРАКОНЬЄРСТВО 

КОРДОН  

5,6
по стільки тисяч гривень пенсії 
отримують у середньому 107 
тисяч колишніх держслужбов-
ців, повідомив глава правлін-
ня Пенсійного фонду Борис 
Зайчук. 

На Ягодині затримали 
контрабанду норкових шкур 
Митники минулої неділі під час обшуку автомобіля, 
яким рухався громадянин України, виявили контр-
абанду. Водій обрав для руху смугу «зелений кори-
дор», тим самим підтверджуючи відсутність товарів. 
Однак під час поглибленого огляду в багажнику 
автівки було виявлено 64 необроблених сушених 
шкурок норки. Знахідку вилучено, а сума оцінки кон-
фіскату складає майже двадцять тисяч гривень.

У португальця вилучили 
пневматичні гвинтівки
На пункті пропуску «Устилуг», що на Волині, при-
кордонники вилучили дві пневматичні гвинтівки. 
На виїзд із України прибув легковий автомобіль 
марки «Фольксваген» під керуванням 36-річного 
громадянина Португалії. Під час спільного огляду 
в салоні автомобіля виявлено дві приховані пнев-
матичні гвинтівки «Targun». Зброю вилучили та 
передали для проведення експертизи. 

У ківерцівському заказнику 
браконьєри хотіли 
вполювати кабана

Троє мешканців села Муравище 
Ківерцівського району Волині, 

озброївшись рушницями, нама-
галися вполювати дикого кабана 
на території загальнозоологічно-
го заказника місцевого значення 
«Зубр». Браконьєрів затримали, 
пише ЗІК. 

У прес-службі Волинського 
обласного управління лісового та 
мисливського господарства роз-
повіли, що, зачувши постріли, 
єгері державного підприємства 
«МГ «Звірівське» стали шукати 
браконьєрів. Їм вдалося впіймати 
одного з них. У чоловіка вилучено 

рушницю ТОЗ-63 і набої.
Мисливському господарству 

було завдано збитків на десять ти-
сяч гривень. 

П’яна дочка встромила ножа 
батькові у груди

В селі Підгайці, що в Луцькому 
районі, у власному будинку з 

ознаками насильницької смерті 
виявлено труп 53-річного Леоніда 
Я. Виявляється, життя чоловіка 
позбавила рідна донька Ірина. На-
чальник Луцького РВ УМВС Укра-
їни у Волинській області Сергій 
Тягунов розповів, що смерть чоло-
віка настала внаслідок проникаю-
чого ножового поранення. Зі слів 
правоохоронців стало відомо, що 
Ірина проживала разом із батька-
ми. Виховувала малолітню дитину, 
на цей момент ніде не працювала. 
Конфліктні ситуації у сім’ї вини-
кали неодноразово, адже жінка 
вела не надто пристойний спосіб 
життя, крім того, зловживала ал-
коголем.

Того вечора вона повернула-
ся додому з товаришем. Сиділи, 
чаркували, мимоволі між батьком 
та донькою виник черговий кон-
флікт. Батько Ірини неодноразово 
висував претензії до доньки, що та 

кидає дитину, напивається та зни-
кає на декілька днів. Цього разу 
такі слова неабияк зачепили п’яну 
Ірину — дівчина схопила у руки 
кухонний ніж і встромила батько-
ві у груди. Чоловік від отриманих 
травм помер відразу на місці. 

Про вчинене жінка жалкує. Ра-
зом з тим каже, що батько спрово-
кував її сам.

«Він не вірив, що я його вб’ю, 
— каже Ірина. — А я… таки вбила. 
Все через те, що була добряче на-
підпитку. Того вечора за горілкою 
навіть про дитя забула — не забра-
ла з дитячого садочка». 

Наразі підозрювана знаходить-
ся в ізоляторі тимчасового три-
мання Луцького МВ УМВС Украї-
ни у Волинській області.

За цим фактом порушено кри-
мінальну справу за статтею 115 
Кримінального кодексу України 
(умисне вбивство), що передба-
чає позбавлення волі строком до 
п’ятнадцяти років.

Волинянка везла до Польщі 
цигарки з фальшивими акцизами

Жительку міста Любомль за-
тримали прикордонники 

Луцького загону. Порушниця везла 
до польського кордону сигарети з 
фальшивими акцизними марками.

Автомобіль «Фольксваген» 
зупинили в селі Старовойтове 
Любомльського району за чотири 
кілометри від кордону з Польщею. 

У легковику, за кермом якого пере-
бувала 32-річна українка, виявили 
дві тисячі пачок сигарет «LM» із 
українськими акцизними марками. 
Жінка не мала документів на товар, 
тож коробки перевірили спеціаль-
ним оптично-електронним індика-
тором, за допомогою якого можна 
встановити справжність акцизних 
марок. Перевірка показала: всі без 
винятку марки є фальшивими.

Наразі з’ясовуються обста-
вини правопорушення, цигарки 
передано співробітникам МВС. 
Як з’ясувалося, затримана не раз 
потрапляла в поле зору правоохо-
ронців як постачальниця тютюно-
вих виробів, а у вересні минулого 
року в цьому ж місці затримували 
її чоловіка. Тоді його авто було 
вщент забите ящиками цигарок.

АВАРІЯ  

У ДТП на Волині загинуло 
троє людей

Вранці 30 січня на автомобільній 
дорозі Київ — Ковель — Ягодин 

(на Люблін) сталася дорожньо-
транспортна пригода. Водій, ке-
руючи автомобілем «Фольксваген 
Кадді», рухаючись у напрямку міс-
та Ковель, зіткнувся з вантажним 
автомобілем «Вольво» з причепом, 
який стояв на узбіччі.

Внаслідок ДТП водій і ще двоє 
пасажирів автомобіля «Фольксва-
ген» від отриманих тяжких тілес-

них ушкоджень померли на місці 
пригоди.

В обласному ДАІ кажуть, що 
автомобільна дорога М-07 Київ — 
Ковель — Ягодин є магістральною 
дорогою державного значення 
першої технічної категорії. На мо-
мент ДТП покриття проїзної час-
тини було сухим і без ямковості, 
тому причини скоєння дорожньо-
транспортної пригоди встановлює 
слідство.

У Луцьку проживає більше 
десяти тисяч інвалідів, із 
яких проблеми з зором ма-
ють приблизно 300 чоло-
вік. Але багато хто просто 
ніде не зареєстрований і 
живе зі своєю проблемою у 
чотирьох стінах.

НЕЛЮДИ 

На Ковельщині чоловік зарубав знайомого 
через ревнощі 

Голова виконавчої ради ГОІ «Стимул» Денис Клименко


