
Загальновідомим є той факт, що в 
Україні правосуддя відсутнє вза-
галі. Є система судів, а правосуддя 
в загальноприйнятому сенсі нема. 
А те дійство, яке щодня відбуваєть-
ся по всій країні у храмах Феміди, 
якщо й іменується «здійсненням 
правосуддя», то лише у лапках. 
Просту людину можуть посадити за 
вкрадену курку чи мішок картоплі, 
а синка якогось можновладця «від-
мазують» від криміналу за вбивство 
при найтяжчих обставинах його 
вчинення. Деякі судові історії, наче 
крик душі, приголомшують своїм 
цинізмом, як і ця, що трапилася 
торік у місті Володимирі-Волин-
ському. 

28-річний Олег Захарук працю-
вав мийником у товаристві з об-
меженою відповідальністю «Гербор 
Холдинг». 17 жовтня 2011 року при-
близно о 15-й годині на територію 
мийки приїхав на дорогій іномарці 
візуально знайомий Олегу чоловік 
на ім’я Олександр, який неодноразо-
во користувався послугами підпри-
ємства. Він припаркувався, попро-
сив помити автомобіль, передавши 
Захаруку ключі. Захарук близько 
17-ї години зателефонував клієнту, 
мовляв, машину можна забирати. 
Олександр відповів, що зможе при-
їхати лише за годину, додавши, щоб 
ключі той відніс охоронцям товари-
ства «Гербор Холдинг», у яких не раз 
їх залишав.

Робочий день уже закінчився. 
Напарнику подзвонила дружина, 
і той поїхав велосипедом додому. 
Олег Захарук залишився на авто-
мийці один. Мабуть, його лихий по-
плутав, бо вирішив покататися на 
чужій машині. Згодом він дав свід-
чення, що в обідню перерву випили 
з напарником по 150 грамів горілки. 

Престижна іномарка слухняно 
рушила з місця. Олег поїхав у на-
прямку вулиці Привокзальної. До-
їхавши до залізничного вокзалу, на 
перехресті з рухом по колу розвер-
нувся й поїхав назад на автомийку. 
Дорогою зустрів двох знайомих, 
які йшли в бік вулиці Князя Олега. 
Захарук запропонував їх підвезти. 
А чому б і ні! Щоб відчути себе ко-
ролем дороги і додати у кров адре-
наліну, вдарив «по газах». Машина 
рвонула вперед. До біди уже було 
недалеко.

Рухаючись на перехресті вулиць 
Привокзальної та Князя Олега у міс-
ті Володимирі-Волинському, Олег 
Захарук не вибрав безпечної швид-
кості руху та, не впоравшись із керу-
ванням автомобілем, здійснив наїзд 
на бетонну огорожу, в результаті 
чого машина отримала механічні 
пошкодження. Захаруку нічого не 
залишалося робити, як зателефону-
вати до Олександра та сказати, що 

він розбив його іномарку. Невдовзі 
на місце ДТП приїхали й працівни-
ки міліції.

Під час розслідування справи 
з’ясувалося, що машина належить 
директору підприємства «Луга-Но-
ва» Ігорю Самчуку, який розповів, 
що купив цей автомобіль за 49 ти-
сяч доларів США і використовує як 
службовий. Водієм у нього працює 
Олександр Лисеюк, який перейшов 
до нього з приватного підприємства 
«Укр-Петроль», засновником якого є 
відомий на Волині бізнесмен, меце-
нат і благодійник Сергій К. До речі, 
іномарка «Даймлер Крайслер 210», 
окрім державного реєстраційного 
номера, ще має індивідуальний но-
мерний знак — «КС 002», що може 
вказувати на реального господаря 
авто або кому воно належало. Тож 
Олегу Захаруку «знаючі» люди по-
яснили, в яку неприємну історію він 
вляпався. 

Згідно з висновком судової авто-
товарознавчої експертизи, механічні 
пошкодження «потягнули» на 197 
тисяч гривень. 

