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У машині турійських правоохоронців 
помер 20-річний чоловік 

На Волині обирали кращих студентів «Камінь-
Каширськагроліс» 
приховав 
від бюджету 
понад 90 тис. грн 

Мешканців Нововолинська дурять місцеві 
тепловики? 

Чоловік, за яким від Ковеля до 
Турійська гнались працівни-

ки ДАІ, помер після затримання. 
Надзвичайна ситуація сталася 
13 листопада. 

— Вранці 13 листопада на 
адресу прокуратури Волинської 
області надійшло повідомлення, 
що між 4.50 та 5 годиною ранку по 
дорозі в лікарню помер молодий 
чоловік, якого доставляв туди екі-
паж Турійського райвідділу мілі-
ції, — повідомив начальник управ-
ління процесуального керівництва 
у кримінальних провадженнях 
прокуратури області Тарас Безру-
кий. 

За його словами, молодик, що 
у стані алкогольного сп’яніння 
рухався автомобілем, не виконав 
вимогу даішників про зупинку й 
на шаленій швидкості продовжив 
рух. Дві машини ДАІ переслідува-
ли втікача аж до місця його про-
живання в селищі Турійську, де 
він покинув транспортний засіб, 
котрий попередньо пошкодив по 
дорозі. Далі чоловік продовжив 
тікати пішки. Правоохоронці 
його наздогнали, затримали і ви-
кликали представників місцевої 
міліції. 

Вже турійські правоохорон-
ці посадили парубка в своє авто, 
щоб доставити до райвідділу. 

Втім, як розповідає Тарас Безру-
кий, хлопцеві по дорозі стало зле 
і правоохоронці невідкладно до-
ставили його до місцевої лікарні, 
де було діагностовано смерть. 

— Експерти провели огляд, і 
на сьогодні про причини смерті 
говорити рано, — зазначає пред-
ставник прокуратури. 

Попри це, представники по-
мерлого отримали лікарське сві-
доцтво, де вказана попередня 
причина смерті — гостра серцева 
недостатність. 

Тарас Безрукий зазначив, що 
видимих тілесних ушкоджень на 
померлому він не бачив і експерт 
не акцентував його увагу на цьому. 
Чи застосовували силу до помер-
лого, стане зрозуміло лише тоді, 
коли будуть результати гістологіч-
них досліджень, адже не всі мето-
ди насилля лишають сліди на тілі 
людини. 

Як повідомляють в УМВС Во-
лині, покійний — 20-річний уро-
дженець Донецької області. Рані-
ше він неодноразово потрапляв 
до поля зору правоохоронців, а 
відтак притягувався до адміні-
стративної (за порушення Правил 
дорожнього руху) та кримінальної 
(за незаконне заволодіння тран-
спортним засобом) відповідаль-
ності. 

На Волині обрали найкращих 
студентів. За звання пере-

можця та лауреата вони змагались 
у шести номінаціях: «Науковець», 
«Програміст», «Митець», «Спортс-
мен», «Журналіст» і «Громадський 
діяч». 

Участь у конкурсі взяло близь-
ко сотні студентів різних навчаль-
них закладів області. Щоб потра-
пити до фіналу, їм необхідно було 
пройти два етапи відбору. Після 
цього експертна комісія у кожній 
номінації вибрала трійку фіналіс-
тів, які змагалися між собою. 

Урочисте нагородження ла-
уреатів і переможців пройшло у 
луцькому Палаці культури. Серед 

почесних гостей заходу, які й вру-
чали дипломи і статуетки фіна-
лістам, був голова облдержадміні-
страції Борис Клімчук. 

Між врученнями нагород 
гостей та учасників розважали 
концертною програмою. Зокре-
ма, прозвучали пісні у виконанні 
жіночого квартету «Імпульс» (ху-
дожній керівник — Анна Зариць-
ка), з літературною композицією 
виступила переможець минуло-
річного конкурсу «Студент року» 
Вікторія Поліщук — її виконання 
викликало бурхливі аплодисменти 
залу. Свої роботи — колекцію одя-
гу — представила вже цьогорічна 
переможниця у номінації «Сту-
дент-митець» студентка V курсу 
Луцького НТУ спеціальності «Ди-
зайн» Ольга Шипелик. 

