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Події

  ЗЛОЧИН І ПОКАРАННЯ

  ОХОРОНА ПРИРОДИ

  КОРУПЦІЯ

  ЗЛОВЖИВАННЯ

За «нетверезе» вбивство посадили 
на 10 років

У Луцьку розпочався екологічний квартал

У Луцьку державного виконавця 
піймали з хабарем

Дільничний інспектор вимагав 
«винагороду» за мовчання

У серпні 2011 року Сергій П., 
1985 року народження, відпо-

чивав у одному з розважальних 
закладів Луцька. Хлопець у компа-
нії друзів перехилив кілька чарок, 
а потім вийшов подихати свіжим 
повітрям. Стояв поблизу входу до 
бару. Тут його запримітив Станіс-
лав, який саме у цей момент вихо-
див із клубу. Захмелілий, він підій-
шов до Сергія, кинув кілька слів. 
Між ними вмить спалахнула свар-
ка, яка переросла в бійку. Щоправ-
да, шарпанина продовжувалася 
недовго — розбишак розборонили 
працівники міліції, котрі забезпе-
чували охорону громадського по-
рядку поблизу кафе.

Сергій вирушив до свого ав-
томобіля, який припаркував у 
дворі сусідньої багатоповерхівки. 
Тільки-но підійшов до машини, 
помітив свого супротивника, ко-
трий біг прямісінько на нього. 
Чоловіки знову зчепилися. Цього 
разу в руках Сергія був ніж, який 
він устиг взяти в авто. Саме ним 

він завдав Станіславу чотири уда-
ри в ділянку черевної порожнини 
та грудної клітки. Після сутички 
хлопець сів у машину і поїхав до 
озера, що на окраїні обласного 
центру. Тут же помив руки від кро-
ві, а знаряддя злочину викинув.

Близько 9:00 години у Луцькій 
міській клінічній лікарні від отри-
маних травм 18-річний Станіслав 
помер. Згідно з висновком судово-
медичної експертизи, причиною 
смерті потерпілого стали численні 
колото-різані рани, які спричини-
ли внутрішню та зовнішню крово-
течі.

Сергій же був затриманий і 
перебував у ізоляторі тимчасово-
го тримання. Проти нього було 
порушено кримінальну справу за 
ознаками злочину, передбаченого 
ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК 
України. Луцький міськрайонний 
суд Волинської області на основі 
матеріалів кримінальної справи 
оголосив 26-річному Сергію вирок 
— десять років позбавлення волі. 

У Луцьку стартувала загально-
міська акція «Екологічний квар-

тал». Відповідне розпорядження 
підписав міський голова Микола 
Романюк.

У рамках «Екологічного квар-
талу» відбудуться загальноміські 
санітарно-екологічні дні — 23, 30 бе-
резня, 6, 11, 20, 27 квітня, 4, 11, 18, 25 
травня. Будуть проведені й загаль-
номіські природоохоронні заходи:

22 березня — відзначення Всес-
вітнього дня водних ресурсів у рам-
ках розширеного засідання комісії з 
контролю за дотриманням природо-
охоронного та земельного законо-
давства у водоохоронних зонах вод-
них об’єктів, розташованих у межах 
міста Луцька;

28 березня — загальноміська 
нарада з питань участі міста Луцька 
у всесвітній акції «Година Землі» на 
базі Луцького педагогічного коледжу;

31 березня о 20 год. 30 хв. — 
міська кампанія на підтримку дій 

світової громадськості проти змін 
клімату в рамках всесвітньої акції 
«Година Землі», ініційованої Всесвіт-
нім фондом природи;

2 квітня — акція з загально-
освітніми навчальними закладами 
«Зустріч птахів» на території парку 
культури та відпочинку ім. 900-річ-
чя Луцька;

19 квітня — відзначення Всес-
вітнього дня Землі за участю учнів-
ської молоді, представників підпри-
ємств, установ та організацій міста;

20 квітня — толока, приурочена 
до Дня довкілля, з впорядкування 
парків, скверів, територій природ-
но-заповідних об’єктів, розташова-
них у місті, а також власних і приле-
глих територій підприємств, установ 
та організацій;

25 квітня — акції з посадки са-
джанців фруктових дерев на тери-
торії дитячих навчальних закладів, 
приурочені до річниці аварії на Чор-
нобильській атомній станції.

