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Події

СПІВПРАЦЯ ЖОРСТОКА НАУКА 

РОЗБІЙ 

На Євро-2012 луцькі міліціонери допомагатимуть 
львівським

Чоловік помер у власній квартирі 
після «профілактики» родича 

У Луцьку серед білого дня пограбували колишнього 
працівника СІЗО

Найближчим містом-господарем 
Євро-2012 є Львів. Більш ніж 

200 міліціонерів від управління МВС 
України у Волинській області буде 
направлено туди для охорони гро-
мадського порядку біля спортивних 
споруд і культурних пам’яток.

— Основним завданням во-
линської міліції буде забезпечення 
охорони громадського порядку та 
безпеки дорожнього руху в місцях 
проживання іноземних гостей, біля 

історичних і культурних пам’яток, 
торговельно-розважальних закла-
дів, на автошляхах, організація осо-
бистої безпеки фізичних осіб, впро-
вадження посилених заходів щодо 
протидії терористичним загрозам, 
— поінформував заступник началь-
ника УМВС у Волинській області 
Володимир Поліщук.

Дві сотні вибраних уже прохо-
дять спеціальні курси підготовки, де, 
зокрема, вдосконалюють свою ан-

глійську. Перебуватимуть волинські 
правоохоронці у Львові місяць, тоб-
то весь час проведення футбольної 
першості Європи. За словами Воло-
димира Поліщука, відсутність такої 
кількості міліціонерів на ситуацію у 
Луцьку не вплине. Цікаво знати, що 
кожного дня обласний центр Волині 
патрулює від вісімдесяти двох у буд-
ні до ста шістнадцяти міліціонерів у 
неділю та свята. 

Максим ЯБЛОНСЬКИЙ 

Днями у власній квартирі в об-
ласному центрі Волині зі сліда-

ми насильницької смерті було ви-
явлено труп 61-річного лучанина 
Валерія Г.

Оперативники з’ясували, що-
чоловік проживав у квартирі один. 
Але так як полюбляв заглядати в 
чарку, до нього частенько навід-
увались гості сумнівної репутації, 
часто-густо без постійного місця 
проживання, які з великим задо-
воленням частувалися з господа-
рем оковитою, а то й залишались 
«перекантуватись» у нього на дея-
кий час.

Також час від часу його провід-
увала і племінниця Ніна Г. разом зі 
своїм чоловіком Віктором Г., які 
доглядали за дядьком та «чисти-

ли» квартиру від непроханих гос-
тей. Це мало чим допомагало, адже 
любов до градусного напою була 
сильнішою за вмовляння його ро-
дичів.

Цього разу Віктор Г. знову зай-
шов до свого «підопічного» і за-
став його за улюбленим заняттям. 
Чоловік племінниці так розлю-
тився, що взявся «вчити» Валерія 
за допомогою фізичної сили. Від-
лупцювавши пенсіонера, Віктор 
поклав його на ліжко і пішов із 
квартири, мовляв, нехай протве-
резіє. Тоді Віктор Г. навіть не під-
озрював, що родич його дружини 
доживає останні хвилини.

Лише надвечір подружжя на-
відалось у квартиру з бажанням 
поговорити з протверезілим роди-
чем, однак знайшли на ліжку вже 
бездиханне тіло. За результатами 
розтину стало відомо, що 61-літ-
ній Валерій Г. помер від травма-
тичного шоку та розриву печінки, 
оскільки «профілактичні» методи 
Віктора Г. виявились занадто «пе-
реконливими».

Наразі 41-річний лучанин Ві-
ктор Г. затриманий. Порушена 
кримінальна справа за ознаками 
злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 
КК України (нанесення тяжких 
тілесних ушкоджень, що спричи-
нили смерть потерпілого). Триває 
слідство.

