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Події

СІМЕЙНА ТРАГЕДІЯ 

ЗАКОНОПРОЕКТ 

НЕЗАКОННА НАЖИВА Після посиденьок у нічному барі Луцька 
хлопці влаштували побоїще на дорозі

О пів на четверту ранку в «швидку» 
надійшов виклик, що на початку 
проспекту Відродження в Луцьку 
лежить молодий чоловік. Медики, 
які прибули на місце, підібрали не-
притомного скривавленого хлопця 
з узбіччя дороги та доставили у 
міську клінічну лікарню. Діагноз 
встановили швидко — «закрита 
черепно-мозкова травма, струс 
головного мозку, церебральна 
кома, алкогольна інтоксикація». 
Через три дні юнак помер, так і не 
повернувшись до свідомості.

…21-річний Богдан після служби 
в армії оселився в Острожці Рівнен-
ської області, там жив і працював. 
Та нерідко навідувався у Луцьк — 
до рідної сестри Ані й троюрідного 
брата Володі. Того вихідного серпне-
вого дня він теж приїхав у гості до 
родичів.

Спершу посиділи за столом у Ані, 
поділилися новинами. Далі хлопці 
вирішили піти на пиво. Богдан за-
певняв сестру, що довго не гулятиме, 
бо о восьмій вечора — останній ав-
тобус на Острожець. І Аня спокійно 
відпустила братів. Увечері подзво-
нила, щоб пересвідчитися, що Бог-
дан дістався додому. Але у відповідь 
почула, що розваги продовжуються, 
а він заночує у Володі.

Алкоголь добряче вдарив у голо-
ву, закипіла молода кров, і хлопцям 
заманулося танцювати. Вони завер-
нули в нічний бар, благо, таких нині 
вистачає. Пиво, музика, стрибання 
— до самого закриття близько тре-
тьої ночі. Богдан і Володя розпаші-
лі вийшли з бару й попрямували на 
квартиру. Там скинули футболки, 
мокрі від активних рухів, і помірку-
вали, що можна було б випити ще 
по пляшці пива. Володя як місцевий 
знав, що біля риночку є цілодобовий 
магазин. Туди й попрямували. Але 
Володі сяйнула думка взяти з со-
бою битку та спортивний еспандер 
(металева пружина): мовляв, район 
неспокійний, усяке може трапитися. 
Богдан не заперечував. 

Отак двоє юнаків, із оголеними 
торсами й «знаряддями для само-
захисту», вирушили до нічного кі-
оску. Неподалік заховали свою «по-
клажу». Біля магазину стояли двоє 
незнайомців. Ті теж були під чима-
лим градусом і збиралися щось ку-
пувати. Богдан зачепив їх перший, 
правда, потім жоден із учасників 
тих подій не міг пригадати, які ж 
слова стали причиною конфлікту. Та 
п’яним людям для вияву агресії ба-
гато не треба. Богдан схопив Володю 
за руку та посунув до схованки. От 
і знадобляться їм заготовлені «боє-
припаси». Повернувшись до мага-
зину, брати зненацька накинулись 
на незнайомців, стали гамселити їх, 
особливо не розбираючи чим і куди. 
Ті, хоч і ошелешені несподіваним на-
падом, стали оборонятися. До того ж 
їх було більше — на другому боці до-
роги, на зупинці, їх чекала компанія. 
Ще двоє молодиків підбігли на по-
міч. Володю відтягнули, він, заува-
живши кількісну перевагу, вирвався 
і чимдуж рвонув у двори будинків. 
Гадав, що брат також визволився та 
сам добереться до квартири.

Але Богданові не пощастило, як 
братові. Суперник йому трапився 
дужчий. Віталій, так його звати, ви-
бив із рук нападника битку та поці-
лив йому кулаком у голову. Богдан 
похитнувся і гепнувся на землю, 
добряче забившись об бордюр. Ві-
талій його не зачіпав, натомість його 
товариш, Сергій, підбіг до лежачого 
й почав копати. А потім ще схопив 
ту злощасну палицю та гатив по го-
лові. Віталік заспокоював друга, але 
той ніби озвірів. Товариші схопили 
його за плечі та потягли на зупинку, 
де їх чекали ще дві жінки — мама й 
тітка одного з них. Але Сергій ніяк 
не втихав, він перебіг через дорогу 
та знову накинувся на Богдана, який 
уже не реагував на удари, а тільки 
безсило хрипів. З компанії кричали, 
щоб припинив, адже заб’є хлопця. 
Сергій відступив тільки тоді, коли 
охоронець ринку, який вийшов на 
шум, пригрозив викликати міліцію.