З 5 квітня до 5 травня відбудеть-
ся місячник озеленення, в рамках 
якого підприємствам, установам, 
організаціям необхідно здійснити 
комплекс весняних робіт із озеле-
нення та квіткового оформлення 
власних і загальноміських терито-
рій, упорядкування парків, скверів, 
зелених зон, кладовищ, меморіалів.

Міські загальноосвітні заклади 
спільно з комунальним закладом 
«Міський центр еколого-натураліс-
тичної творчості учнівської молоді 
Луцької міської ради» в рамках ак-
ції проведуть заходи екологічного 
спрямування.

До 1 червня 2012 року відділ 
екології підіб’є підсумки акції. До 
слова, відзначення активістів при-
родоохоронної роботи, колективів 
найкращих підприємств, установ та 
організацій відбудеться під час свят-
кування Всесвітнього дня охорони 
навколишнього природного серед-
овища.

Прокуратура Волинської об-
ласті порушила кримінальну 

справу щодо старшого дільнич-
ного інспектора одного з райвід-
ділів УМВС України у Волинській 
області М. за ознаками злочину, 
передбаченого ч. 3 ст. 368 ККУ 
(одержання хабара). Як повідо-
мив заступник прокурора області 
Валерій Невірець, під час вико-
нання своїх службових обов’язків 
цей дільничний отримав інфор-
мацію про можливе вчинення 
протиправних дій інспектором 
районного підрозділу управління 
Державної пенітенціарної служби 

у Волинській області. Спритний 
правоохоронець вирішив, що не 
надавши належного спрямування 
заявам громадян про порушення, 
допущені інспектором, може ви-
магати від нього «винагороду» в 
розмірі 10000 гривень. 

У період із лютого по 15 берез-
ня 2012 року дільничний під час 
телефонних розмов та особистих 
зустрічей неодноразово вимагав, 
а тоді й одержав двома частинами 
бажані гроші — спочатку 2 тисячі, 
а тоді — 8 тисяч гривень. Під час 
одержання другої частини хабара 
він і був затриманий «на гарячому».

Волинський фермер реконструював два 
овочесховища без жодної бюджетної гривні
В області не втомлюються повторю-
вати про створення овочесховищ 
як важливої складової вдалого 
бізнесу в галузі сільського госпо-
дарства. Неодноразово заводять 
мову й про державні програми, 
які б мали частково компенсувати 
зведення чи реконструкцію таких 
об’єктів. Утім, кількість овочесхо-
вищ стрімко чомусь не зростає. Од-
наче є справжні господарники, які 
попри все піднімають цю нелегку 
справу. Так, одноосібник Руслан 
Хомич із села Кроватка Рожищен-
ського району, не дочекавшись 
допомоги від держави, за 12 років 
збільшив обороти господарства 
більш як у 10 разів, а нещодавно ще 
й зумів облаштувати два овочесхо-
вища. 

Господарство Хомичів зароди-
лось у 2000 році, коли вчитель сіль-
ської школи пан Руслан вирішив 
засіяти батьківські паї. На 11 гек-
тарах почав вирощувати картоплю, 
цукровий і столовий буряк, моркву 
та зернові. 

— На землі працювали усією 
сім’єю: я, дружина, дві доньки й моя 
мама, — розповідає Руслан Хомич, 
— а збирати врожай допомагали і 
сестра, і брати з міста.

Потрохи почали розживатися 
технікою: спершу на позичені гро-
ші купили маленького тракторця, 
згодом з’явилось й інше обладнан-
ня. Так само з кожним роком росла 
й площа землі, яку обробляли. Крім 
своїх паїв, почали брати в оренду й 
землю односельчан. Пан Руслан зі-
знається, що збільшувати кількість 
гектарів підштовхнуло засилля іно-
земних бізнесменів, які швидко 
опановували волинську землю. Так, 
торік Хомичі господарювали уже на 
150 гектарах.

Звісно, коли серйозно взялися 
за овочівництво, назріла потреба в 
овочесховищі. Тож у 2010 році разом 
зі своїм компаньйоном господарник 
придбав два занедбаних сховища в 

Рожищенському районі. Одне — в 
селі Переспа, інше — поблизу До-
росинів. 