Батьки у Захарука прості ро-
ботяги, та й зарплата в мийника 
машин така, що доводиться кінці з 
кінцями зводити. Тому вирішили всі 
втрьох просити у відомого в місті 
мецената, аби захистив їхнього сина. 
Та на марно. Проти Олега Захарука 
було порушено кримінальну справу 

за незаконне заволодіння чужим ав-
томобілем, перебування за кермом у 
стані алкогольного сп’яніння та по-
шкодження авто, чим спричинено 
власнику велику матеріальну шкоду. 
Слідство тривало недовго. Трапила-
ся пригода 17 жовтня, а вже 23 груд-
ня було зачитано вирок. 

Завидна оперативність для на-
шої правоохоронної та судової сис-
тем. Гучні справи про злодіяння 
«вельмож» можуть роками «мари-

нуватися» у слідчих кабінетах, а по-
тім «розсипатися» у судах. Простого 
чоловіка часто навіть за незначну 
провину приректи на тюремну ба-
ланду значно легше, ніж засудити за 
страшний злочин чергового «мажо-
ра». 

На думку суду, дії підсудного 
Захарука були направлені на неза-
конне заволодіння транспортним 
засобом для тимчасового його вико-
ристання та задоволення особистих 
потреб, що у нього виникли. Оби-
раючи покарання, суд врахував сус-
пільну небезпеку вчиненого та дані 
про особу правопорушника, зазна-
чивши, що цей злочин належить до 
категорії особливо тяжких. 

Олег Захарук щиро розкаювався, 
клявся, що не викрадав автомобіль, 
а лише взяв його покататися. Та й 
куди йому було втікати з Володими-
ра-Волинського? На користь підсуд-
ного була позитивна характеристика 
з місця роботи. 

Своєю жорстокістю вирок при-
голомшує. Голова Володимир-Во-
линського міського суду Надія Пі-
кула визнала Захарука винним у 
вчиненні злочину, передбаченого 
частиною 3 статті 289 Кримінально-
го кодексу України, призначивши 
покарання у вигляді позбавлення 
волі на сім років. Також із право-
порушника на користь власника 
машини мають стягнути матеріаль-
ні збитки в розмірі 197 345 гривень, 
витрати за проведення експертизи в 
сумі 900 гривень, 2 000 гривень мо-
ральної шкоди, а всього 200 245 гри-
вень. Олега Захарука взяли під варту 
в залі суду.

10 січня 2012 року помічник Во-
лодимир-Волинського міжрайонно-
го прокурора Васьовчик І. В., який 
підтримував звинувачення у суді 

та який залишився невдоволеним 
вироком судді, подав апеляцію у 
зв’язку з його «м’якістю»… 

Як стало відомо «Відомостям», 
Апеляційний суд Волинської області 
від 24 лютого 2012 року, розглянув-
ши у відкритому судовому засіданні 
кримінальну справу за апеляціями 
прокурора, який брав участь у роз-
гляді справи судом першої інстанції, 
призначив Захаруку покарання у ви-
гляді уже п’яти років позбавлення 
волі без конфіскації майна. 

Родина, знайомі хлопця вва-
жають вирок несправедливим. Від 
розбитої іномарки навряд чи по-
страждав бренд відомих приватних 
підприємств «Луга-Нова» й «Укр-
Петроль». 

Та й згадана іномарка — це не 
перша розбита машина, яка має 
стосунок до «Укр-Петроль». 20 лис-
топада 2009 року на вулиці Сагай-
дачного, що у місті Володимирі-Во-
линському, «Лексус», що належить 
даному підприємству, на шаленій 
швидкості протаранив автомобіль 
ВАЗ-2107 мешканця с. П’ятидні Ан-
дрія Г. Обидві машини були розбиті 
вщент, серйозно постраждав і па-
сажир «Жигулів» Орест Л. — струс 
головного мозку, перелом щелепи, 
численні забої внутрішніх органів. 
Згідно з офіційною версією, за кер-
мом «Лексуса» перебував «беззмін-
ний» водій бізнесструктури — Олек-
сандр Лисеюк. Чи отримав він такий 
же значний термін ув’язнення, як 
Олег Захарук? Виявляється, що ні. 
Кримінальна справа навіть не по-
рушувалася. Хоча наслідки набагато 
серйозніші.