З особливими словами вдяч-
ності голова облдержадміністрації 
Борис Клімчук звернувся до пе-
реможниці у номінації «Студент-
спортсмен» — студентки V курсу 
Інституту фізичної культури та 
здоров’я СНУ ім. Лесі Українки, 
майстра спорту України міжна-
родного класу з велосипедного 
спорту Яни Беломоїної. На цю 
спортсменку, яка вже не раз пока-
зувала хороші результати на між-
народних змаганнях, Борис Пе-
трович покладає великі надії. 

Перемогу в решті но-
мінацій здобули студенти 
СНУ ім. Лесі Українки. 

Людмила ШИШКО 

Прокуратура разом із спеціа-
лістами фінансової інспекції 

провели перевірку додержання 
працівниками ДП «Спеціалізоване 
лісогосподарське агропромислове 
підприємство «Камінь-Каширська-
гроліс» вимог лісового та бюджетно-
го законодавства. 

Встановлено, що впродовж 2012-
го та січня–вересня 2013 року в касу 
підприємства надходили кошти від 
сплати адміністративних штрафів і 
відшкодування шкоди за виявлені 
лісовою охороною порушення. Од-
нак, усупереч вимогам чинного за-
конодавства, ці кошти не перерахо-
вувались до державного бюджету і 
місцевих бюджетів. 

Усього до бюджетів різних рівнів 
держпідприємство не перерахувало 
понад 90 тис. грн. Для усунення ви-
явлених порушень прокуратурою 
області внесено подання директору 
підприємства.

За результатами розгляду до-
кумента прокурорського реагуван-
ня до відповідальності притягнуто 
одну службову особу. Заборговані 
кошти до бюджету відшкодовано у 
повному обсязі. 

Мешканці Нововолинська та 
селища Жовтневе стверджу-

ють, що місцеве теплокомуненерго 
неправомірно нараховує їм плату 
за неіснуюче надходження тепла. 
Річ у тому, що ці жителі багато-
квартирних будинків обладнали 
свої квартири автономними систе-
мами опалення. За словами людей, 
їхні намагання у цивілізований 
спосіб вирішити проблему викли-
кають нерозуміння адміністрації 
комунального підприємства, яка 
ігнорує відповідні нормативні до-
кументи і роз’яснення Міністер-
ства з питань ЖКГ. 

Як розповів мешканець сели-
ща Жовтневе Богдан Нічай, щоб 
не вирішувати питання про зняття 
неправомірно нарахованої плати 
за опалення і затягнути його ви-
рішення в часі, підприємство на-
правило запит у Міністерство з 
питань ЖКГ. 

Як видно з відповіді, що надій-

шла, нововолинським тепловикам 
рекомендували: у разі виникнення 
спірних питань при визначенні 
кількості теплоти, що втрачаєть-
ся транзитними стояками через 
квартиру, підписати договір зі спе-
ціалізованою організацією для 
здійснення енергоаудиту будинку 
і транзитних стояків. 

Цієї рекомендації у Новово-
линську досі не виконали. Моти-
вація така: «Оскільки на підприєм-
стві відсутні кошти на проведення 
такого роду робіт, виконати реко-
мендацію міністерства немає мож-
ливості, тому ми вимушені корис-
туватися розрахунковим методом 
визначення тепловтрат транзит-
ними стояками, який наведено у 
проектній документації». 

Ошукані мешканці звернулися 
до депутатів обласної ради. Як ви-
рішиться питання, поки невідомо. 

Ірина КОСТЮК 

Німці готові пролікувати 
18-річну лучанку

Троє дітей в Україні мають важку 
недугу — системний червоний вов-
чак. Одна з них — Вікторія Парфе-
нюк — лучанка. Ось уже четвертий 
рік вона разом із мамою завдяки 
підтримці друзів бореться з важкою 
недугою. Та сили надто нерівні. І 
Вікторії у ці дні як ніколи потрібна 
допомога всіх небайдужих людей. 

