
Скандальна «чорна» справа, 
пов’язана з похованнями на 
луцькому кладовищі, що у селі 
Гаразджа, досягла свого апогею. 
Колишнього депутата обласної 
ради, директора КП «Луцький 
спецкомбінат комунально-побуто-
вого обслуговування» Олександра 
Вікторова засудили до п’яти років 
позбавлення волі. Феміда при-
значила таке покарання за взятий 
ним хабар у великих розмірах за 
надання місць на кладовищі. Деталі 
«Відомості» вивчали у семи томах 
кримінальної справи. 

Слідство встановило, що 10 ти-
сяч гривень, на яких і погорів пан 
Вікторов, були не єдиною платою за 
«бронювання» місць на цвинтарі. 

Так, у березні 2010 року Вікторов 
отримав через механіка підприєм-
ства 500 доларів за виділення місця 
під поховання батька громадянина 
В. і для подальшого сімейного по-
ховання. 

Того ж дня через механіка було 
передано ще й три тисячі гривень, 
які Вікторов вимагав у пана К. за ви-
ділення місця поховання його матері 
біля могил сестри та батька. 

Слідчі з’ясували також, що Олек-
сандр Вікторов, перебуваючи у змові 
з майстром із благоустрою Світла-
ною Тук, у серпні 2010 року через 
неї отримав тисячу гривень від гро-
мадянки К. за виділення місця під 
поховання її сестри. Гроші пані Тук 
брала на території кладовища, у сво-
єму кабінеті, а потім привозила їх до 
Луцька, щоби передати директору. 

Були встановлені й дріб’язкові 
факти вимагання грошей — 250 гри-
вень за виділення місця біля могили 
родички, де було встановлено муляж.

Не нехтував Вікторов й іншим 
способом легкого заробітку. Вста-
новлено, що він привласнив 3829 
гривень, які були проведені через 
бухгалтерію підприємства начебто 
для купівлі холодильника, який на-
справді йому привезли безкоштовно. 

Однак 28 вересня 2011 року тра-
пилася подія, що поклала край зба-
гаченню парочки Вікторов — Тук на 
чужій біді. В обідню пору майстер із 
благоустрою отримала 10 тисяч гри-
вень від громадянки Н., які ввечері 
понесла Вікторову. Гроші були за-
плачені за місця для поховань обох 
батьків у майбутньому. Щоб запев-
нити замовницю, що місце для за-
хоронення точно буде, пані Тук дала 
вказівку копачам встановити хрест 
без таблички, а в схему секторів вне-
сла відомості про поховання люди-
ни, яка на той час була ще жива. 

Не до кінця зрозуміло, що на-
справді відбулося з грошима до того, 
як вони потрапили до рук Олексан-
дра Вікторова. У матеріалах кримі-
нальної справи йдеться про те, що 
міліціонери вилучили вже помічені 
спеціальним фломастером купюри з 
кишені пані Тук. Та спочатку всіляко 
відкараскувалася від обвинувачень 
у хабарництві, переконуючи право-
охоронців, що гроші взяла з дому, 
щоби сплатити кредит, а потім вза-
галі заявляла, що знайшла їх на те-
риторії кладовища. 

Під час досудового допиту пані 
Тук уже змінила свої свідчення, по-
відавши, що гроші їй дали в міліції, 
щоби вона передала їх Вікторову. 
Жінка розповіла прокурору, що на-
передодні до неї підійшов праців-
ник міліції і сказав, що «директор 
— дуже погана людина і що вони 
мають багато інформації на нього». 
Почав переконувати її допомогти 
підставити Вікторова. 

Тук відмовилася, на що, за її сло-
вами, почула: «На вас ми теж може-
мо багато чого знайти, і сьогодні ви 
додому вже не потрапите». «Казав, 
щоб я проявила себе свідомою гро-
мадянкою, бо таких людей, як мій 
керівник, треба карати», — свідчила 
майстер із благоустрою. 

«Коли пішла передавати гроші 
Вікторову, то мене аж трусило: пе-
реживала, що не візьме їх. А мене 
попередили: якщо я вийду з тими 

грішми, то одразу мене повезуть у 
тюрму», — розповіла Світлана Тук. 