Псевдопрофесор Андрій Слюсарчук двадцять років ставив 
експерименти на людях

14 листопада у Києві правоохорон-
ці затримали професора кафедри 
«Інформаційні системи та мережі» 
НУ «Львівська політехніка» Ан-
дрія Слюсарчука, відомого своєю 
здатністю запам’ятовувати великі 
обсяги інформації. Псевдолiкар був 
затриманий у Києвi. «Я вас чекав 
давно» — це єдинi слова, якi вiн 
сказав, коли наручники клацнули 
на його зап’ястях. Інцидент набув 
великого резонансу, адже цей чо-
ловік упродовж останніх двадцяти 
років водив за ніс усіх: і громад-
ськість, яка щиро вірила в його над-
природні здібності, і чиновників, 
які вважали справою честі нагоро-
джувати Слюсарчука всілякими 
преміями та нагородами.

Як повідомляє zik.ua, спецзагін 
«Беркута» доставив псевдолікаря в 
управління МВС України у Львів-
ській області. На вході до установи, 
за лічені секунди, доки Слюсарчука 
виводили з автівки, журналістка 
«Експресу» Світлана Мартинець, 
яка розслідувала цю справу, встигла 
запитати у нього: «Андрію, хто був 
першою жертвою?». Відповів «про-
фесор» доволі нестримано: послав її 
на три букви.

Проти Андрія Слюсарчука по-
рушено кілька кримінальних справ: 
одна — за підробку документів, інша 
— за статтею «шахрайство».

Журналісти газети у своїх роз-
слідуваннях стверджують, що чоло-
вік без медичної освіти лікував лю-
дей, і звинувачують його у тяжких 
злочинах. Андрій Слюсарчук це за-
перечує.

Видання повідомляє, що про-
фесор Андрій Слюсарчук навчався 
в ПТУ, а не в медінститутах Росії та 
України, займався медичною прак-
тикою без професійної освіти й що 
кілька людей через його «лікування» 
померли.

Також газета звертає увагу на те, 
що 13 років Слюсарчук був на під-
писці про невиїзд через кримінальні 
справи. Першу карну справу проти 
чоловіка було порушено у 1996 році. 

Тоді слідчі Львівщини інкримінува-
ли йому шахрайство, проте ця спра-
ва, як й інші подібні, до суду так і не 
дійшла. Цього разу «генію медици-
ни» доведеться відповісти за все.

Починалася грандіозна кар’єра 
Андрія Слюсарчука ще на шкіль-
них лавах. Із 1980 року до 1987-го 
(з 2-го по 8-й класи) він навчався 
та жив у Бердичiвській спецiальній 
школі-iнтернаті для дiтей-сирiт і 
дiтей, позбавлених батькiвського пі-
клування, де отримав свiдоцтво про 
закiнчення цього закладу. У двадця-
тирічному віці він закінчив (1991 
рік) Міжрегiональне вище профе-
сійне училище залізничного тран-
спорту, що в Козятині Вінницької 
області, отримавши спецiальнiсть 
штукатура-плиточника. 

Проте Слюсарчук стверджував, 
що в 1991 році він став випускником 
Російського державного медичного 
університету ім. Пирогова у Москві. 
Нещодавно ж стало відомо: диплом 
про закінчення цього вишу сфальси-
фікований. 

Відомо також, що в 1989-му, 
тобто в період навчання в училищі, 
Слюсарчука перевели в ПТУ №62 
міста Червонограда Львівської об-
ласті в групу №74, де навчалися май-
бутні швачки. Вчителі згадують про 
те, що тут Андрій любив ходити на 
манір лікаря з кейсом і стетоскопом. 
Кажуть, навіть проводив у сусідньо-
му училищі сеанси гіпнозу за гроші. 
1 червня 1990-го йому видали доку-
мент, що він «закінчив повний курс», 
де в графі «професія» записано «по-
мічник майстра». Згодом в училищі 
знищили майже всі документи про 
його навчання, а дату народження 
виправили на 19 травня 1974 року. 
Відтоді на всі офіційні запити про 
те, чи навчався в цьому закладі гро-
мадянин України Слюсарчук Андрій 
Тихонович, що народився 9 травня 
1971 року, керівництво нібито на 
підставі архівних документів відпо-
відало заперечливо. 