Напевно пам’ятають українці 
транспортну пригоду, яка трапилася 
в Донецьку. Громадянин Росії О. На-
заретян збив на пішохідному пере-

ході 20-річну студентку. Дівчина 
загинула на місці, а вбивця спокійно 
попрямував до найближчого розва-
жального закладу. Рішення суду ви-
глядало як знущання над родичами 
загиблої. Назаретяна засудили до 
п’яти років позбавлення волі, проте 
за станом здоров’я (він раптово ви-
явився тяжко хворим) звільнили від 
відповідальності. 

А синові екс-прокурора Жовтне-
вого району Дніпропетровська, він 
же суддя Дмитро Рудь, за вбивство 
на пішохідному переході відразу 
трьох жінок дали умовний термін і... 
відпустили. 

Сина депутата Одеської облради 
від Партії регіонів Дмитра Кравця, 
який убив хлопця та покалічив ді-
вчину, амністували. У серпні 2009 
року за кермом «Мерседеса» Дмитро 
Кравець збив на смерть 28-річного 
Василя Карпенка та залишив інвалі-
дом 27-річну Наталю Гусєву.

Екс-депутату Софіївської рай-
ради Дніпропетровської області 
Олександру Тарану, який розстріляв 
25-річного чоловіка на очах у його 
молодої дружини та маленького 
сина, дали два роки умовно і теж ви-
пустили на волю! Понад те, повер-
нувшись додому, колишній народ-
ний обранець влаштував бенкет на 
честь свого звільнення та запускав у 
небо салюти.

У деяких ситуаціях навіть при-
скіплива увага журналістів до су-
дового процесу не грає особливої 
ролі. Підтвердження тому — справа 
19-річного Фелікса Петросяна, сина 
впливового одеського політика. В 
ніч із 11 на 12 січня 2008 року він, 
керуючи іномаркою, спричинив ава-
рію, у якій одна людина загинула, а 
інша була тяжко травмована. Під 
час затримання молодик навіть по-
грожував співробітникам міліції. 
Виявляється, недаремно. Почуття 
безкарності, подароване шанованим 
родичем, мало підстави. Результат 
— кримінальну справу закрито.

На тему несправедливості в су-
дах можна писати багато. Трапля-
ються ситуації, коли у засудженого 
«вбивці» — неспростовне алібі, а всі 
докази вини — це заляпана кривави-
ми плямами явка з повинною. Де ці 
люди, приречені померти за ґрата-
ми, візьмуть гроші на те, щоби опла-
тити роботу, пов’язану з клопотами 
з перегляду вироку?

Керівник представництва ні-
мецького Фонду Конрада Аденау-
ера в Україні Ніко Ланґе в інтерв’ю 
Deutsche Welle заявив, що «в Україні 
немає справедливого судочинства та 
чесного провадження кримінальної 
справи». І підтвердженням тому —
вироки Олегу Захаруку та десяткам, 
якщо не сотням інших громадян 
України.

Петро ІВАНЮК

На постійній комісії Луцької 
міськради з питань освіти, 

науки, культури розглядалася 
проблема черг у дитячі садки. Як 
повідомив начальник управління 
освіти Олег Гребенюк, в Луцьку не 
охоплено позашкільною освітою 
приблизно півтори тисячі дітей. 
Однак уже з 1 вересня вводиться 9 
додаткових груп у 8 закладах.

— Садочок №19 матиме дві 
додаткові групи, інші — по одній, 
— пояснює Олег Володимирович. 
— Загалом ми приймемо додат-
ково 200 діток, що дорівнювати-
ме одному дошкільному закладу. 
Крім того, з кінця жовтня розпо-

чне роботу 40-й садочок у 55-му 
мікрорайоні, який розрахований 
на 10 груп. Уведено 30 нових штат-
них одиниць працівників — вихо-
вателів і помічників вихователів. 
У результаті на кінець жовтня ще 
майже 500 дітей будуть охоплені 
дошкільною освітою. 