— Українські лікарі виявилися 
безсилими перед хворобою, — роз-
повіла «Відомостям» мама дівчинки 
Тетяна Іванівна Парфенюк. — Ми 
довго лікувались, але все даремно. 
У дитини стали відмовляти нирки. 
Лікарі у Києві розвели руками і ска-
зали, що більше нічого не можуть 
зробити. Ми почали зв’язуватися 
з іноземними клініками. Спочатку 
відгукнулись ізраїльські медики. А 
цими днями надійшло повідомлення 
від всесвітньо відомої німецької клі-
ніки «Шаріте». Вони дали надію, що 
зможуть зупинити хворобу. Спочат-
ку мають обстежити Віку, щоб під-
твердити діагноз. На це обстеження 
необхідно 10 тисяч 900 євро. У нас 
таких грошей немає. Адже все, що 
можна було продати, вже розпро-
дали за попередні роки. А виховую я 
донечку одна. Працюю бухгалтером. 

Гроші ж треба показати на рахунку 
якнайшвидше. Для нас кожен день 
має значення. 

Тетяна Іванівна розповіла, що 
отримає виклик від німців і зможе 
почати оформляти візу лише тоді, 
коли у клініці побачать усю суму на 
її рахунку. Вони з донькою особливо 
сподіваються на німецьку клініку, 
адже саме у цій державі їм пообіця-
ли безплатне лікування. 

— Є такий німецький фонд Ein 
Herz für Kinder. Вони погодилися 
оплатити дороге лікування, — роз-
повіла Тетяна Іванівна. — Є одна 
умова — необхідна довідка, що в 
Україні цю хворобу вилікувати не 
можуть. А її видають лише у Мініс-
терстві охорони здоров’я. Я другий 
тиждень не можу потрапити на при-
йом до головного позаштатного кар-
діоревматолога України Олександра 
Петровича Волосовця. 

Отак і метається мама Віки між 
Києвом і Луцьком. У столиці обби-
ває пороги чиновників, щоб довідку 
отримати. А в рідному місті просить 
допомоги в небайдужих людей. 

Страшний діагноз Віці Парфе-
нюк поставили у 14 років. 

— Все почалося під час літніх 
канікул, — пригадує Тетяна Іванів-
на. — У доньки стали поколювати 
пальці ніг під час ходьби. Спочатку 
думали: мине. Та через деякий час 
Віка і кроку ступити не могла. От 
тоді й почали ходити по лікарях. Три 
місяці не могли визначити діагноз. 

Коли лікарі все ж встановили 
діагноз, він виявився заледве не ви-
роком для дитини — «системний 
червоний вовчак». Це захворюван-
ня сполучної тканини, що прояв-
ляється ураженням низки органів і 
систем. Хвороба виникає внаслідок 
порушення імунологічних процесів 
в організмі, при якому антитіла, що 
виробляються, пошкоджують ДНК 
здорових клітин. 

Віці приписали гормональне лі-
кування. В результаті здоров’я не 
добавилось. Набрала зайву вагу. І ще 
купу супутніх діагнозів: антифосфо-

ліпідний синдром, люпус-нефрит, 
гіпоталамічний синдром, тромбоф-
лебіт нижніх кінцівок і правої руки. 

Попри все, Віка виявилася 
справжнім борцем. У перервах між 
лікуванням вона продовжувала на-
вчання у Луцькій гімназії № 4. 

— Якби не школа, взагалі не 
знаю, що би з нами було, — розпо-
відає Тетяна Іванівна. — Саме од-
нокласники доньки стали активно 
шукати гроші на її лікування. Клас-
ний керівник Ганна Володимирівна 
Сухоставська сама ходила у благо-
дійні фонди, писала листи. Діти 
постійно підтримували дочку мо-
рально. Приходили в гості. Зараз усі 
вже закінчили школу. Вступили хто 
у Київ, хто у Польщу. Але як тільки 
приїжджають додому, обов’язково 
однокласники знайдуть хвилинку 
забігти до Віки, поспілкуватися. Це 
дуже для неї важливо. 