Володя залишок ночі чекав на 
брата, але той так і не з’явився. А 
вранці зателефонувала сестра Аня 
і сказала, що Богдан у реанімації. 
За висновком судово-медичної екс-
пертизи, потужні удари биткою, які 
припали на голову, й стали причи-
ною смерті. У висновку зазначено: 
«закрита черепно-мозкова травма, 
яка супроводжувалась зламом кіс-
ток склепіння та основи черепа, за-
боями головного мозку з кровови-
ливами під оболонки».

Сергія затримали та поруши-
ли кримінальну справу за ч.2 ст.121 
(умисне тяжке тілесне ушкодження) 
та ч.1 ст.296 (грубе порушення гро-
мадського порядку з мотивів явної 
неповаги до суспільства, що супро-
воджується особливою зухвалістю 
чи винятковим цинізмом).

Сергій свою вину визнав част-
ково. Він стверджував, що по голові 
лежачого не бив, а тільки штурхонув 
палицею у груди. Він вважає, що від 
його дій не могла настати смерть по-
терпілого. Та свідчення охоронця 
ринку, кількох очевидців, що меш-
кають у сусідніх із місцем трагедії 
будинках, а також товаришів Сергія 
підтверджували його необґрунтова-
ну лють, що градом ударів посипала-
ся на незнайомого хлопця.

Сам Сергій на допитах зміню-
вав свідчення, умисно перекручував 
фактичні обставини, таким чином 
намагаючись заплутати слідство. У 
свої 25 років він має значний досвід 
«спілкування» з правоохоронцями 
— двічі був судимий за крадіжки.

Комплексна судова психолого-
психіатрична експертиза ви-
явила у Сергія ознаки емоційно-
нестабільного розладу особистості, а 
також характерне побутове пияцтво. 
«На момент скоєння інкримінова-
них йому злочинів перебував у стані 
вираженого емоційного збудження, 
що суттєво вплинуло на його свідо-
мість і поведінку, знизило можли-
вість прогнозувати ситуацію». Та це 
не був афект, тож Сергій підсудний і 
не потребує лікування у психіатрії.

Луцький міськрайонний суд засу-
див Сергія до семи років ув’язнення, 
а також зобов’язав відшкодувати 
сестрі загиблого майже 50 тисяч 
гривень матеріальної і моральної 
шкоди. Прокурор подав апеляцію на 
«м’який» вирок, вимагаючи для зло-
чинця 10 років тюрми. Та Апеляцій-
ний суд Волинської області залишив 
вирок без змін, апеляцію прокурора 
— без задоволення. Отже, Сергію 
призначили мінімальну межу пока-
рання за сукупністю статей.

До речі, Богдан і Володя та ком-
панія, в якій був Сергій, відпочива-
ли в тому самому нічному барі. Але 
там їхні шляхи не перетнулися. Не 
порозумілися молоді люди на по-
рожній нічній дорозі, де ніхто не міг 
їх зупинити, напоумити. І як резуль-
тат п’яної бійки — безглузда смерть 
21-річного хлопця.

Ольга ЮЗЕПЧУК
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в середньому на стільки тисяч 
осіб упродовж дев’яти останніх 
років скоротилася чисельність 
населення України. Про це по-
відомила заступник голови Держ-
статистики Наталія Власенко. 

На Волині зростає кількість 
навмисних убивств
Навмисних убивств на побутовому ґрунті у порівнянні з 
минулим роком побільшало на 10%. Про це повідомив 
на сесії обласної ради, яка відбулася 8 липня, прокурор 
області Андрій Гіль. За його словами, загалом рівень 
злочинності на Волині зменшився на 8,5%, одначе 
статистика у з’ясуванні сімейних стосунків невтішна. 
Якщо в минулому році з усіх злочинів навмисні вбив-
ства становили лише 11%, то за півроку ця цифра вже 
сягнула 23%.

