
Горохівський районний суд засудив 
жінку, яка вбила власну матір, 
до семи років позбавлення волі. 
Обставини смерті літньої жінки 
вражають. 

Одного лютневого ранку 2012 
року жителька села Журавники Го-
рохівського району зайшла до бу-
динку своєї матері, щоб позичити 20 
гривень. У молодиці «труби горіли». 
Треба було похмелитися. Разом зі 
своїм співмешканцем, який чекав 
її надворі, вони пішли до торговки, 
де купили пляшку самогону, який 
і розпили. Очевидно, було замало. 
Тому молодиця знову пішла до мами 
за грошима, однак останньої вдо-
ма не було. Проте сільська п’яничка 
не заспокоїлась і після 13 години 
втретє того дня навідалася до своєї 
матері. Та двері в будинку знову ви-
явилися зачиненими. Це не влашту-
вало жінку, і вона вирішила зачекати 
маму на вулиці. Старенька прийшла 
десь через півгодини. Донька зно-
ву почала просити у неї 20 гривень. 
Літня жінка дала їй лише одинад-
цять, але цього було недостатньо для 
придбання пляшки самогону, а тому 
підсудна почала випрошувати ще 
грошей. Мати дістала їй ще дві грив-
ні та сказала, що більше не дасть, і 
почала тягнути доньку за куртку до 
хати, щоб вкласти її спати. 

Оскільки підсудна не хотіла йти, 
між ними виникла шарпанина, під 
час якої матір послизнулася та впа-
ла, вдарившись головою об дерево. 
Донька, побачивши кров, узяла маму 
попід руки та завела її до веранди. 
Будучи розлюченою, молодиця вхо-
пила кришку від табуретки та кину-
ла її в матір, при цьому потрапила їй 
у перенісся. Підсудна згодом ствер-
джувала, що після цього вона взяла 
в руки металевого товкача й удари-
ла ним матір по голові три рази. Що 
було далі, добре не пам’ятає. Матір, 
обороняючись, підставляла руки, 
потім сіла на поріг, у неї з голови це-
беніла кров. 

Жінка, побачивши це, розвер-
нулася та пішла до себе додому. 
Близько 16 години підсудна знову 
прийшла до матері. Побачила, що 

ненька лежить на закривавленій під-
лозі на веранді, тяжко дихає, хри-
пить. Усвідомивши, що трапилося 
щось жахливе, молодиця вибігла на 
вулицю та попросила сусідку ви-
кликати «швидку». Через деякий час 
приїхали працівники швидкої ме-
дичної допомоги та забрали потер-
пілу до лікарні, де наступного дня 
вона померла. 

Згодом судово-медична екс-
пертиза встановила, що смерть 
жінки настала внаслідок відкритої 
тупої черепно-мозкової травми з 
розтрощенням кісток склепіння 
черепа, обширним крововиливом 
під мозкові оболонки з частковим 
їх пошкодженням, крововиливом 

у шлуночки головного мозку, що 
ускладнилось, у свою чергу, набря-
ком і набуханням головного мозку. 

Попри те, що підсудна щиро 
розкаялась у вчиненому, суд висло-
вив сумніви щодо істинності її слів, 
оскільки жінка страждає від хроніч-
ного алкоголізму ІІ ступеня. 

Таким чином, Горохівський 
районний суд визнав громадянку 
винною у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 2 ст. 121 КК України 
(умисне тяжке тілесне ушкодження, 
яке спричинило смерть), призначив-
ши покарання у вигляді позбавлен-
ня волі терміном на сім років. Разом 
із тим за ґратами вона пройде при-
мусове лікування від пияцтва. 
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Події

«Ковельмолоко» 
розрахується з селянами 
до 1 квітня 
Керівництво ПАТ «Ковельмолоко» пояснило, 
чому виникли затримки з виплатою грошей 
за здане молоко. Головна проблема — брак 
обігових коштів. Одначе борги погашаються, 
зокрема, на території Володимир-Волинського 
району. Вже виплачено 56,8 тисячі гривень. 
До 1 квітня планують повне закриття 
заборгованості. 

