
У жовтні минулого року в лісі села 
Охотин Луцького району знайшли 
труп напівроздягненої жінки з 
понівеченим обличчям. Звістка 
спантеличила не лише мешканців 
села, а й міліціонерів, які на місці 
пригоди не знайшли жодних до-
казів, що могли б вказувати на того, 
хто поглумився над жінкою. В руках 
у покійниці був ніж. Це наштовху-
вало на думку, що перед смертю 
вона від когось захищалася. Проте 
судмедекспертиза підтвердила, 
що жертву не було зґвалтовано, а 
це посіяло ще більше сумнівів. Що 
робила оголена селянка у лісі та 
хто вбивця, «Відомості» з’ясували з 
матеріалів кримінальної справи. 

Убитій Валентині (імена змінені 
з етичних міркувань) було всього 
44 роки. До останнього часу життя 
складалося непогано: були заробіт-
ки, чоловік, двійко синів, своє, хай 
і невеличке, господарство. Аж поки 
у 2008-му не підкралася біда — не-
сподівано помер чоловік, і життя 
покотилось у прірву. «Сини дорослі, 
зможуть дати собі раду», — думала 
Валентина. Один навчався у Маяків-
ській школі-інтернаті, вдома бував 
хіба на вихідних, інший пропадав у 
сусідських хлопців, і Валю переста-
ло цікавити, що їв і де був. Роботу 
жінка теж послала під три чорти. 
Скільки отримувала від держави до-
помоги на дітей як матір-одиначка, 
стільки її влаштовувало. З часом усе 
частіше почала заглядати у чарку, за-
вела собі нових товаришів, із якими 
чи не щовечора пиячила до пізньої 
ночі. Невдовзі Валентина привела до 
хати нового чоловіка, Василя, який, 
як і вона, ніде не працював, задо-
вольнявся тимчасовими заробітка-
ми на селі за пляшку оковитої та бив 
байдики. Від природи він був спо-
кійним чолов’ягою, тому практично 
ні з ким не конфліктував і своїй спів-
мешканці у всьому потурав. 

А от душа Валентини, очевидно, 
прагнула свята і гулянок. Швидко 
насолодившись спокійними застіл-
лями з Василем, жінка не раз шукала 
пригод із новими шанувальниками. 

В результаті Валині невгамовність і 
розпуста позбавили її життя. 

Одного жовтневого ранку при-
бігла до Валентини сусідка Тетяна 
з пропозицією підзаробити трохи 
грошенят. Мовляв, треба піти на 
поле та допомогти різати буряки. 
Валя погодилася не вагаючись. Ком-
панія «робітників» із шести чоловік 
вирушила на поле — всі знайомі, всі 
односельці, а отже, гріх не «замочи-
ти» зроблену роботу. Тож, коли впо-
ралися з буряками, чоловіки з жін-
ками випили кілька чарок самогону.

Сусідка Тетяна під час допиту 
розповіла, що Валентина явно пе-
ребрала, бо ледве стояла на ногах. 
Мабуть, відчуваючи свій стан, Валя 
попрощалась із усіма і вирушила до-
дому найперша. Та за кілька хвилин 
односельчани наздогнали її, тільки 
от була вона вже не сама. 

Тетяна розповіла, що бачила, як 
її подруга відверто чіплялася до яко-
гось чоловіка, одягненого у форму 
охоронця. 

Жінки намагалися забрати Валю 
з собою, але вона відмовилася, ска-

зала, що сама дійде. 
«У мене склалося враження, що 

це знайомий Валі, вона притиска-
лася до нього та руками розстібала 
пояс його брюк. Він у цей час стояв, 
тримаючи руки в кишенях, та не 
відпихав її. Мені було соромно за її 
непристойну поведінку… Валя по-
водилася дуже вульгарно», — розпо-
віла на допиті Тетяна. 

Шокована вибриками своєї по-
други, весела компанія залишила 
Валентину наодинці з незнайомцем.

А ним виявився 37-річний лу-
чанин Олексій. Чоловік працював 
охоронником в одній із приватних 
фірм. Жив він із стареньким бать-
ком, із дружиною розлучився до-
брий десяток років тому, стосунків 
із нею не підтримував, незважаючи 
на спільну 14-річну доньку. 

Того зловісного дня він здав ніч-
ну зміну і, не переодягаючись, виру-
шив із трьома товаришами за місто 
відпочити. Чоловіки зупинилися в 
охотинському лісі. Дістали плящи-
ну оковитої, розпили її. Аж раптом 
Олексій почав сперечатися зі своїм 

колегою, хто з них кращий охоро-
нець. Дійшло до того, що Льоша по-
рвав посвідчення охоронця свого 
товариша. Щоб заспокоїтися, наду-
мав пройтися лісом. Дійшовши до 
дороги, він і натрапив на Валентину.  

«Жінка підійшла до мене та по-
чала притискатися, залицялася та 
відкрито чіплялася до мене», — роз-
повів Олексій на суді. 