— Овочесховище в Переспі було 
у жахливому стані, його продавали з 
аукціону через борги, — каже госпо-
дарник. — У приміщенні не було ні 
вікон, ні дверей, а на даху ріс цілий 
ліс беріз. Минулого року навели лад 
і розмістили там частину врожаю: 
капусту та трохи моркви.

Доросинівське овочесховище зу-
стрічає написом: «Моє поле — моя 
честь». Раніше воно належало міс-
цевому колгоспу. А за роки незалеж-
ності справжнього господаря для 
сховища місткістю 800-1000 тонн 
так і не знайшлось. Коли ж Хомичі 
його придбали, то два тижні витра-
тили лише на те, аби вивезти з «льо-
ху» гниль. Приклали свої руки й до 
відновлення вентиляційної системи, 
поміняли дах, підрихтували стіни. 
А уже восени розмістили в сховищі 
картоплю, моркву та столовий бу-
ряк. 

У Доросинівському овочесхови-
щі працює п’ять осіб, які сортують 
продукцію та готують її до продажу. 
Робота кипить, особливо на початку 
весни, коли в багатьох уже закінчи-
лися запаси.

— Можливо, колись, якщо бу-
дуть гроші, поставимо у сховищах і 
холодильне обладнання. Поки ж об-
ходимося вентиляційною системою, 
овочі зберігаються добре, — пові-
дав Руслан Хомич. — Зі сховищем у 
Переспі ми брали участь в обласній 
програмі на часткове відшкодуван-
ня вартості побудованих чи рестав-
рованих овочесховищ. Усього було 
близько 10 учасників, і між нами 
розподілили 250 тисяч гривень. 
Щоправда, тільки на папері, бо гро-
шей так і не отримали. Їх списали в 
борги та пообіцяли колись віддати. 

Хоча нещодавно в газетах читав, 
що в межах цієї програми на Воли-
ні в 2011 році виділили 3,5 мільйона 
гривень. Із цього ще й досі жартують 
мої друзі.

Цей фермер-одноосібник довів, 
що навіть без державної підтримки 
можна робити великі справи. Він за-
певняє: переваги від овочесховищ 
очевидні. Адже за сформовану пар-
тію однотипної продукції завжди за-
платять більше. 

— Тим, хто купує, вигідніше 
отримати за раз гарні та якісні ово-
чі, ніж їздити та збирати по селах, 
витрачаючи час і нерви, — зазначає 
Хомич.

Господарник переконаний, 
що потрібно формувати культуру 
якісної продукції. Мета його гос-
подарства — виростити такі овочі, 
скуштувавши які, люди хотіли б ку-
пувати їх знову і знову.

Аби цього досягти, у господар-
стві Хомичів без жалю вкладають 
у справу кожну копійку. Так, для 
моркви вибирають найкраще на-
сіння однієї зі швейцарських фірм. 
За словами пана Руслана, на один 
гектар його закупляють аж на шість 
тисяч гривень, що вдесятеро дорож-
че за інше імпортне насіння. А для 
реконструкції овочесховищ позичив 
гроші й жартома каже: «Їх аби за 10 
років віддати».

Попереду посівна. Руслан Хомич 
зазначає, що для волинського селя-
нина вона видасться дуже важкою. 
Адже і паливно-мастильні матеріа-
ли, і мінеральні добрива, й насіння 
уже встигли піднятися в ціні. А від 
держави — жодної підтримки. Хоча, 
як каже господарник, починаючи з 
2000 року, не отримав ані бюджетної 
копійки, та й, зрештою, не дуже на 
це розраховував. 

Ольга УРИНА

Колесніков вимагає 
лічильники в усіх таксі 
Міністерство інфраструктури ініціює зміни в За-
коні України «Про таксі», якими передбачається 
обов’язковість лічильника для пасажира, по-
відомив віце-прем’єр міністр Борис Колесніков. 
«Міністерство інфраструктури проситиме тільки 
одну річ — лічильник для пасажира. Щоб кожен 
клієнт знав, скільки він повинен заплатити за 
проїзд. Усе інше ми передаємо муніципалітетам, 
тобто міським і районним радам», — заявив глава 
Мінінфраструктури.