Дітей-інвалідів у садок                 
і школу водитимуть лікарі 
Обласна мобільна патронатна служба 
супроводжуватиме дітей із особливими потребами 
до досягнення ними повноліття. Голова ОДА Борис 
Клімчук своїм дорученням зобов’язав до 10 квітня 
при обласній дитячій лікарні створити мобільну 
патронатну службу з лікарів-спеціалістів включно 
з психологом для супроводу дітей із особливими 
потребами віком від 0 до 17 років. Графік її виїзду 
безпосередньо на місце проживання передбачає 
комплексне обстеження двічі на рік. 

Вбила матір за 20 гривень 

7

Телегід

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 19:30, 
23:45, 03:45 ТСН: «Телевізій-
на служба новин»

06:45, 07:10, 07:30, 08:05, 09:10 
«Сніданок з 1+1»

07:25 М/ф «Бернард» 
10:00, 17:10 Т/с «Величне століт-

тя. Роксолана - 2» 
11:35 Х/ф «Сезар». «1+1»
13:50, 14:50, 04:00 «Не бреши 

мені - 3»
15:55 «Простошоу з Юрієм Гор-

буновим»
16:45, 00:00 «ТСН. Особливе»
20:15, 21:20 Т/с «Свати-6» 
22:30, 02:55 «Гроші»
00:25 Т/с «Доярка з Хацапетовки 

- 2. Виклик долі» 
01:25 Т/с «Найкращий друг 

сім’ї» 
02:10, 04:50 Т/с «Незабутнє» 

05:30 Х/ф «Іванко»
07:00, 07:30, 18:00 Новини
07:10, 07:35 «Ранок з ІНТЕРом»
14:00 «Судові справи»
14:55 «Сімейний суд»
15:55 «Жди меня»
17:45, 19:00 Т/с «Свати 3»
20:00, 04:20 «Подробиці»
20:30 Т/с «Таємниці слідства - 12»
22:25 Т/с «У зоні ризику»
00:20 Х/ф «Миротворець» 
02:30 Х/ф «Злі вулиці» 

05:50 «Чужі помилки. Проклята 
вдова»

06:35, 16:00 «Все буде добре!»
08:20, 18:20 «Неймовірна правда 

про зірок»
09:55 Х/ф «Сім Я» 
11:50 «МастерШеф - 2»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
19:55 «Слідство ведуть екстра-

сенси»
20:55 Т/с «Рівняння любові» 
22:25 «Детектор брехні - 3»
23:35 «Битва екстрасенсів»
00:40 Т/с «Доктор Хаус» 
01:35 Х/ф «Великий атракціон» 

05:15 Служба розшуку дітей
05:25, 04:05 Світанок
06:25, 07:35 Ділові факти
06:35 Т/с «Таксі»
07:00 Т/с «Леся+Рома»
07:45, 08:45, 12:45 Факти
09:15 Х/ф «Маска Зорро»
12:05, 13:00 Х/ф «Скелелазка і 

останній із 7-ої колиски»
14:30 Т/с «Нічні ластівки»
16:35 Т/с «Брат за брата»
18:45 Факты. Вечір
19:25, 01:20 Надзвичайні новини
20:10 Т/с «Морські дияволи-6. 