З 1993 року Слюсарчук працю-
вав нейрохірургом у місті Новояво-
рівську, що на Львівщині. У 2003-

2006 роках псевдопрофесор мешкав 
у гуртожитку НУ «Львівська полі-
техніка», де примушував студентів 
приймати психотропні препарати 
на базі своїх «вигаданих» діагнозів. 
Вимагав чималі суми на лікування 
у батьків, погрожував самогубством 
дітей. Поширював заборонені ме-
дичні препарати, а також «власного» 
виробництва — по чотири тисячі 
доларів за одну ампулу.

З березня 2006 року працював на 
посаді доцента кафедри Львівсько-
го державного інституту сучасних 
новітніх технологій і управління ім. 
В.Чорновола. 2006 року переведений 
на посаду професора кафедри за-
гальних юридичних дисциплін.

У його біографії вже встигли 
встановити непідтверджені факти, 
які, ймовірно, є цілковитою брех-
нею. Зокрема: 1991-1992 рр. — про-
ходив інтернатуру за фахом «клі-
нічна нейрохірургія» у Російському 
державному медичному універси-
теті ім. Пирогова; 1992-1994 рр. — 
клінічна ординатура за фахом «не-
йрохірургія» на базі того ж вишу; 
1994-1997 рр. — працював лікарем-

нейрохірургом, ординатором в Ін-
ституті нейрохірургії та неврології 
Російського державного медичного 
університету. 

До всього ж з’ясувалося, що за 
все життя пан Слюсарчук не захис-
тив жодної наукової роботи, хоча в 
його вигаданій біографії йдеться, що 
в 1998 році він підготував і захистив 
кандидатську дисертацію на тему 
«Порівняльний аналіз імуномоделю-
ючої терапії наслідків енцефалопа-
тій при гострих черепно-мозкових 
травмах», отримав науковий ступінь 
кандидата медичних наук. У 2003 
році, себто після успішного захис-
ту докторської, Слюсарчуку навіть 
присвоїли вчений ступінь доктора 
медичних наук у галузі нейропсихо-
логії та нейропсихохірургії.

Чоловік до останнього запевняв, 
що є доктором медичних наук. У 
якості аргументу «вивісив» на сво-
єму офіційному сайті відсканова-
ний диплом доктора з постановою 
президії Вищої атестаційної комісії 
України №12-08/3-з від 14 квітня 
2010 року. Водночас Слюсарчук за-
являє, що ступінь доктора медичних 

наук нібито одержав у 2003 році, а не 
у 2010, як зазначено на дипломі. 

Спеціалізована вчена рада Ви-
щої атестаційної комісії України, яка 
присудила «генію» вчений ступінь, 
відсутня у переліку спеціалізованих 
вчених рад на сайті ВАКа. Також ві-
домості про захищені Слюсарчуком 
дисертації відсутні в електронному 
фонді авторефератів Національної 
бібліотеки України ім. В. І. Вернад-
ського, куди вони обов’язково пови-
нні були потрапити. До всього ж ін-
формації про його наукові здобутки 
немає в жодній пошуковій системі 
наукових публікацій.

Журналісти «Експресу» дослі-
дили, що дипломи, на підставі яких 
Слюсарчук робив кар’єру, — фаль-
шиві. Вінницький медінститут від-
повів на редакційний запит, що в 
них ніколи не було такого студента. 
Правоохоронці також перевіряють, 
чи Московський медуніверситет ви-
давав диплом Слюсарчуку, коли він 
іще був неповнолітнім.

Зовсім недавно, у жовтні 2011 
року, пан Слюсарчук отримав гро-
шову премію Президента України 
Віктора Януковича в обсязі 150 
тис. гривень у номінації «Науко-
ві досягнення в галузі освіти» за 
цикл робіт «Комплекс освітніх ін-
формаційних технологій подання, 
запам’ятовування й опрацювання 
надвеликих об’єктів інформації в 
процесі навчання».