Україну визнали «раєм 
для хакерів» 
Американський журнал Computerworld присвятив 
велику статтю Україні, яку автор Тейлор Армердінг на-
зиває «раєм для хакерів». Він відзначає, що українські 
кіберзлочинці добре відомі в світі. Таку вседозволеність 
для хакерів пояснюють відсутністю законодавства й 
сучасних правничих практик у боротьбі з кіберзло-
чинністю. Крім того, уряд країни часто непослідовний 
у боротьбі з кіберзлочинцями (приміром, скандал із 
файлообмінником EX.UA), звичними є факти вибірково-
го правосуддя й підкупу посадових осіб.

Працівниками управління Дер-
жавної служби боротьби з 

економічною злочинністю УМВС 
України у Волинській області під 
час отримання хабара був затри-
маний чиновник відділу Держав-
ної виконавчої служби Луцького 

районного управління юстиції.
Як розповіли правоохоронці, 

посадовець вимагав у жителя об-
ласного центру 1500 доларів США 
за сприяння щодо прискорення 
виконавчих дій і надання можли-
вості першочергового викупу на 
привселюдних торгах арештовано-
го нерухомого майна. Затримали 
його під час отримання частини 
хабара в сумі 500 євро.

За цим фактом прокуратурою 
порушено кримінальну справу за 
ознаками злочину, передбаченого 
ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) КК 
України. Нині чиновник перебуває 
в ізоляторі тимчасового тримання. 
Спритникові «світить» позбавлен-
ня волі на строк від п’яти до деся-
ти років і з конфіскацією майна.

Волинський аукціонний центр проводить аукціон з продажу майна:  
Балансоутримувач: Волинська обласна рада. Код ЄДРПОУ – 00022444.
лот І – автомобіль Opel-Frontera, 2000 р.в., реєстраційний номер 77715 ВК. 
Об’єм двигуна – 2200 куб.см В, показання одометра – 218716 км, колір – зелений. 
Двигун потребує капітального ремонту; рульове управління потребує технічного обслуговування; 
зношена обшивка сидіння і салону; акумуляторна батарея потребує заміни; не працює центральний за-
мок, склопідіймачі; система АВС в неробочому стані; покришки ходової системи зношені, кузов потребує 
фарбувальних робіт.
Первісна вартість – 124537,00 грн. Сума зносу – 124537,00 грн.  
Початкова ціна лоту – 14438,03 грн. без врахування ПДВ.
лот ІІ – автомобіль Volkswagen Passat, 1998 р.в., реєстраційний номер 77702 ВК. 
Об’єм двигуна – 1750 куб.см В, показання одометра – 333203 км, колір – зелений. 
Двигун потребує капітального ремонту; рульове управління потребує технічного обслуговування; 
зношена обшивка сидіння і салону; акумуляторна батарея потребує заміни; не працює центральний за-
мок, склопідіймачі; система АВС в неробочому стані; покришки ходової системи зношені, кузов потребує 
фарбувальних робіт.
Первісна вартість – 54740,00 грн. Сума зносу – 51365,00 грн. 
Початкова ціна лоту – 13698,62 грн. без врахування ПДВ.
Майно знаходиться за адресою: м.Луцьк, вул.Паркова, 2.
Грошові кошти в розмірі 1443,80 грн. (лот №1), 1369,86 грн. (лот №2), що становить 10% від початкової ціни 
об’єкта аукціону, плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та грошові кошти для розрахунку за придбані 
об’єкти вносяться на:  р/р 26003203233 в ВОД ВАТ „Райффайзен Банк Аваль”, МФО 380805, код 21733635. 
Одержувая: ПАТ ДАК “НМАЦ“ – філія “Волинський аукціонний центр”. 
Аукціон відбудеться 11 квітня 2012р. об 11 год. за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична, 13.
Кінцевий термін прийняття заяв та плата грошових внесків – три дні до початку аукціону.
Заяви приймаються за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична, 13, тел. для довідок: (0332) 244-188, 242-065.  
Ознайомитися з об’єктами можна в робочі дні за місцем їх знаходження.

 ОГОЛОШЕННЯ