Смерч»
22:10 Т/с «Прокурорська пере-

вірка»
23:25, 02:35 Свобода слова
02:20 Про-Zікаве.ua

06:00 Т/с «Дорожній патруль 
- 2» 

07:00, 17:00, 19:00, 03:35 Події
07:20 Ранок з Україною
09:20, 13:50, 17:20 Т/с «Слід» 
10:00 Т/с «Волошки» 
15:20 Щиросерде зізнання
16:00, 04:30 Критична точка
18:00 Т/с «Нерівний шлюб» 
19:20, 03:55 «Говорить Україна»
20:00 Т/с «Лягавий» 
20:50 Т/с «Профіль убивці» 
22:50 Х/ф «Велика гра» 
01:15 Х/ф «Ідентифікація 

Борна» 
03:10 Т/с «Безмовний свідок - 

2» 
05:20 Срібний апельсин

07:00 Мультфільми
10:00 Х/ф «Ми одружимось. У 

крайньому випадку, зі-
дзвонимось!»

11:30 Х/ф «Мишаче полювання»
13:15 «Пороблено в Україні»
14:40, 18:00 «Звана вечеря»
15:30 «КВН»
19:00 «Шопінг монстри»
20:00 «Лямур Тужур»
21:00 «Розсміши коміка»
21:50 Х/ф «Ефект метелика» 
23:50 Х/ф «Ефект метелика 2» 
01:10 «Нічне життя»

08:15, 09:40 «Ульотне відео по-
російськи»

09:00 «Нереальні історії»
09:55 Х/ф «Бій місцевого зна-

чення» 
12:00 Х/ф «Лейтенант Суворов» 


14:00 Т/с «М.У.Р.» 
18:00 «Убойне відео»
18:50 ЧУ 21 тур. Металіст - Говерла
21:00 Новини 2+2
21:25 «Шалене відео по-

українськи»
23:10 Х/ф «Місто відьом» 
01:05 Х/ф «Холодна суміш» 
02:40 «Дорожні війни»
04:05 Х/ф «Далекий постріл» 

07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
06:00 Новини

07:05, 10:15 «Доброго ранку»
10:40 «Контрольна закупівля»
11:10 «Жити здорово!»
12:05 «Модний вирок»
13:15 «Доки всі вдома»
14:05 «Доброго здоров’ячка!»
15:00 Інші новини
15:20 «Час обідати!»
16:10, 19:40 «Зрозуміти. Про-

бачити»
16:40, 04:25 Т/с «Торговий центр»
17:25, 03:40 «Поки ще не пізно»
18:10 «Я подаю на розлучення»
20:10, 02:50 «Давай одружимося!»
21:00, 02:00 «Нехай говорять»
22:00 «Час»
22:30, 05:10, 06:05 Т/с «Журов»
00:20 «Вечірній Ургант»
00:50 «Воля і справедливість»
01:45 Нічні новини

04:50, 06:00 Teen Time
04:55 Т/с «АйКарлі»
06:05 Очевидець. Найшокуюче
06:45, 07:10, 07:40, 08:45 Підйом
06:50, 19:15 Піраньї
07:30, 08:30, 19:00, 23:55 Репортер
09:00 Х/ф «Охоронець»
11:30, 17:50 Т/с «Вороніни»
13:25 М/с «Котпес»
14:50 Т/с «Друзі»
15:45 Т/с «Кадетство»
16:45 Т/с «Світлофор»
19:35, 00:15 Спортрепортер
20:00 Т/с «Щоденник лікаря 

Зайцевої»
21:00 Т/с «Кухня»
22:00 Ревізор 
00:25 Т/с «Щоденники вампіра 

3» 
01:15 Т/с «Ріццолі і Айлc» 
02:05 Т/с «Евріка»
02:45 Служба розшуку дітей
02:50, 03:50 Зона ночі
02:55 Українці Надія
03:55 С.Параджанов. Відкладена 

прем’єра

06:00, 13:10 Секрети Другої 
світової

07:20, 12:20 Ідеальна катастрофа
08:10, 14:00 Земля: еволюція 

планети
09:00, 18:20 Таємні знаки
10:40, 22:00 Проект «Земля»
11:30 Чудеса світу
14:50, 23:40 Загадки Всесвіту
15:40, 22:50 Сучасні дива
16:30, 20:00 Шукачі
17:30 Д/ф «Загадки Ріхарда Зорге». 