До слова, Віка Парфенюк за-
кінчила гімназію з середнім балом 
атестата 10,6. За словами мами, її 
найзаповітніша мрія — продовжити 
навчання. Але для цього треба зупи-
нити прогресування хвороби. 

— Раз німці беруться за лікуван-
ня, значить, у нас є шанс, — каже 
мама. — Я розумію, що дитина здо-
рова не буде. Найголовніше — щоб 
вона жила. 

Нагадаємо, що 18-річній Вікто-
рії Парфенюк терміново потрібно 
10 тисяч 900 євро для проведення 
діагностичного обстеження у ні-
мецькій клініці «Шаріте». 

Наталка СЛЮСАР 

Реквізити для безготівкового по-
повнення платіжної картки Пар-
фенюк Тетяни Іванівни: 

Отримувач: «Приватбанк» 
Назва банку: «Приватбанк» 

Номер рахунку: 29244825509100 
ОКПО: 14360570 МФО: 305299 

Призначення платежу: Для 
поповнення на карту 6762 4682 0384 

9223 
Кому: Парфенюк Тетяні Іванівні, код: 

2318213881, тел. 050 998 79 60.

На одного волинянина припадає 
5 кг шкідливих речовин 
З початку року волинські підприємства і транспорт 
викинули в атмосферу 5 тис. т забруднювальних 
речовин, що на 2,2% більше порівняно з відповідним 
періодом минулого року. Про це повідомили у 
Головному управлінні статистики області. Таким чином, 
на кожного мешканця Волині в середньому припало по 
5 кг шкідливих речовин. Більше половини всіх викидів 
— це викиди метану й оксиду азоту, які належать до 
парникових газів. 

Волинянин перевозив у авто 
200 пляшок горілки без акцизів 
Луцькі даішники зупинили ГАЗ-33021, за кермом 
якого перебував 25-річний водій. Під час перевірки 
документів чоловік помітно нервував, що спонукало 
правоохоронців ретельно оглянути вантажівку. В кузові 
виявили 200 пляшок алкоголю без будь-яких документів 
та акцизів. Водій пояснив, що горілку віз додому 
для власних потреб. Автомобіль затримали. Триває 
перевірка. 

4%
на стільки у січні–жовтні 2013 року 
зросли у порівнянні з аналогічним 
періодом минулого року обсяги 
вантажоперевезень між Україною 
та країнами Європейського Союзу, 
вони склали 39,4 млн т. 

Дорогу в Колках нарешті відремонтували 

Ділянка автомобільної доро-
ги державного значення Р-14 

Луцьк — Ківерці — Маневичі —
Любешів — Дольськ у селищі Кол-
ки Маневицького району доне-
давна була добре відома водіям, як 
місце, де слід скидати швидкість і 
об’їжджати ями. Щорічні латання 
вибоїн тривалого результату не да-

вали, повідомляють у прес-службі 
Служби автомобільних доріг у Во-
линській області. 

Щоб зупинити вічний конвеєр 
ремонтних робіт, фахівці Служби 
автодоріг в області вирішили усу-
нути головну причину руйнуван-
ня — високий рівень ґрунтових 
вод. 

Це рішення під час прове-
дення тендера й заклали в умови 
виконання робіт підрядником. 
Вартість ремонту було оцінено в 
3,650 мільйона гривень. Право ви-
конати його здобув «Волинський 
облавтодор». 

«Встановлено понад тисячу 
метрів бетонних бортових каме-
нів, на проїзній частині протяж-
ністю 1,240 кілометра укладено 
2885 тонн гарячої асфальтобетон-
ної суміші. Облаштовано також 
майданчики для стоянки автомо-
білів і покрито крихтою пішохідні 
доріжки. Встановлені додаткові 
та поновлені старі дорожні знаки, 
зроблена горизонтальна розмітка 
акриловою фарбою», — розповів 
начальник Служби автомобільних 
доріг в області Анатолій Посполі-
так. 

Потрібні довідка чиновників і 11 тисяч євро 