У Ковельському районі поїзд 
переїхав студента
Через особисту необережність на Волині загинув 
хлопець. Трагедія сталася на дільниці Голоби — Лю-
битів, що у Ковельському районі. Учень професійно-
технічного училища неповнолітній Іван С. з невідомих 
причин о 7-й годині ранку перебував на залізничній 
колії. Машиніст локомотива, який тягнув вантажний 
поїзд, побачив хлопця, що сидів на рейках, почав 
сигналити сиреною. Одначе хлопчина не реагував, а 
локомотив не встиг зупинитися. Проводиться вста-
новлення обставин трагічної події.

На Волині викрили чотири групи 
наркоторговців

З початку року правоохоронці 
Волині виявили чотири орга-

нізовані злочинні групи, які за-
ймалися збутом наркотиків на те-
риторії області. Про це повідомив 
начальник управління з боротьби 
з організованою злочинністю Сер-
гій Горбатюк, пишуть «Волинські 
новини». 

Угруповання збували наркоти-
ки різної тяжкості — від конопель 
до ацетильованого опіуму. Дві 
групи діяли у Луцьку і складалися 
з чотирьох людей, які раніше вже 

були судимі. Нині правопорушни-
ки отримали від трьох до восьми 
років позбавлення волі.

Інші дві затримані групи діяли 
у Ковелі та Ківерцівському районі. 
В одній з них були цигани віком від 
30 до 62 років, які зараз у слідчому 
ізоляторі чекають вироку суду. Як 
повідомили правоохоронці, орга-
нізатором і керівником групи була 
62-річна циганка. 

«Гроші, які отримували від 
наркобізнесу, вони легалізовува-
ли: оплачували кредити, будували 
будинок. Фактично, крім збуту 
наркотичних засобів, задокумен-
товано легалізацію грошей, здобу-
тих від наркобізнесу», — розповів 
начальник УБОЗ. 

Справи проти угруповань із 
Ковеля та Ківерцівщини нині че-
кають судового розгляду. Під час 
арешту учасників групи правоохо-
ронці вилучили у них 3,2 кілогра-
ма канабісу, 40 грамів амфетаміну 
та 32 куби опію ацетильованого на 
загальну суму 200 тисяч гривень.

За вбивство вагітної дружини 
ковельчанина засудили на 9 років

Волинський апеляційний суд 
ухвалив рішення засудити до 9 

років позбавлення волі 29-річного 
мешканця Ковеля Богдана Н., який 
убив свою вагітну дружину. 

Наприкінці 2010 року до чер-
гової частини Ковельського МВ 
УМВС у Волинській області на-
дійшло повідомлення лікаря про 
те, що з невідомих причин рапто-
во померла 29-річна Ольга Н., яка 
на час смерті перебувала на 25-му 
тижні вагітності. Судово-медична 
експертиза встановила, що смерть 
жінки настала внаслідок масив-
ного внутрішнього крововиливу, 
травматичного розриву селезінки 
та закритої тупої травми живота. 
З’ясувалося, що ці травми жінці 
спричинив її чоловік.

Богдан та Ольга жили у шлюбі 
вже понад шість років і виховували 
шестирічну донечку Оксану. Про-
живали разом із матір’ю дружини, 
і все у них ніби було добре, лише 
Богдан полюбляв випити з колега-
ми по роботі та частенько повер-
тався додому в захмелілому стані. 
Ольга не сперечалася з ним, адже 
їй не можна було хвилюватись, а 
йшла спати в кімнату до матері. 

Того вечора Ольга пішла в гос-
ті до сестри чоловіка, з якою вони 

мали хороші стосунки та часто 
спілкувалися. Богдан повернувся 
з роботи напідпитку. Теща пові-
домила, що її дочка пішла у гості 
до братової, і чоловік попрямував 
туди ж, аби його кохана не йшла 
вечірньої пори вулицями міста 
сама. Погостювавши, подружжя 
вирушило додому. 