1 ч.
19:10, 01:50, 04:40 Містична 

Україна
21:00 Д/ф «Засекреченний герой 

СРСР»
00:30 Покер
01:20 Смартшоу
02:30 Жива історія
03:10 Т/с «4исла»
05:20 Україна: забута історія

06:00 «Легенди карного розшуку»
06:30 Х/ф «Сірі вовки» 
08:20 «Агенти впливу»
09:00 «Православні святі»
09:55 Т/с «Павутиння - 6»
13:45 Т/с «Бригада»
18:30 «Випадковий свідок»
19:00, 23:45, 02:30, 04:35 «Свідок»
19:30 Т/с «Літєйний»
21:45 Т/с «Криміналісти: мислити 

як злочинець» 
22:45 Т/с «CSI: Лас-Вегас» 
00:15 Х/ф «Бранці небес» 
03:00 Т/с «Суто англійські вбив-

ства» 
05:05 «Уроки тітоньки Сови»
05:15 «Правда життя»

05:45 Радянські мультфільми
08:20 Х/ф «Васьок Трубачов і 

його товариші»
09:40 Х/ф «Сідай поруч, Мишко!»
11:00, 17:15 Т/с «Олександрів-

ський сад»
12:50 Х/ф «Строгови»
14:10 Х/ф «Ще люблю, ще спо-

діваюся»
15:35 Х/ф «Серця чотирьох ч/б»
19:15 Х/ф «Фортеця на колесах»
20:40 Х/ф «Зберегти місто»
22:25 Х/ф «Фанат 1»
23:55 Х/ф «Переступаючи межу»
01:45 Х/ф «Скажені гроші»
03:05 Х/ф «Чарівний Ліхтар»
03:45 Х/ф «Чаттахучи»
05:20 Саундтреки

06:00 Єралаш
06:30 Телепузики
07:00 Байдиківка
07:30, 08:25 М/с «Даша-дослід-

ниця» 
07:55 Мультик з Лунтіком
09:00 Т/с «Кремлівські курсанти» 


10:00 Т/с «Всі жінки - відьми» 
11:00 Т/с «Та, що говорить з при-

видами» 
12:00 Т/с «Еллі МакБіл» 
13:00 Знайомство з батьками
13:25 Т/с «Моя прекрасна 

няня» 
14:40, 19:55 Дайош Молодьож!
15:40 Вайфайтери
16:10 Т/с «Чемпіонки» 
17:10, 01:25 Досвідос 
17:45, 22:25 Чортівня щодня
18:10 Віталька
18:55 БарДак
19:30 Богиня. Нова колекція
14:40, 19:55 Дайош молодьож!
21:00 Віталька 
22:00 Велика різниця
23:00 Дурнєв+1

05:30, 01:15 Світ зірок
06:15 Мультфільми 
09:00 Сім’я від А до Я
10:20 Бебі-бум
11:00 Школа доктора Комаров-

ського
12:30, 17:00 Жіноча форма
13:30 Дачні історії
14:20 Справа смаку
15:10, 20:45 Таємниці шеф-кухаря
16:00, 22:40 Модний вирок
18:00 Час краси
18:55 Сімейний розмір
19:55 Іноземна кухня
21:40 Незіркове дитинство
23:40 Міста світу
00:35 Секрети долі
02:00 Колір Ночі

06:00 «Доброго ранку, Україно!»
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00, 12:00, 13:00, 

15:00, 18:20, 01:20, 02:15 
Новини

06:10, 07:05, 23:15, 01:10 Спорт
06:20 Рецепти здоров’я
06:25 АгроЕра
06:30 Сміх з доставкою додому
07:15 Огляд преси
07:20 Гігабайт
07:25 Країна on line
07:30 Гість студії
07:40 Ера бізнесу
07:45 «Хочу все знати»
08:15 Док. фільм «О.Яковлева. 

