
Нещодавно завершилася судова тя-
ганина у справі вимагання грошей. 
Двом спритним лучанам протягом 
кількох наступних років доведеть-
ся відповідати за скоєний злочин. 
Щоправда, одного з них, ініціато-
ра, Феміда засудила на умовний 
термін, а другий, той, що вдався до 
реальних методів «вибивання», які 
показують у кіно, «мотатиме» строк 
у цілих вісім років. Деталі чоловічих 
розбірок «Відомості» вивчали у 
матеріалах кримінальної справи. 

30-річний Олексій кілька років 
тому відкрив власний бізнес — в 
одному з торгових центрів Луцька 
приймав комп’ютерну техніку та 
відправляв її до Львова для ремон-
ту. Справи йшли непогано, клієнтів 
щороку більшало. Проте, як і кож-
ний бізнесмен, Олексій міркував над 
тим, як би то заробити більше. По-
знайомившись із Назаром, який сам 
умів лагодити комп’ютери, підприє-
мець домовився з ним, що привози-
тиме техніку йому. Як-не-як, а Назар 
брав набагато меншу суму за ремонт, 
аніж сервісний центр у Львові. 

Проте перша партія з полама-
них восьми ноутбуків виявилась 
останньою. Назар або ж не міг від-
ремонтувати їх, або не поспішав це 
робити, тоді як до Олексія почали 
надзвонювати клієнти, запитуючи, 
чому ремонт їхніх комп’ютерів три-
ває так довго. Підприємець взявся 
шукати «майстра», але той на дзвін-
ки не відповідав. Олексію довелося 
вдатися до рішучого заходу та наві-
датися до Назара додому. 

Двері відчинили незнайомі 
йому хлопці. Господаря вдома не 
було. Створювалося враження, що 
якраз вони і ремонтували його но-

утбуки. Олексій виявив, що чотири 
комп’ютери вже відремонтовані, а 
решта лежить у розібраному стані. 
Незнайомці повідомили, що у них 
перегоріли материнські плати і від-
ремонтувати їх неможливо. Робити 
було нічого, тож Олексій забрав усю 
техніку, яку кілька тижнів тому дові-
рив Назарові. 

Додзвонившись до «майстра-
ламайстра», Олексій попросив його 
повернути гроші, які він узяв за ре-
монт тих чотирьох ноутбуків, що не 
підлягають ремонту. На диво, Назар 
не заперечував і повернув чотири з 
половиною тисячі. 

Та Олексію ця історія попсувала 
багато нервів, і в якості моральної 
компенсації він почав вимагати у 
Назара ще тисячу гривень. Теле-
фонував час від часу на мобільний 
комп’ютерника та перепитував, 
коли вже той нарешті віддасть йому 
гроші. Назар, зрозуміло, нічого пла-
тити не збирався, бо ж на руках мав 
документи, які підтверджували, що 
кошти, які спочатку сплатив йому за 
ремонт Олексій, він повернув. 

Потім у голові Олексія визріла 
ідея замість тисячі гривень вимага-
ти тисячу двісті доларів. Така сума, 
на думку бізнесмена, була цілком 
обґрунтованою, оскільки одна «ма-
теринка» до ноутбука вартувала 
триста доларів. Телефонні погрози 
почастішали. 

Коли Олексію увірвався терпець,  
він вирішив поїхати до Назара в 
майстерню, налякати його та при-
грозити, мовляв, якщо не віддасть 
гроші, то матиме проблеми. 

Вийшовши з офісу, він зустрів 
охоронця кафе, що розміщене не-
подалік. Ярослава Олексій прак-
тично не знав, але часто заходив у 

заклад на каву, а щоб не було сум-
но, перекидався з охоронником 
кількома словами. Про те, що під-
приємець має проблеми з якимось 
комп’ютерником, Ярослав знав, а 
тому, коли Олексій при зустрічі ска-
зав, що збирається йти на розбірки, 
запропонував йому допомогу. 