А вже з початку листопада на 
загальнонаціональних каналах по-
чали виходити викривальні сюжети 
про «Доктора Пі»: програми «Гроші» 
(«1+1», 01.11.2011), «Максимум в 
Україні» (ICTV, 05.11.2011), «Підсум-
ки тижня» (Перший національний, 
06.11.2011), «Знак оклику». (TVi, 
07.11.2011).

Насамкінець журналiсти «Екс-
пресу» в серії публікацій у жовтні-
листопаді 2011-го звинуватили 
«доктора наук» у скоєннi важких 
злочинiв і надали правоохоронним 
органам відповідні докази, за якими 
порушено кримінальну справу. 

За матеріалами інтернет-видань

35,6
стільки відсотків опитаних 
Інститутом Горшеніна віддають 
перевагу соціальним нови-
нам, близько чверті — кримі-
нальним (28,9%), спортивним 
(25,5%), а також новинам у 
сфері шоу-бізнесу (24,8%). 

Щоб ввести електронний облік 
деревини, треба три мільйони
Запровадити електронний облік деревини лісівникам 
Волині поки не дозволяє вартість обладнання. За словами 
начальника обласного управління лісового та мислив-
ського господарства Богдана Колісника, щоб облікувати 
лісові ресурси, потрібно закупити апаратури на три міль-
йони гривень. «Електронний облік — не забаганка. Він 
дозволить відповісти на питання, звідки береться ліс на 
приватних пилорамах, — наголосив Богдан Іванович. — 
Обладнання дороге, але необхідне. Цього року почнемо з 
ялинок, а наступного впровадимо на всю деревину».

На цукровому заводі — 
розчленований труп
На Гнідавському цукровому заводі трапився 
страшний інцидент — чоловіка розчленувало сис-
темою для подрібнення буряка. Частини тіла зна-
йшли колеги в ніч із 19 на 20 листопада в одному 
з заводських приміщень. На підприємстві гуляють 
різні версії трагедії. Говорять, що чоловік міг бути 
у нетверезому стані, посковзнутись і впасти під 
величезні ножі. Наразі рештки тіла відправили 
на судмедекспертизу, а матеріали скерували для 
реагування до прокуратури.

Від автозаку до зали суду «Доктора Пі» вели з зав’язаними очима

Нарешті злодіяння «генія» викрито

Ця історія почалася з банально-
го розпиття спиртного. Меш-

канець Луцького району 22-річний 
Юрій В. перебував у Луцьку. Чекаю-
чи автобуса до свого села на зупинці, 
він зустрів двох незнайомців — Ми-
хайла Г. та Андрія Б. Спершу хлопці 
розговорились, а далі разом пішли 
пиячити. Пляшку та закуску при-
дбали в магазині на зупинці.

Після кількох випитих чарок між 
новими знайомими зав’язалася вже 
більш відверта розмова. Тут Юрій 
узяв та й «похвалився» хлопцям, 
що колись працював у слідчому ізо-
ляторі. В цей час Михайло й Андрій 

буквально вскочили на ноги, адже 
нещодавно тільки звільнились із 
місць позбавлення волі, й уже не так 

люб’язно дивилися на свого нового 
знайомого. Через якусь мить хлопці 
затягнули потерпілого за приміщен-
ня магазину (була десята година ран-
ку), де побили його й, погрожуючи 
ножем, забрали гроші та мобільний 
телефон, після чого втекли.

Потерпілий одразу зателефону-
вав до чергової частини Луцького 
міського відділу УМВС. Через кіль-
ка хвилин на місце події прибула 
слідчо-оперативна група, яка й за-
тримала зловмисників. На сьогодні 
проти обох підозрюваних порушена 
кримінальна справа за розбій. Три-
ває слідство.