Я сама»
09:00 Підсумки тижня
09:30 Без цензури
09:55 Книга.ua
10:15 Т/с «Маруся. Повернення»
11:50 Офіційна хроніка
12:10 Діловий світ
12:20 Право на захист
12:40 Енергоблок
12:45 Темний силует
13:15 Х/ф «Операція «Хольцауге»

14:40 Вікно в Америку
15:15 Euronews
15:25 Наука
15:30 Діловий світ. Агросектор
15:35 Життя на рівних
16:00 Х/ф «Син полку»
18:45 Світ спорту
18:55 Агро-News
19:05 Діловий світ
19:25 Сільрада
19:35 Концерт «Життя моє, моя 

любов»
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:25 Діловий світ
21:35 221. Екстрений виклик
22:20 Без цензури
22:50 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00, 01:00 Підсумки
23:25 Кіно в деталях
00:20 Від першої особи
00:45 Поміж рядками
01:45 Про головне
02:30 ТелеАкадемія
03:30 Книга.ua
03:55 Діловий світ. Агросектор
04:00 Т/с «Маруся. Повернення»
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Понеділок, 18 березня

«Цього року нами вже скла-
дено 11 протоколів про 

корупцію, по чотирьох із них є 
вироки суду, — повідомив началь-
ник управління УМВС України 
у Волинській області полковник 
міліції Олександр Терещук. — Я 
чув виступи окремих депутатів 
облради, які закликали громадян 
повідомляти їх про факти коруп-
ції. Та жодної заяви від депутата 
про корупцію до нас не надійшло, 
тому мені незрозуміло, навіщо 
вони збирають таку інформацію. 
Для вирішення цієї проблеми є 
правоохоронні органи, я особисто 
готовий прийняти громадян, які 
хочуть розповісти про факти ко-

рупції». 
Головний міліціонер області 

додав, що з початку року виявлено 
17 фактів хабарництва, порушено 
11 кримінальних проваджень, чо-
тири з яких направлено до суду. А 
три дні тому за хабарництво було 
затримано адвоката. Щоправда, 
про суму хабара Олександр Тере-
щук не повідомив, оскільки ве-
деться слідство. 

Також зауважив, що на хаба-
рі попався й працівник право-
охоронних органів. Ідеться про 
Володимир-Волинський район. 
Найближчим часом цю справу ске-
рують до суду. 

Людмила ШИШКО 

На Волині за хабарництво затримали 
адвоката 

Нововолинськ потрапить у проект 
енергоефективної реабілітації житла 

Ринок енергоефективної техніч-
ної реабілітації житла в Україні 

оцінюється в 400 мільярдів гри-
вень, заявив на прес-конференції 
Віталій Шаповаленко, директор 
Департаменту житлової політики 
Міністерства регіонального роз-
витку, будівництва та ЖКГ. 

«Ми хочемо скоротити спо-
живання теплової енергії, модер-
нізувати внутрішньобудинкові 
системи, що збільшить термін 
ефективної експлуатації будівлі 
мінімум на 30 років. За даними 
експертів, ринок енергоефектив-
ної санації житла в Україні стано-
вить близько 400 мільярдів гри-

вень», — зазначив він. 
При цьому він підкреслив, що 

під санацію потраплять не всі бу-
динки, а лише ті, які потрапляють 
під низку технічних характерис-
тик. На цей момент міністерство 
розробляє техніко-економічне 
обґрунтування такої санації в 
Тернополі, Чернівцях, Новово-
линську, Бердянську. 

Нагадаємо, попередній мі-
ністр регіонального розвитку, 
будівництва та ЖКГ Анатолій 
Близнюк заявляв, що модерніза-
ція ЖКГ України коштуватиме, 
як два річні бюджети країни, тоб-
то близько 700 мільярдів. 