«Вона не називала мені свого 
імені, лише запитала, чи не хочу я з 
нею випити горілки. Я відповів, що 
ні. Тоді незнайомка запропонувала 
вступити з нею у статеві зносини. Я 
теж відмовився, бо вона була п’яною, 
неохайно вдягненою і зовсім мене не 
приваблювала. Я пішов назад у ліс, 
бо думав, що вона не піде за мною. 
Але вона йшла слідом. Хапала мене 
за рукави куртки та казала, що хоче 
сексу. Пройшовши ще кілька метрів, 
жінка наздогнала мене та спустила 
нижче колін свої штани», — розпо-
вів далі Олексій. 

На відмовки чоловіка Валя не 
реагувала, лише почала насміхатися 
над «чоловічим достоїнством» Льо-
ші та пригрозила ножем, яким різала 
буряки, що відріже його «гордість».

Олексія не на жарт роздратувала 
поведінка незнайомої селянки. Він із 
розмаху вдарив Валю в обличчя та 
наказав відчепитися. Вона впала на 
спину, але, оговтавшись, продовжи-
ла своє. Охоронець завдав іще кіль-
кох ударів жінці по голові й, коли та 
вже не змогла підвестися, покинув її 
серед лісу. 

«Жінка лежала на землі та була 
ще жива. Я думав, що вона оклигає 
і піде додому, тому «швидкої» не ви-
кликав», — повідав убивця.

Наче й не було нічого, Олексій 
повернувся ввечері додому. А вже за 
кілька днів його викликали до мілі-
ції на допит. 

З’ясувати особу вбивці право-
охоронцям допомогли односельчани 
Валентини. Вони розповіли, що ба-
чили у лісі автомобіль із чотирма чо-
ловіками, двоє з яких були одягнені 
у форму охоронців. Олексія засуди-
ли до семи років позбавлення волі.

Ірина КОСТЮК

«Бог багатий милосердям» — під 
такою назвою 17 січня від-

бувся VIII Різдвяний благодійний 
телемарафон. Його мета — зібрати 
кошти для тих, хто їх найбільше по-
требує: дітей особливої долі, інва-
лідів і неімущих. Дійство тривало в 
обласному музично-драматичному 
театрі імені Тараса Шевченка. Пряму 
трансляцію вело Волинське телеба-
чення. Різдвяний благодійний теле-
марафон «Бог багатий милосердям» 
— спільний проект Волинської Ради 
Церков, влади та Волинської дер-
жавної телерадіокомпанії. 

Як зазначила перший заступник 
генерального директора ВОДТРК 
Марія Андрушко, особливістю цьо-
горічного марафону стало те, що 
представники різних конфесій одно-
часно вийшли на одну сцену, щоби 
звернутися до волинян із прохан-
ням про милосердя. 

Саме ж дійство розпочалось о 
пів на дев’яту ранку в студії Волин-
ського телебачення. Його благосло-
вив голова Волинської Ради Церков, 
митрополит Луцький і Волинський 
УПЦ Нифонт. 

Участь у відкритті телемарафону 
взяли голови облдержадміністрації 
та обласної ради Борис Клімчук і Во-
лодимир Войтович, міський голова 
Луцька Микола Романюк, директор 
Волинського обласного академічно-
го українського музично-драматич-
ного театру імені Тараса Шевченка 
Анатолій Глива. 

Найбільше коштів пожертвува-

ли благодійні фонди: «Рідна Волинь» 
Бориса Клімчука — 25 тисяч гри-
вень, а «Новий Луцьк» Ігоря Палиці 
— 50 тисяч гривень. До речі, кошти 
від імені свого сина передала мама 
Ігоря Палиці Тетяна. Вона наголо-
сила, що благодійний фонд «Новий 
Луцьк» традиційно бере участь у ак-
ціях, покликаних поліпшити життя і 
добробут дітей-сиріт, дітей, позбав-
лених батьківського піклування, й 
інших нужденних людей. 

Усього ж протягом одного дня 
телемарафону вдалося зібрати 106 
тисяч гривень. Із них вісім тисяч по-
жертвували ті лучани, які безпосе-
редньо перебували в облмуздрамте-
атрі та слухали виступи церковних 

хорів. Кому надати ці гроші, вирішу-
ватимуть в обласній громадській ор-
ганізації Червоного Хреста України.  

Як кажуть організатори, торік 
під час такої акції було зібрано май-
же 230 тисяч гривень. Долучитися до 
неї ще не пізно. Збір коштів трива-
тиме до першого березня. Покласти 
пожертвування можна у благодійні 
скриньки, які розміщені у залі об-
лмуздрамтеатру. 

Можна також переказати гро-
ші на розрахунковий рахунок: 
№26049000000035, ПАТ «Укрсоц-
банк», МФО 300023, код ЄД-
РПОУ 02940115, Волинська обласна 
організація Товариства Червоного 
Хреста України.
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стільки мільйонів тварин було 
щеплено проти сказу в 2012 
році працівниками служби 
ветеринарної медицини. В 
Україні близько 46 мільйонів 
гривень спрямовується на 
профілактику сказу.

