
На початку лютого до правоохо-
ронців надійшла інформація про 
те, що лучанка хоче продати свого 
дев’ятимісячного сина. Про це роз-
повів начальник управління МВС 
у Волинській області полковник 
міліції Олександр Терещук. 

— Ми дізналися, що місцева 
жителька шукає покупців на власну 
дитину, — розповів Олександр Тере-
щук. — Тож одразу спрямували всі 
зусилля на порятунок малюка, адже 
страшно подумати, до яких рук міг 
потрапити хлопчик. 

За словами начальника управ-
ління МВС у області, серед білого 
дня, поблизу автозаправки, лучанка 
передала дев’ятимісячну дитину, за 
що отримала 20 тисяч доларів. Але 
тільки-но в руках горе-матері опи-
нилися гроші, її затримали право-
охоронці. Жінка була у нетверезому 
стані. Зізнаватись у вчиненому не 

хотіла, казала, що її діти вдома з тат-
ком, а вона на кілька хвилин вийшла 
у крамницю. 

— Ідеться про неблагополучну 
сім’ю, — зауважив Олександр Дми-
трович, — у них іще є один син — 
хлопчикові 2,5 року, виховує його 
бабуся. Батьки ж постійно випивали 
і жили на гроші, які одержували як 
допомогу на двох дітей. Зараз малю-
ка передали у відповідний дитячий 
заклад, де за ним належно догляда-
ють. Медики стверджують, що ди-
тина цілком здорова. Протягом двох 
місяців, думаю, справа буде направ-
лена до суду. 

На запитання, чи причетний до 
злочину тато дитини, полковник мі-
ліції відповів, що вину чоловіка буде 
встановлювати слідство, проте поки 
що він не під арештом. Матері ж, 
якщо її визнають винною, загрожує 
від восьми до 15 років позбавлен-
ня волі. Свій учинок вона пояснила 
тим, що жили бідно і за виручені 

гроші вона хотіла купити квартиру. 
— Ми залучили опікунську раду 

для вирішення питання позбавлен-
ня підозрюваної батьківських прав 
і передання дитини під опіку дер-
жави, — розповів начальник відділу 
боротьби з торгівлею людьми та зі 
злочинами проти моральності УКР 
УМВС України у Волинській області 
полковник міліції Петро Шпига. — 
Також компетентні у цьому служби 
будуть вирішувати, чи залишати з 
матір’ю її старшого сина, якому два 
роки та шість місяців. 

Луцький міськрайонний суд за-
стосував щодо 24-річної городянки 
запобіжний захід у вигляді домаш-
нього арешту. Нині зловмисниця не 
вживає алкоголю та стверджує, що 
ніколи не продала б власну дитину, 
якби не зловживала спиртним. 

Зауважимо, що на території Во-
линської області у найближчі роки 
таких випадків не траплялося. 

Людмила ШИШКО
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Події

На «Ягодині» вилучили срібних виробів 
на 37 тисяч гривень 

Суд поновив скандального ректора 
біотехнічного інституту на посаді 

Українка у потязі Варшава —
Київ намагалася перевезти 

через кордон срібні прикраси. При 
цьому порушниця не задекларува-
ла за встановленою формою точ-
них і достовірних відомостей про 
товари, які перевозила без прихо-
вування в дорожній сумці в купе 
поїзда. 

Серед вилученого — вироби зі 
срібла (411 одиниць) та нецінного 
металу (63 пари та 16 одиниць), 
загальна вартість яких, відповідно 
до результатів експертизи, переви-
щила 37 тисяч гривень. Ювелірні 
прикраси працівники Ягодинської 
митниці виявили в процесі митно-
го огляду пасажирського потяга. 

Як було встановлено, своїми 
діями громадянка України по-
рушила ст. 257 і не дотрималася 
норм ввезення товарів, перед-

бачених ст. 374 Митного кодексу 
України. В результаті працівники 
митниці склали протокол про по-
рушення митних правил відповід-
но до ст. 472 МКУ. 

Подальшу долю вилучених 
прикрас вирішуватиме суд. 

Чиновники орендували 12 
вживаних авто за 2,2 мільйона 
Оренда 12 авто для харківської мерії обійшлася бю-
джету міста у 2,2 мільйона гривень у рік, тоді як купити 
ці машини коштувало б на півмільйона дешевше, 
йдеться у сюжеті програми «Гроші». Хто користується 
одним авто представницького класу, одним мікро-
автобусом і десятьма бюджетними легковиками та яка 
фірма здає «золоті» машини, журналіст поцікавився у 
мера Харкова Геннадія Кернеса. Глава міста повідомив, 
що їздить на власному авто, а про орендовані й гадки 
не має, бо працює у мерії не один. 

Мережу луцьких садочків 
розширять на 325 місць 
Луцька влада планує реконструкцію та добудову до 
чинних дошкільних навчальних закладів: ДНЗ №25 
на вул. Чехова, 4; ДНЗ №26 на вул. Шевченка, 66; 
ДНЗ №1 на вул. Гордіюк, 25, а також реконструкцію 
адміністративного приміщення під дитсадок на 
вул. Декабристів. Це дасть можливість розширити 
дошкільну мережу на 100, 50, 25 і 150 місць відпо-
відно. Загалом кошторис реконструкції становить 7 
мільйонів 780 тисяч гривень. 

