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У суботу, 10 вересня, прикордон-
ники Луцького загону на ді-

лянці відділу прикордонної служби 
«Ягодин» за 20 метрів від лінії дер-
жавного кордону затримали двох 
громадян України на гужовій підво-
ді з гумовим човном. Чоловіки неза-
конно перевозили тютюнові вироби 
через річку Західний Буг до Польщі, 
повідомили у прес-службі загону. 

Тож волинські прикордонники 
негайно повідомили польським ко-
легам про затриманих. Ті миттєво 
зреагували й зупинили на своїй ді-
лянці кордону співвітчизника, який 
переховував у автівці 18 ящиків 
контрабандних сигарет. 

Цього ж дня в міжнародному 
пункті пропуску для автомобільного 
сполучення «Ягодин» під час погли-
бленого огляду спільно з митником 
на виїзді з України пасажирського 
автобуса сполученням Володимир-
Волинський — Хелм у конструк-
тивній порожнині під передніми та 
задніми східцями автобуса виявле-
но 1080 прихованих пачок цигарок 
із акцизними марками Білорусі та 
Молдови.

Виявлений товар та автобус ви-
лучено. 
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Події

БРАКОНЬЄРИ 

ЗЛОВЖИВАННЯ 

МАНДРІВНИКАМ НА ЗАМІТКУ 

Поки потерпілий стікав кров’ю, 
кривдник спав 
Кілька місяців тому в Луцькому 
міськрайонному суді завершився 
розгляд справи про обвинувачення 
Миколи Скорського (з етичних мір-
кувань прізвища й імена учасників 
події змінено) у вчиненні злочину, 
передбаченого ч.1 ст.119 КК Украї-
ни (вбивство через необережність). 
Як стало зрозуміло з матеріалів 
справи, нещасному випадку можна 
було б зарадити, якби не алкоголь, 
людська байдужість і безпечність. 
Лякає також те, що свідками смерті 
чоловіка стали його малолітні діти. 
Напевно, з їхньої пам’яті та страшна 
картина — калюжа крові й без-
диханне тіло батька посеред неї — 
ніколи не стреться. 

Сім’я Олександра Мамсюка (дру-
жина Ольга, 14-річний син Максим і 
10-річна донька Інна) переїхала до 
Луцька не так давно. Проте зареко-
мендували себе сусідам із хорошої 
сторони. Ніколи ніхто не чув у їхній 
квартирі сварок, сторонніх людей 
вони до себе не водили. Були врівно-
важеними й спокійними. Та от главу 
сімейства частенько бачили напід-
питку. Дехто навіть співчував, мов-
ляв, бідолаха залишився без роботи 
— от і випиває. 

Того злощасного дня все було, як 
зазвичай: дружина вранці пішла на 
роботу, син — до школи. Донька ж 
трохи занедужала, тому залишилася 
вдома. Вона якраз дивилася телеві-
зор, коли під обід батько прийшов 
додому з чужим чоловіком. Інна 
його вже якось бачила у компанії з 
татком. Приятелі сиділи на кухні, 
розмовляли, пригощалися, на столі 
стояла випивка. Та, мабуть, як часто 
буває, оковита до добра не довела — 
між чоловіками спалахнула сварка. 
В кімнату, де була дитина, долинали 
звуки з кухні, раптом дівчинка почу-
ла брязкіт розбитого скла. Мала дуже 
злякалася, навіть боялася підійти до 
дверей, але хвилин через десять таки 
наважилася заглянути на кухню — і 
побачила на підлозі закривавленого 
батька та чужого дядька, який сидів 
за столом. Вона відразу зателефону-
вала мамі, аби та негайно приїхала 
додому. Якраз нагодився зі школи 
й старший брат. Побачене жахіття 

шокувало Максима. Хлопець узяв 
сестричку за руку, і вони вибігли на 
сходову клітку чекати приїзду мами.

За кілька хвилин жінка вже була 
на порозі свого помешкання. Кинула-
ся до чоловіка, проте він був непри-
томний, а довкола все багряніло від 
крові — підлога, стіни. У голові на-
віть промайнула думка — «він втра-
тив надто багато крові, треба шукати 
донорів». Викликати «швидку» по 
мобільному, оскільки стаціонарний 
телефон не працював, матері допоміг 
син. І вже за кілька хвилин у кварти-
рі були медики та міліціонери.

Лікарі констатували смерть. 
Травми були надто важкими — мно-
жинні проникаючі колото-різані 
рани шиї з пошкодженнями трахеї, 
м’яких тканин, судин, що супрово-
джувалися масивною кровотечею. 