Тільки от суд не взяв до уваги 
такі слова підсудної, яка до остан-
нього думала, що у справі проходить 
як свідок. 

Захисник Вікторова наголо-
шував на суді, що з боку право-
охоронців чинився тиск на кількох 
свідків, тому просив закрити справу 
у зв’язку з відсутністю складу зло-
чину. 

Проте Луцький міськрайон-
ний суд засудив Світлану Тук до 
трьох років умовного покарання, а 
Олександра Вікторова — до п’яти з 
половиною років ув’язнення. Апе-
ляційний суд Волинської області 
пом’якшив покарання, скоротивши 
термін перебування пана Вікторова 
за ґратами до п’яти років. 

Ірина КОСТЮК 

Прем’єр Микола Азаров заяв-
ляє, що населення купує непе-

ревірених ліків приблизно на 1,5-2 
мільярди гривень. Про це глава 

уряду повідомив під час зустрічі з 
представниками імпортерів ліків. 

«Наші люди купують приблиз-
но на 1,5-2 мільярди препаратів, 
які взагалі не використовують в 
європейських країнах. Їх клінічна 
ефективність не доведена», — на-
голосив Азаров. 

При цьому Прем’єр-міністр 
зазначив, що був вражений, коли 
фахівці поінформували його про 
таку ситуацію. «Коли я став ціка-
витися, що це за препарати, то ді-
знався, що це ті самі медикаменти, 
які я особисто застосовую... Якщо 
я їх купую, то що вже казати про 
просту людину?» — резюмував 
Азаров. 

Навесні, коли настає час засівати 
городи, чи не кожен господар 
стикається з проблемою, як обрати 
насіння. Адже кожен знає: пожне 
те, що посіє. На щастя, насінного 
матеріалу сьогодні не бракує: від 
кількості сортів, виведених ві-
тчизняними й іноземними селек-
ціонерами, очі розбігаються. Як 
правильно обрати насіння, щоб 
отримати гарний врожай, дізнава-
лися «Відомості». 

Кожен господар має подбати 
заздалегідь про якісне насіння для 
своїх дачних і присадибних ділянок. 
І варто робити це вже зараз, але не 
на базарних лотках просто неба, а 
в спеціалізованих магазинах. Адже 
через підвищений попит зростає ри-
зик покупця придбати некондицій-
не насіння. Так вважає начальник 

управління контролю якості насіння 
та садибного матеріалу Державної 
інспекції сільського господарства у 
Волинській області Іван Мирончук. 

— Протягом 2012 року держав-
ними інспекторами було відібрано 
для контролю якості насіння 3673 
проби у 357 торгових точках області. 
63 партії насіння овочевих культур 
загальною масою 22,7 кг виявилися 
некондиційними. Їх було знято з ре-
алізації. 

Щоб не помилитися з вибором 
насінного матеріалу, потрібно до-
тримуватися простих рекомендацій 
під час його купівлі. 

— Насіння, яке потрапляє у роз-
дрібну торгівлю, обов’язково пови-
нне мати відповідні документи. Так, 
покупець має право вимагати в про-
давця відомості про партію насіння, 
яке він хоче придбати. Номер партії 
вказано на пакеті, а основна інфор-
мація про неї занесена в довідку про 
сортові та посівні якості, — зазна-
чив Іван Мирончук. — Отож пере-
дусім необхідно вимагати у торговця 
саме довідку на насіння, щодо якого 
маєте сумніви. У документі мають 
бути такі відомості: назва підпри-
ємства, де придбано насіння, кому 
відпущено, культура, сорт (гібрид), 
рік урожаю, номер партії, схожість 
(здатність до проростання), чистота, 
вологість, походження насіння, тер-
мін дії документа. Покупцеві варто 
знати, що термін дії документів на 
насіння овочевих культур щодо по-
сівних якостей становить 12 місяців, 
а на упаковане в герметичну тару 
— 24 місяці. Використання та реалі-
зація насіння, що не забезпечене су-
провідними документами про його 

походження й якість, забороняєть-
ся. Рекомендую купувати насіння 
у спеціалізованих магазинах, а не у 
бабусь на ринках. 

Щодо вибору того чи іншого 
сорту, то тут, за словами Івана Ми-
колайовича, передусім варто визна-
читися з тим, що ви хочете вирос-
тити. 