Дорогою чоловік дорікнув дру-
жині, що вона вживала алкоголь, 
будучи вагітною. Жінка на його 
дорікання не відреагувала, за що 
Богдан накинувся на неї з кулака-
ми. Дружині стало погано, і вона 
впала на землю. Богдан зателе-
фонував до сестри та розповів, 
що Ользі стало зле. Сестра Ма-
рія з чоловіком прибігли на місце 
бійки. Чоловіки внесли Ольгу до 
квартири та зауважили, що вона 
дуже повільно дихає. Налякані ро-
дичі викликали бригаду «швидкої 
допомоги», проте медики, зробив-
ши жінці штучне дихання, ін’єкції 
та непрямий масаж серця, вже не 
змогли її врятувати.

Проти 29-річного Богдана Н. 
порушили кримінальну справу за 
ознаками злочину, передбачено-
го ст.121 ч.2 (умисне тяжке тілес-
не ушкодження, що спричинило 
смерть) КК України. 

Кримінальний кодекс поповниться домашніми 
арештами й електронними браслетами 

НЕОБЕРЕЖНІСТЬ 

Унаслідок пожежі на Рівненщині 
загинули 16 пенсіонерів 

На Рівненщині в результаті по-
жежі загинуло 16 людей по-

хилого віку. Трагедія сталась у 
Дубровицькому районному тери-
торіальному центрі надання соці-
ального обслуговування, повідо-
мляє прес-служба уряду.

На той час у будинку перебува-
ли 25 літніх людей і два працівни-
ки центру.

Протягом 40 хвилин пожежу 
було локалізовано та згодом лік-
відовано. Пожежники врятували 
11 осіб, які з діагнозом «отруєння 
продуктами горіння» госпіталізо-
вані до Дубровицької центральної 
районної лікарні. Троє постражда-
лих перебувають у важкому стані, 
у тому числі двоє працівників цен-
тру.

Кабмін створив комісію у 
зв’язку з трагедією, яку очолив 
міністр соціальної політики Сер-
гій Тігіпко. За його словами, для 
надання допомоги постраждалим, 

а також для ліквідації наслідків 
пожежі уряд виділить необхідні 
кошти. 

«Найімовірніше, причиною 
трагедії на Рівненщині став люд-
ський фактор», — заявив Тігіпко. 
На місці події стало відомо, що 
один із мешканців будинку для 
літніх людей курив напередодні, 
і саме недопалок міг викликати 
пожежу. Порушено кримінальну 
справу, під час розслідування якої 
і буде названо остаточну причину.

Оприлюднено для громадсько-
го обговорення проект нового 

Кримінально-процесуального ко-
дексу. Документ передбачає низку 
нововведень. Зокрема, пропонується 
запровадити домашні арешти термі-
ном до двох місяців та електронні 
браслети для стеження за підозрю-
ваними.

Також у кодексі передбачено по-
вне скасування дослідування кримі-
нальних справ. За словами керівни-
ка робочої групи, що створила цей 
проект, радника Президента Андрія 
Портнова, поки в нас 99,8% усіх су-
дових рішень — це або обвинувачу-
вальні вироки, або дослідування. І 

тільки 0,2% — виправдальні вироки. 
Тепер же якщо слідчий у процесі 
досудового слідства не зібрав дока-
зів провини, то справу не відправ-
лять на дослідування, а суддя буде 
зобов’язаний виправдати підсудно-
го.

Вводиться таке поняття, як уго-
да. Буде два її види: угода з потерпі-
лим і угода про визнання провини. 
Кожна з них затверджується судом.

Скасовується таке поняття, як 
порушення кримінальної справи 
(слідчий зобов’язаний лише вне-
сти відомості про злочин у Єдиний 
реєстр досудових розслідувань і 
почати це розслідування). Це має 

зменшити бюрократію в роботі пра-
воохоронців.

Є ще низка нових моментів, на 
які, на думку Портнова, слід зверну-
ти увагу. Серед них те, що за новим 
КПК основний запобіжний захід в 
економічних злочинах — застава 
(арешт — тільки якщо застава не 
сплачена). І взагалі арешт буде мож-
ливий лише тоді, коли стаття КК пе-
редбачає за злочин не менше п’яти 
років для раніше несудимого. «Зараз 
ми чекаємо висновку щодо ново-
го КПК від Ради Європи, як тільки 
отримаємо — вноситимемо зако-
нопроект до парламенту на затвер-
дження», — підсумував Портнов.