Підозри впали на Миколу Скор-
ського, який у той момент перебував 
у квартирі. Той не визнавав своєї 
вини. Спочатку навіть казав, що в 
квартиру зайшов хтось третій і за-
вдав Олександру смертельних ран. 
Потім, зрозумівши, що все-таки є 
докази не на його користь, свідчив, 
буцімто потерпілий сам упав на 
скляні двері та поранився, а він, по-
бачивши велику кількість крові, зо-
млів. Мовляв, прокинувся, вже коли 
прибули працівники міліції. Про те, 
як поводитися під час слідства та в 

суді, він добре знав, адже має вищу 
юридичну освіту, навіть деякий час 
працював у органах внутрішніх 
справ старшим слідчим, а останнім 
часом надавав юридичні послуги. 

Спочатку справу було порушено 
за ст.115 КК — умисне вбивство, та, 
враховуючи свідчення очевидців, 
висновки медико-криміналістичної, 
психолого-психіатричної, дактило-
скопічної експертиз, відтворення 
обставин подій, її перекваліфікува-
ли на ст.119 — убивство через нео-
бережність.

Як виявилося, після чергової 
пляшки між чоловіками виникла 
суперечка, і коли розгніваний гос-
подар піднявся зі стільця, гість із 
усієї сили штовхнув його у плече — 
і той упав на скляні двері. Микола 
припідняв його та сказав витертися 
футболкою. Потім, зі слів обвинува-
ченого, він хотів викликати «швид-
ку», та телефон не працював. Тоді, 
мовляв, сів за стіл і знепритомнів. 
Однак, як стверджують лікарі, він 
просто заснув. 

Суд визнав Миколу Скорського 
винним у вчиненні ненавмисного 
вбивства та засудив до чотирьох ро-
ків позбавлення волі. Після апеляції 
вирок залишили без змін. Однак від-
бувати покарання не довелося: він по-
трапив під амністію і був звільнений.

Людмила ШИШКО

АВАРІЯ 

70%
стільки респондентів, опитаних 
компанією «R&B Group», оцінюють 
економічне становище України 
як у цілому погане. При цьому 
56% респондентів вважають себе 
щасливими.

Відтепер у центрі Львова буде 
тихо 
Виконком Львівської міськради з ініціативи мера Андрія 
Садового затвердив постанову «Про акустичний режим 
у центральній частині міста». На думку мера, у Львові 
дуже галасливо: «Особливо багато шуму від трамваїв і 
гучної музики, яка лунає з кафе й ресторанів. Громадяни 
скаржаться». Заборона на перевищення рівня шуму 
діятиме цілодобово й торкнеться фізичних, юридичних 
осіб, власників, орендарів житлових і нежитлових при-
міщень, а також вуличних музикантів.

Рада Європи може заборонити 
українцям дізнаватися стать 
майбутньої дитини 
Рада Європи пропонує заборонити повідомляти май-
бутнім батькам стать їхньої дитини, щоб виключити 
випадки селективного аборту в країнах колишнього 
СРСР. Рекомендації стосуються не тільки тих країн, де 
зафіксовані випадки селективних абортів, але й усіх 47 
держав-членів Ради, у тому числі й України. Британські 
експерти, втім, стверджують, що це тільки розлютить 
майбутніх батьків.

Троє людей загинули в ДПТ 
поблизу села Любитів

У понеділок 12 вересня близь-
ко 22-ї на території Волин-

ської області трапилася жахлива 

дорожньо-транспортна пригода. 
На автодорозі Доманово — Ковель 
— Чернівці — Тереблече поблизу 
села Любитів Ковельського району 
водій Ігор С., керуючи автомобілем 
марки «Фольксваген Пасат», руха-
ючись у напрямку міста Луцька зі 
сторони Ковеля, зіткнувся з ванта-
жівкою КамАЗ-5511, якою керував 
громадянин Анатолій С., що ру-
хався у зустрічному напрямку. 

Внаслідок аварії автомобіль 
«Фольксваген Пасат» перекинувся 
на лівому узбіччі та загорівся. Три 
пасажири, які перебували у легко-
вику, загинули на місці події, а во-
дій із численними ушкодженнями 
потрапив до Ковельської районної 
лікарні.

Єгипет не буде змінювати правила 
отримання віз для туристів

Туристи, які подорожують само-
тужки, отримуватимуть візи в 

аеропортах Єгипту. Про це повідо-
мив перший заступник міністра 
туризму Єгипту Хішам Заазуа. 

За його словами, тамтешня вла-
да вирішила заморозити рішення 
про внесення змін до правил вида-
чі віз туристам, які не користують-
ся послугами турфірм. 

«Міністр туризму Єгипту Му-
нір Фахрі Абдель Нур домовився 
з кабінетом міністрів країни про 
замороження рішення, тому пра-
вила отримання туристичних віз у 
Єгипті залишаться без змін», — за-
певнив заступник глави туристич-
ного відомства. 

Він також повідомив, що єги-

петські туроператори, представ-
ництва міністерства туризму за 
кордоном й іноземні партнери вже 
поінформовані про подовження дії 
чинних правил в’їзду в країну. 