420
майже стільки доларів за тисячу 
кубометрів становила у лютому 
2013 року середня вартість газу, 
що імпортується. Про це йдеть-
ся у повідомленні Мінеконом-
розвитку. 

У спальних районах Луцька побільшає 
амбулаторій сімейної медицини 

5

Протягом 2013 року в Луцьку 
розшириться мережа амбула-

торій загальної практики сімейної 
медицини та побільшає пунктів 
станцій швидкої медичної допомо-
ги. «До 1 червня заплановано від-
крити амбулаторію на вулиці При-
вокзальній», — повідомив міський 
голова Микола Романюк. 

До 1 грудня такі амбулаторії 
запрацюють на 40-Б кварталі (вул. 

Гордіюк), де обладнають і примі-
щення для пункту швидкої допо-
моги, до 24 серпня — амбулаторія 
на вул. Бенделіані. Управління 
капбудівництва попрацює і над 
проектами приміщень під амбу-
латорії загальної практики — сі-
мейної медицини в районі 40-А 
кварталу, Вишкова, вулиць Дуб-
нівської та Рівненської. 

Андрій ГЕРАСИМЧУК  

Ректора приватного вищого на-
вчального закладу «Луцький 

біотехнічний інститут» Григорія 
Стеценка звільнили з посади та пе-
ревели працювати двірником. Про 
це повідомляє інтернет-видання 
«Під прицілом». 

Минулого місяця ця справа за 
позовом ректора до науково-тех-
нічного університету імені Юрія 
Бугая розглядалась у Луцькому 
міськрайонному суді. Позивач ви-
магав визнати наказ ЗАТ «Міжна-
родний науково-технічний універ-
ситет імені академіка Юрія Бугая» 
від 12 вересня минулого року про 
переведення його з посади рек-
тора біотехнічного інституту на 
посаду двірника цього ж навчаль-
ного закладу недійсним. А також 
поновити його на посаді ректора 
та стягнути з відповідача сто тисяч 
гривень моральної шкоди. 

Незважаючи на те, що ще в 
липні минулого року, за попере-
дньою ухвалою Луцького міськра-
йонного суду Волинської області, 
позивача було поновлено на посаді 
ректора вузу, відповідач відверто 
проігнорував судове рішення. Тож 
він двічі був притягнутий до від-

повідальності відділом Державної 
виконавчої служби Деснянського 
управління юстиції в місті Києві й 
оплатив штраф — дві тисячі гри-
вень. 

За словами адвоката позивача 
Стеценка, моральна шкода, завда-
на потерпілому в результаті неза-
конного переведення, полягає в 
тому, що він постійно почувається 
пригніченим, оскільки працював 
у інституті з моменту його ство-
рення (16 років), втратив зв’язки, 
душевний спокій, постійно пере-
буває в депресивному стані, що 
спричинило різке погіршення його 
здоров’я. Розмір завданої мораль-
ної шкоди вони оцінили в 100 ти-
сяч гривень. 

У результаті суд ухвалив скасу-
вати наказ ПВНЗ «Міжнародний 
науково-технічний університет 
імені академіка Юрія Бугая» про 
переведення потерпілого з посади 
ректора Луцького біотехнічного 
інституту на посаду двірника цьо-
го ж навчального закладу, а також 
поновити його на посаді керівни-
ка. Також суд ухвалив стягнути з 
вишу на користь потерпілого 23 
тисячі гривень. 

Лучанка хотіла продати свого 9-місячного 
сина за 20 тисяч доларів 

 ПОГОДА

У західних областях 14 бе-
резня похмуро, дощитиме. Тем-
пература вночі -1...-2°C, вдень 
+1...+2°C. 15 березня хмарність, 
передбачається сніг. Уночі -7... 
-5°C, вдень -5...-4°C. 16 березня 
змінна хмарність, без опадів. Тем-
пература повітря вночі -9...-10°C, 
вдень -6…-3°C. 

У північних регіонах 14 
березня похмуро, очікується 
сніг із дощем. Нічна температу-
ра становитиме 0...+1°C, денна 
+1...+3°C. 15 березня хмарність, 
дощитиме. Температура повітря 
вночі +1...+3°C, вдень +7...+8°C. 
16 березня хмарна погода, сніг. 
Температура вночі -5...-6°C, вдень 
-5...-3°C. 

У Києві 14 березня хмар-
ність, опади. Температура вночі 
-3…+1°C, вдень +3...+4°C. 15 бе-

резня хмарно, дощитиме. Вночі 
+6…+2°C, вдень +6...+11°C. 16 
березня похмуро, можливий сніг. 
Вночі -3...-5°C, вдень -5...-1°C. 

У східних регіонах 14 берез-
ня хмарність, без опадів. Уно-
чі 0...+3°C, вдень +8…+9°C. 15 
березня похмуро, дощу не очі-
кується. Вночі +6...+8°C, вдень 
+14...+15°C. 16 березня хмар-
ність, дощитиме. Вночі +9...+10°C, 
вдень +10...+13°C.

У південних областях 14 бе-
резня переважно ясно, без опа-
дів. Температура повітря вночі 
становитиме +7...+9°C, вдень 
+10...+12°C. 15 березня похмуро, 
дощитиме. Вночі +8...+10°C, вдень 
+10...+14°C. 16 березня змінна 
хмарність, короткочасні дощі. 
Нічна температура +6...+7°C, ден-
на +8...+9°C. 