— Якщо людина вибирає на-
сіння для вирощування овочів для 
власного споживання, треба брати 
вітчизняні сорти: у них хороші сма-
кові якості. Іноземні ж мають кра-
щий товарний вигляд, вони більш 
транспортабельні та добре збері-
гаються. Сьогодні детальний опис 
кожного сорту є на упаковці. Разом 
із тим хочу зазначити, що якщо ви 
купили імпортне насіння (а воно 
значно дорожче від нашого), то його 
треба правильно проростити. Адже 
це насіння продається поштучно, 
воно дражоване. А щоб така насіни-
на проросла, потрібен певний вміст 
вологи в ґрунті. Для цього, коли сі-
ятимете, треба його достатньо поли-
ти. І згодом робити це досить часто. 
Інакше може не прорости. 

Варто зазначити, що сьогодні 
право виробляти і реалізовувати на-
сіння в Україні мають лише ті госпо-
дарства, які пройшли переатестацію 
й увійшли у Державний реєстр ви-
робників насіння. В нас в області у 
2012 році таких господарств було 28. 
Вони спеціалізуються на виробни-
цтві зернових культур, картоплі та 
багаторічних насаджень — саджан-
ців. Насіння овочів не вирощує жод-
не господарство на Волині. Все воно 
є привізним. 

Наталка СЛЮСАР
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За грибами та ягодами бізнесмен 
«приховав» більше 800 тисяч податків 

З початку року в обласному центрі 
трапилося майже двісті ДТП 

Підприємливий волинянин 
спромігся двічі не перераху-

вати податок на доходи фізичних 
осіб та ухилився від сплати ПДВ, 
розповіли в УПМ ДПС у Волин-
ській області. 

Таке потрійне шахраювання зі 
сплатою податків чоловік органі-
зував самотужки: як директор фір-
ми з сусідньої Рівненської області 
перерахував собі, як приватному 
підприємцю з Волині, 1,6 мільйо-
на гривень нібито для розрахунку 
за закупівлі лісової продукції в 
населення. На цю оборудку уклав 
знову-таки сам із собою договір-
доручення і, як волинський біз-
несмен, реалізував рівненському 
товариству заготовлені чорниці, 
журавлину та гриби. 

Коли податківці поцікавилися 
у приватного підприємця з Воли-

ні про виконання умов комерцій-
ного договору, то з’ясувалося, що 
документальних свідчень бухгал-
терського та податкового обліку 
він не має, до речі, технічних і 
людських ресурсів — теж. Однак 
заготівля грибів та ягід насправді 
відбулась, як і продаж продукції 
рівненській фірмі. 

На запитання про доцільність 
таких махінацій у податковій мілі-
ції пояснюють: за грибами та яго-
дами рівненського товариства вда-
ло «сховалися» несплачені податки 
на Волині. Так, надто «кмітливий» 
підприємець мав би сплатити 307,3 
тисячі гривень самого лише ПДВ. 
За цими фактами у Єдиному реє-
стрі досудових розслідувань за-
реєстровано кримінальне право-
порушення — ухилення від сплати 
податків у великих розмірах. 

Українці масово лікуються 
неперевіреними ліками 

У лютому Волиньрибоохорона 
вилучила більше 700 кг риби 
У лютому державними інспекторами Волиньрибоо-
хорони було викрито 104 порушення природоохо-
ронного законодавства. Рибінспектори затримали 
98 порушників закону. За відповідні порушення було 
накладено штрафів на суму 6239 гривень. Сплачено 
штрафів на суму 2635 гривень. Окрім цього, передано 
до суду для притягнення до адміністративної відпо-
відальності 16 справ. Загалом було затримано 743,5 кг 
риби та вилучено 32 заборонені знаряддя лову водних 
біоресурсів. 

Волинянки отримають              
у подарунок парфумів на 
півмільйона гривень 
Протягом І кварталу 2013 року на Волинь імпорту-
вали парфумів і туалетної води майже на 600 тисяч 
гривень, повідомляють у ДПС у області. У косме-
тички волинських жінок потрапляють парфуми 
з Польщі й Білорусі та косметика з Люксембургу, 
Нідерландів, Франції та Китаю. Серед імпортованих 
засобів для гоління — продукція з Великої Британії, 
Польщі й Угорщини. 