Раніше кабінет міністрів Єгип-
ту прийняв рішення щодо зміни 
правил видачі туристичних віз 
для туристів, які приїжджають не 
в складі туристичних груп. Вони 
повинні були б одержувати візи 
заздалегідь, а не у аеропорту. Це 
рішення викликало невдоволення 
туристичного сектора Єгипту. Де-
кілька представників туріндустрії 
висловлювали побоювання, що 
такі заходи можуть призвести до 
зниження туристичного потоку в 
«країну пірамід».

У лісах Маневиччини впіймали 
порушників із убитим кабаном 

У Маневицькому районі затри-
мали порушників, які везли 

в салоні авто розчленовану тушу 
дикого кабана. Про це повідомили 
у прес-службі Державної екологіч-
ної інспекції у Волинській області.

Зловмисників виявили під час 
рейду-перевірки екоінспектори 
спільно з працівниками Мане-
вицького РВ УМВС у Волинській 
області. В районі лісового масиву 
ДП «Маневицьке ЛГ» вони затри-
мали автомобіль ВАЗ-2101, який 
їхав зі сторони села Прилісне до 
Маневичів.

У салоні машини знайшли 
розчленовану тушу вепра. Пра-
цівники Маневицького райвідділу 
міліції вилучили її для подальшого 
розслідування. Затримали також 
автомобіль, яким перевозилася 
незаконно добута дичина.

Стосовно громадян, які везли 
тушу, склали протоколи про адмі-
ністративне порушення. Ці про-
токоли екоінспекція направила до 
суду. За повідомленням екологів, 
загальна сума завданої шкоди вна-
слідок знищення однієї особини 
дикого кабана становить 10 тисяч 
гривень.

У Володимир-Волинському районі 
самовільно засівали 320 га поля 

ЖАХ 

Мертве немовля знайшли в дворі 
будинку

9 вересня близько сьомої вечора 
до чергової частини Ковель-

ського міськвідділу УМВС України 
у Волинській області зателефону-
вали й повідомили, що у дворі бу-
динку на вул. 1 Грудня, 4 виявлено 
труп немовляти, ручки та ніжки 
якого покусані собаками. 

Правоохоронці просять осіб, 
яким щось відомо про обставини 

цієї події, зателефонувати до чер-
гової частини Ковельського МВ 
УМВС за номером (03352) 5-32-84 
або на (095) 242-67-75 чи (066) 571-
74-58. Конфіденційність гаранту-
ється. 

Поки міліціянти не коменту-
ють цю ситуацію засобам масової 
інформації, пояснюючи, що йдуть 
перевірки та досудове слідство.

НА КОРДОНІ 

Працівники управління Дер-
жавної служби боротьби з еко-

номічною злочинністю у Волин-
ській області викрили службових 
осіб одного з ТзОВ, які впродовж 
останніх двох років самовільно ви-

користовували земельні ділянки.
Загальна площа засіяного поля, 

що знаходиться у Володимир-
Волинському районі, сягає по-
над 320 гектарів, інформує прес-
служба МВС України.

У результаті цього, за даними 
правоохоронців, було пошкодже-
но родючий шар ґрунту. Проти-
правними діями товариства дер-
жаві завдано збитків майже на 5,8 
мільйона гривень.

Прокуратура Волинської об-
ласті порушила кримінальну спра-
ву за ознаками злочину, перед-
баченого ч.2 ст.364 (зловживання 
владою або службовим станови-
щем) ККУ.

На вихідних 
прикордонники 
боролися з 
контрабандою 
цигарок 

РОЗШУКУЄТЬСЯ ГРАБІЖНИК 

У Рівному пограбували відділення 
«Приватбанку»

Минулого тижня невідомий 
пограбував відділення «При-

ватбанку», розташоване в облас-
ній клінічній лікарні Рівного. На 
злочинні дії чоловікові знадоби-
лося лише 30 секунд. Він увійшов 
до приміщення, де розташоване 
банківське відділення, прикривши 
голову капюшоном. Мав із собою 
камінь, загорнутий у пакет, яким 
і розбив скло каси, перестрибнув 
усередину відділення та вимагав 
негайно віддати йому всі кошти. У 
відділенні на момент скоєння зло-
чину знаходились касир і стажер-
ка. Остання відбулася переляком, 
а от працівниця пошкодила руку 

побитим склом. Утім, жінка все ж 
таки встигла натиснути «тривож-
ну» кнопку. На місце події за 2,5 
хвилини прибула група захоплен-
ня УДСО при УМВС України в Рів-
ненській області. 

За попередніми даними, зло-
вмисник виніс із відділення банку 
14 тисяч гривень, 100 тисяч росій-
ських рублів, дві тисячі євро та ти-
сячу доларів США. На вигляд йому 
20-22 роки, зріст — 170-175 см, ху-
дорлявої статури.

За інформацію про грабіжника, 
оскільки його й досі не затримали, 
«Приватбанк» встановив винаго-
роду — 50 тисяч гривень. 