Олексій подумав, що ідея непо-
гана, тим паче, що охоронець був фі-
зично сильнішим від комп’ютерного 
майстра, тому для «солідності» взяв 
Ярослава на зустріч. Олексій уявити 
не міг, у що перетвориться їхнє за-
лякування. 

Обідньої пори чолов’яги уві-
рвались у майстерню Назара. Той 
був сам, тому «карателям» нічого не 
заважало довести справу до кінця. 
Спочатку Олексій узявся погрожу-
вати ремонтнику та вимагати 1200 
доларів. Назар навідріз відмовлявся 
платити таку суму. Тоді роз’ярілий 
підприємець ударив його кулаком в 
обличчя. Хлопець відскочив від уда-
ру назад, аж раптом за справу взяв-
ся Ярослав. Чоловік, як з’ясувалося, 
до зустрічі підготувався дуже добре 
— прихопив із собою наручники 
та пістолет. Наче у голлівудських 
фільмах, Ярослав силоміць посадив 
комп’ютерника на стілець і прику-
вав його кайданками. 

Олексію від побаченого мало 
мову не відняло: на такий поворот 
подій він не очікував. Йому стало 
вже зовсім не по собі, коли Ярослав 
дістав із кишені пістолет та при-
ставив його до скроні переляканого 
майстра. Хтозна, чим би закінчила-
ся ця зустріч, якби у майстерню не 
зайшов колега Назара. Він намагав-
ся заспокоїти хлопців, і врешті-решт 
комп’ютерника відпустили, добряче 
відлупцювавши його. 

Оскільки Назар гроші все одно 
не віддавав, Ярослав сказав, що ві-
зьме борг технікою, тому виніс із 
майстерні фотоапарат, портативний 
телевізор, відеокамеру та мобільний 
телефон. 

Олексій відмовився від такого 
«добра», не раз повторюючи своєму 
напарнику, що це кримінал. Охоро-
нець відмахнувся рукою, мовляв, 
боятися нічого, і забрав техніку собі. 

Невдовзі слідчі запросили чоло-
віків на допит. У результаті судової 
тяганини, яка дійшла аж до Вищого 
спеціалізованого суду, підприєм-
ця Олексія засуджено до трьох ро-
ків умовно, а спритний охоронець 
Ярослав сидітиме за ґратами вісім 
років. 

(З етичних міркувань імена засу-
джених і потерпілого змінено.) 

Ірина КОСТЮК 
Відповідно до проекту закону 

«Про перевезення на таксі», 
таксисти будуть самостійно ви-
рішувати, працювати самим чи 
укладати договір із інформаційно-
диспетчерськими службами. При 
цьому роботу диспетчерів також 
врегулюють, адже зараз ці служби 
не відповідають за виконання за-

мовлення. 
Для роботи водіям знадо-

биться дозвіл, який можна буде 
отримати в обмін на ліцензію, що 
діє зараз. Причому діятиме він 
на обмеженій території. Висади-
ти клієнта на чужій ділянці буде 
можливо, проте брати пасажирів 
дозволятиметься лише в терито-
ріальних межах, визначених до-
зволом. 

Для тих, хто вже таксує, обмін 
ліцензії на дозвіл має бути безко-
штовним, а для новачків кошту-
ватиме цьогоріч одну мінімальну 
зарплату, через рік — 10 «мініма-
лок», а за два — 50. При цьому до-
зволи на таксі будуть власністю 
таксиста і не матимуть обмеження 
строку дії. 

«Висока вартість дозволів — 
це наша вимога, так хочуть так-
систи. Це абсолютно європейська 
норма», — зазначив голова Проф-
спілки таксистів України Василь 
Попик. 

Співробітники СБУ викрили та 
припинили протиправну ді-

яльність інспектора відділу при-
кордонної служби «Піща» Луць-
кого прикордонного загону ДПСУ, 
який, володіючи інформацією про 
підготовку до незаконного пере-
міщення товарів поза митним 
контролем через державний кор-
дон, умисно не вжив заходів до 
припинення таких дій. 