 На запитання, чи забезпечені 
додаткові групи фінансуванням, 
начальник управління відповів, 
що 700 тисяч виділено на дитсадок 
№19, де проводили капітальний 
ремонт . Також 300 тисяч виділено 
на покращення матеріальної бази 
всіх садочків.

Людмила ШИШКО
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У Луцьку для всіх дітей не вистачає 
дитсадків

Генпрокуратура заявила, що по-
рушень при закупівлі Міносвіти 

підручників для учнів 1 класу за-
гальноосвітніх навчальних закладів, 
ціна деяких із яких сягала 647 гри-
вень, не виявлено.

Як відомо, ДНУ «Інститут інно-
ваційних технологій і змісту освіти» 
Міносвіти і науки, молоді та спорту 
19 березня уклала низку угод на друк 
підручників для 1 класу на загальну 
суму 61,13 мільйона гривень. 

Найдорожчими виявилися під-
ручники з української мови для шкіл 
із навчанням польською мовою — 
647 гривень за примірник. Іспанська 
мова для першокласників коштує 

518 гривень за видання, українська 
мова для шкіл із молдовською мо-
вою — 497. 

Пізніше виявилося, що одним 
із авторів підручника «Українська 
мова для загальноосвітніх навчаль-
них закладів із навчанням поль-
ською мовою. Усний курс. 1 клас» є 
мати першого віце-прем’єр-міністра 
Валерія Хорошковського. 

У Міністерстві освіти пояснили, 
що у вартості підручника враховано 
технологічний процес його виготов-
лення (який буцімто має низку ета-
пів). Так, до собівартості видання, 
окрім витрат паперу, картону, плів-
ки та вартості поліграфічних робіт, 

нібито увійшли ще редакційні та 
загальновидавничі видатки (автор-
ські гонорари, розроблення оригі-
нал-макетів, художні та редакційні 
витрати). 

Крім цього, вказані видатки на 
кожен підручник розподіляються на 
загальний наклад. 

До слова, заступник директора 
Інституту інноваційних технологій 
і змісту освіти Святослав Серебрян-
ський заявив, що Міністерство осві-
ти і науки, молоді та спорту заоща-
дило на підручниках із української 
мови, оскільки у 2009-му аналогічні 
навчальні видання коштували 847-
870 гривень.

Місцева Феміда виявилася безжальною 
до 28-літнього володимирчанина

Депутатські чартери 
обійдуться українцям в 4,5 
мільйона
До кінця 2012 року чартерні рейси народних 
депутатів обійдуться бюджету в 4,5 мільйона гри-
вень, ідеться в повідомленні «Вісника державних 
закупівель». Управління справами Верховної Ради 
України уклало відповідну угоду з ДАП «Україна». 
Оплата послуг буде здійснюватися за рахунок 
державного бюджету. Закупівля проводилася за 
неконкурентною системою «в одного учасника».

«Волиньгаз» продадуть у 
вересні
Фонд державного майна оголосив про плани 
продажу на приватизаційних конкурсах у вересні 
пакетів акцій 12 газопостачальних компаній. Серед 
них — «Волиньгаз». Про це повідомляє офіційне 
видання фонду «Відомості приватизації» від 15 
серпня. Конкурс призначений на 19 вересня. Стар-
това ціна 23,416% акцій ПАТ «Волиньгаз» — 24,3 
мільйона гривень.

99
місце посіла Україна серед 145 
країн у рейтингу щодо стану 
здоров’я своїх громадян, скла-
деному агентством Bloomberg. 
Згідно з рейтингом, Україна 
розмістилася між Іраком і Па-
кистаном.
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Шкільні підручники по 647 гривень за примірник не здивували 
прокуратуру

Гучні справи про злоді-
яння «вельмож» можуть 
роками «маринуватися» у 
слідчих кабінетах, а по-
тім «розсипатися» у судах. 
Простого чоловіка часто 
навіть за незначну прови-
ну значно легше приректи 
на тюремну баланду, ніж 
засудити за страшний зло-
чин чергового «мажора» 

За розбиту іномарку молодого чоловіка засудили до семи років позбавлення волі