Ратнівщину очолив водник, а 
Ковельщину — міліціонер 
Президент України призначив В’ячеслава Лавренюка 
головою Ратнівської райдержадміністрації, а Сергія 
Матяшука — чільником Ковельської РДА. Відповідні 
розпорядження були опубліковані на сайті Адміністрації 
Президента України 18 січня. До цього В’ячеслав 
Лавренюк був начальником Волинського обласного 
управління водних ресурсів, а Сергій Матяшук свого часу 
очолював Ковельський міськрайвідділ внутрішніх справ. 

Для відновлення водійських 
прав не треба здавати іспити 
За словами заступника міністра внутрішніх справ України 
Сергія Лекаря, з нового року українцям не потрібно буде 
складати іспити для відновлення втраченого водійського 
посвідчення. Так само тепер не треба проводити 
обов’язкове експертне дослідження транспортних 
засобів під час реєстрації або перереєстрації. Спрощено 
і саму процедуру отримання послуг. Будь-який 
громадянин, незалежно від місця проживання, зможе 
отримати необхідні послуги в одному з 269 реєстраційно-
екзаменаційних підрозділів Державтоінспекції України. 

Автомобілів 
«швидкої» 
більшатиме 
щороку на тисячу 
одиниць 
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Щорічно оновляти парк ка-
рет швидкої допомоги 

на одну тисячу машин — таке 
завдання поставив Прем’єр-
міністр України Микола Азаров 
під час засідання уряду 21 січня.

На засіданні йшлося, що дея-
кі автомобілі швидкої допомоги 
потребують капремонту, а то й 
заміни. Найближчим часом, по-
відомляє прес-служба уряду, по-
трібно замінити близько тисячі 
карет швидкої допомоги. «Парк 
«швидких» треба оновити. Ти-
сячу автомобілів цього року, ти-
сячу наступного. Треба знайти 
ресурси, щоб рухатися такими 
темпами», — сказав Азаров.

При цьому він наголосив на 
необхідності «вивчити питання 
виготовлення таких автомобілів 
із обладнанням в Україні», щоб 
закуповувати лише те, що не 
виробляють вітчизняні підпри-
ємства. 

Глава уряду відмітив, що не 
повинно бути відмов у наданні 
екстреної медичної допомоги: за 
кожним викликом має надавати-
ся медичне обслуговування. 

Також Прем’єр на засіданні 
доручив Міністерству внутріш-
ніх справ розробити зміни до 
законодавства в частині поси-
лення відповідальності для во-
діїв за ненадання переваги у русі 
«швидким». 

Три шахти області — на межі закриття 

За один день різдвяного телемарафону волиняни зібрали 
для знедолених понад 100 тисяч гривень 

Волинянок усе частіше б’ють удома п’яні 
чоловіки 

Днями до чергової частини Рат-
нівського РВ УМВС України 

у Волинській області звернулася 
57-річна місцева жителька. Жінка 
повідомила, що її побив чоловік. 
Як з’ясувалося, подружжя вдома 
розпивало спиртне. 

Коли обоє вже добряче захме-
ліли, між ними виникла сварка, 
яка невдовзі переросла у штовха-
нину. Згодом 58-річний господар 
схопив ніж і спробував ударити 
ним дружину. Однак алкоголь 

ударив у голову — і чоловік, ледве 
втримавшись на ногах, промах-
нувся, завдяки чому жінка відбу-
лася різаною раною. 

Іще один сімейний конфлікт 
трапився в Луцькому районі. 
36-річна жінка постраждала від 
рук свого 32-річного чоловіка, а 
тому звернулася по допомогу до 
правоохоронців. 

Наразі за фактами завдання 
тілесних ушкоджень триває пере-
вірка. 

Нововолинські шахти №1, 5 і 9 
— на межі закриття, повідо-

мляє ВОДТРК. Через збитковість 
галузеве міністерство планує цьо-
го року вивести копальні з експлу-
атації. 

Минулого тижня у шахтар-
ському місті відбулася нарада з 
керівниками державного підпри-

ємства «Волиньвугілля», яку про-
вів перший заступник голови ОДА 
Олександр Башкаленко. 

Ситуацію на волинських шах-
тах посадовці обговорили з ініці-
ативи Нововолинського міського 
голови Віктора Сапожнікова. З 
його слів, закриття копалень при-
зведе до вкрай негативних еконо-
мічних і соціальних наслідків. 

Перспективи будівництва 
шахти №10 «Нововолинська», на 
яку ДП «Волиньвугілля» покла-
дало великі надії, примарні, каже 
Віктор Сапожніков. Першу чер-
гу цього гірничого підприємства 
планувалося ввести в експлуата-
цію у серпні 2012 року — до Дня 
шахтаря. 

У 2013-му ДП «Волиньвугілля» 
виповнюється 15 років. Зараз у 
його складі чотири шахти — №1, 5, 
9, а також «Бужанська».

Розпуста звела жінку на той світ 

Найщедрішим благодійником став фонд Ігоря Палиці «Новий Луцьк» 