У листопаді 2012 року при-
кордонник від свого знайомого 
дізнався про його намір разом із 
групою осіб поза пунктом про-
пуску ввезти на територію України 
значну партію тютюнових виробів 
і товарів промислової групи, але 
не вжив передбачених його поса-
довими обов’язками заходів із за-
тримання контрабандистів. 

Проте припинили протиправ-

ну діяльність співробітники СБУ, 
які цього ж дня затримали п’ятьох 
осіб на чотирьох автомобілях при 
спробі незаконного переміщення 
з Республіки Білорусь до України 
103 тис. пачок цигарок та інших 
товарів на загальну суму 648 тис. 
грн.

Шацький районний суд Во-
линської області визнав тепер уже 
колишнього співробітника при-
кордонної служби винним у вчи-
ненні злочину, передбаченого час-
тиною 2 статті 426 Кримінального 
кодексу України (умисне невико-
нання військовою службовою осо-
бою дій, які вона за своїми служ-
бовими обов’язками повинна була 
виконати, що спричинило тяжкі 
наслідки), та призначив покарання 
у вигляді штрафу. Контрабандний 
товар конфісковано. 
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Події

Підземний перехід у Луцьку, ймовірно, 
будуватимуть навесні 

З таксистів здиратимуть по 50 
мінімальних зарплат за дозвіл на роботу 

Міська влада досі не може по-
сприяти будівництву зручного 

переходу, який би полегшив проїзд 
автомобілів центральною вулицею, 
зменшив аварійність і поліпшив 
стан безпеки в облцентрі, пишуть 
«ВН». 

Наміри будувати «підземку» на 
Театральному майдані досі залиша-
ються намірами: жодного будівни-
цтва з 2008 року і до сьогодні так і не 
розпочалося. 

Фірма «Магніт», яка в той час 
отримала право будувати у центрі 
міста підземний перехід і розповіда-
ла лучанам, які вигоди отримає об-
лцентр від так званого «підземного 
містечка», вже не вважає доцільним 
будівництво великого підземного 
торговельного центру на Театраль-
ному майдані. 

Тепер підприємство оголошує 
про свій намір побудувати для го-
родян просто зручний підземний 
перехід із мінімальною торговель-
ною інфраструктурою. Його можна 

почати будувати вже навесні 2014 
року. Про це розповів директор 
ТзОВ «Магніт», депутат Луцької 
міської ради Сергій Волик. 

«ТзОВ «Магніт» відмовилося 
від частини ділянки, зважаючи на 
плани нової влади і громадські ви-
ступи. Може, такий великий проект 
підземного торговельного центру і 
справді не потрібен. Тому фірма ви-
рішила зосередитися на переходах 
(вони дійсно актуальні), де буде пе-
редбачена мінімальна торговельна 
інфраструктура», — пояснив Сергій 
Волик. 

«Зараз ми переробляємо проект, 
за яким площа об’єкта зменшилась у 
три-чотири рази, — додав він. — Не 
хочу загадувати, коли почнеться бу-
дівництво, можливо, навесні 2014-
го. Підготовчі, пошукові роботи і 
археологічні дослідження ми вже 
зробили. Коригуємо й перенесення 
комунікацій», — пояснив директор 
ТзОВ «Магніт». 

Прикордонника за покривання 
контрабанди лише оштрафували 

Фермер виростив плантацію 
коноплі розміром із футбольне 
поле 
Конопляний город розміром із футбольне поле знайшли 
правоохоронці на Запоріжжі. 54-річний фермер із Доне-
цької області плантацію ретельно доглядав — прополював 
і поливав із крапельної системи. Якби зілля потрапило 
на «чорний ринок», то його вартість сягнула б 300 тисяч 
гривень. Правоохоронці коноплю покосили, а підприємцю 
тепер загрожує до трьох років в’язниці. 