61%
приблизно стільки українців 
отримує зарплату, що нижча 
за три тисячі гривень. Такою є 
офіційна інформація Держстату. 
Близько 20% громадян одер-
жує до 1,5 тисячі ставки. Таких 
людей майже два мільйони.
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Як правильно вибрати насіння

У Луцькому відділенні ДАІ від-
значають ріст аварійності на 

дорогах. Станом на 1 березня у 
Луцьку загалом зареєстровано 176 
ДТП, у яких постраждало 28 осіб, 
травмувалося 35. Летальних ви-
падків, на щастя, не було. 

Крім того, на вулицях міста 
зафіксовано низку порушень, які 
створюють аварійні ситуації на 
автошляхах. Зокрема, затримано 
81 водія у нетверезому стані, заре-
єстровано 32 випадки небезпечно-
го обгону, 37 фактів ігнорування 
сигналів світлофора, 232 випадки 
проїзду пішохідних переходів без 
належної зупинки. Як з’ясувалося, 
пішоходи, особливо у вечірній час, 
теж провокують аварії. Луцькі да-
ішники зафіксували 63 факти по-
рушення Правил дорожнього руху 
пішоходами, причому 12 із них 
були у нетверезому стані. 

Державтоінспектори нагаду-
ють громадянам про процедуру та 
терміни оплати штрафів за пору-

шення ПДР. Штрафи повинні бути 
сплачені у 15-денний термін із дня 
отримання постанови. Квитанції 
після проплати обов’язково треба 
занести у відділ ДАІ за місцем про-
живання. Це робиться для того, 
щоб в авторизованій базі відміти-
ли сплату штрафу. Для уникнення 
непорозумінь у майбутньому кра-
ще зробити копію квитанції про 
оплату. Про це розповів старший 
інспектор Луцького ВДАІ Юрій 
Максимюк.

— Якщо водій не вкладається у 
15-денний термін, сума штрафу по-
двоюється. Постанова передається 
до Державної виконавчої служ-
би для примусового стягнення. 
За новим законодавством, якщо 
у громадянина є заборгованість 
зі сплати штрафів, транспортний 
засіб автоматично ставиться на 
затримання для його подальшого 
відправлення на арештмайданчик, 
— наголосив інспектор. 

Ірина КОСТЮК

За торгівлю могилами 
екс-депутата засудили на 5 років 

 ПОГОДА

У західних областях 7 бе-
резня похмуро, дощитиме. Тем-
пература вночі +7...+9°C, вдень 
+10...+14°C. 8 березня хмарність, 
передбачаються опади. Вночі 
+7...+9°C, вдень +12...+14°C. 9 бе-
резня хмарно, сильні дощі. Вночі 
+6... +8°C, вдень +11…+14°C. 

У північних регіонах  7 бе-
резня похмуро, очікуються сніг 
із дощем. Нічна температура 
-2...+1°C, денна +1...+3°C. 8 бе-
резня хмарність, дощитиме. Тем-
пература повітря вночі +2...+3°C, 
вдень +3...+4°C. 9 березня хмарна 
погода, дощ. Температура вночі 
+3...+4°C, вдень +7...+9°C. 

У Києві 7 березня хмар-
ність, опади. Температура вночі 
0…+3°C, вдень +6...+7°C. 8 бе-

резня хмарно, дощитиме. Вночі 
+4…+7°C, вдень +10...+14°C. 9 бе-
резня похмуро, сильні дощі. Вно-
чі +7...+10°C, вдень +11...+14°C.

У східних регіонах 7 березня 
змінна хмарність, без опадів. Уно-
чі 0...+4°C, вдень +6…+10°C. 8 бе-
резня похмуро, очікується дощ. 
Вночі +4...+7°C, вдень +8...+11°C. 
9 березня хмарність, без опадів. 
Уночі+6...+9°C, вдень +11...+16°C.

У південних областях 7 бе-
резня переважно ясно, без опадів. 
Температура повітря вночі стано-
витиме 0...+8°C, вдень +8...+15°C. 
8 березня ясно, сухо. Вночі 
+5...+10°C, вдень +10...+16°C. 9 
березня хмарність, короткочас-
ні дощі. Вночі +5...+9°C, вдень 
+10...+15°C. 