Бензин подорожчає у вересні-
жовтні 
Експерти консалтингової групи «А-95» не виключа-
ють зростання цін на бензин усіх марок у вересні-
жовтні 2013 року. Це обумовлено несподіваними 
збоями у системі традиційних постачань. За розра-
хунками «А-95», у серпні дефіцит постачань складе 
близько 100 тис. т, або 25% від очікуваного рівня 
споживання бензину. Аналогічна нестача очікується 
у вересні. «Ситуація дуже напружена, якщо враху-
вати, що в червні та липні ринок також працював із 
дефіцитом», — заявив директор «А-95» Сергій Куюн.

2,8
стільки мільярдів гривень за сім 
місяців поточного року запла-
тили до бюджету підприємці, які 
працюють на спрощеній системі 
оподаткування, повідомила 
прес-служба Міністерства до-
ходів і зборів України. 

4

У Луцьку відкрили медичну амбулаторію 

Згідно з поправками до зако-
ну, які вніс Президент Віктор 

Янукович, утилізаційний збір ста-
новитиме 5500 гривень для всіх 
машин, передають УНН із поси-
ланням на інформацію автоімпор-
терів та експертів. 

«Утім, порівняно з європей-
ськими розцінками, в Україні по-
даток на переробку авто може ста-
ти чи не найдорожчим у Європі», 
— бідкаються вони. Бо, згідно з 
поправками до закону, які вніс Пре-
зидент, утилізаційний збір станови-

тиме 5500 гривень для всіх машин. 
Державну скарбницю, кажуть 

фахівці, це не наповнить. Нато-
мість укотре подорожчає продук-
ція автопрому. 

Базові ставки утилізаційного 
збору становитимуть 5,5 тисячі 
гривень для легковиків, а для ав-
тобусів, вантажних і вантажно-
пасажирських автомобілів або 
спецтехніки — 11 тисяч гривень. 
Остаточний розмір збору буде 
розраховуватися за допомогою ко-
ефіцієнтів. 

За утилізацію авто збір становитиме 
5500 гривень 

Німці допоможуть 
із технікою для 
ремонту доріг 

Члени німецького благодійно-
го фонду «Допомога Україні. 

Брайдшайд» на чолі з Генріхом 
Беннером привезли чергову гу-
манітарну допомогу для потреб 
громади міста Володимира-Во-
линського. Про це інформує 
прес-служба міськради. 

Троє німецьких фахівців про-
тягом двох годин відремонтували 
рентгенапарат у центральній ра-
йонній лікарні, який не працював 
півроку, оглянули інші рентгена-
парати в ЦРЛ і визначили, що ті 
потребують нових датчиків. 

Побували також на КП «Полі-
гон», де ознайомилися з технікою 
і були вражені тим, що вся вона 
практично готова до зими. У пла-
нах німецьких благодійників — 
допомога нашим комунальникам 
технікою для ремонту міських 
доріг. 

Чоловік влаштував «голлівудські» 
розбірки з боржником знайомого

Жителі Привокзального ра-
йону Луцька тепер зможуть 

отримувати медичну допомогу не-
далеко від дому — на Привокзаль-
ній, 13. Офіційно відкрито першу 
чергу амбулаторії загальної прак-
тики — сімейної медицини. 

За словами начальника місь-
кого управління охорони здоров’я 
Федора Кошеля, тут працювати-
муть три сімейних лікарі, педіатр 
та акушер-гінеколог. Вони обслу-
говуватимуть близько восьми ти-
сяч дорослих і дві тисячі дітей. 

Міський голова Микола Ро-
манюк зазначив, що це вже шоста 
амбулаторія в Луцьку. В перспек-
тиві — відкриття до 2015 року 
амбулаторій загальної практики 
— сімейної медицини на вулицях 
Наливайка, Дубнівській, Гордіюк, 
Рівненській. Із використанням 

коштів гранта Світового банку до 
2017 року планується створити й 
облаштувати ще п’ять амбулато-
рій. Усього, за словами мера, в міс-
ті планують створити 20 амбулато-
рій загальної практики — сімейної 
медицини. 


