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Волинянин, який до смерті побив батька, 
може десять років провести у в’язниці 

На нововолинську 
шахту № 10 надійшло 
47 млн грн 

74-річного жителя Ратнівщи-
ни виявили мертвим. На тілі 

потерпілого були видимі тілес-
ні ушкодження. Правоохоронці 
встановили, що вкоротив віку чо-
ловікові рідний син. 

До чергової частини Ратнів-
ського районного відділу УМВС 
України у Волинській області за-
телефонував сільський голова та 
повідомив про нещастя. На місце 
події відразу виїхала слідчо-опера-
тивна група. 

Батько з сином проживали в 
одному будинку. Час від часу обоє 
заглядали до чарки. Будучи добря-
че напідпитку, чоловіки посвари-
лись. У результаті син так побив 
рідного батька, що той від отрима-
них травм помер. 

— Правоохоронці відразу 
встановили особу, причетну до 
скоєння кримінального правопо-

рушення, — розповів начальник 
УМВС України у Волинській об-
ласті Олександр Терещук. — Ним 
виявився 43-річний син потерпі-
лого. Підозрюваного затримали в 
порядку статті 208 Кримінально-
процесуального кодексу України, 
тож він перебуває в ізоляторі тим-
часового тримання. Вирішується 
питання щодо обрання йому міри 
запобіжного заходу в вигляді аре-
шту. 

Слідчі Ратнівського райвідді-
лу УМВС розпочали криміналь-
не провадження за частиною 2 
статті 121 (умисне тяжке тілесне 
ушкодження) Кримінального ко-
дексу України. Триває досудове 
розслідування. За заподіяння ті-
лесних ушкоджень, які спричини-
ли смерть, чоловік може потрапи-
ти за ґрати на строк від семи до 
десяти років. 

На завершення будівництва шах-
ти № 10 «Нововолинська» надій-

шло 47 мільйонів гривень держав-
них коштів. «Це останній транш зі 
115 мільйонів гривень інвестиційної 
програми 2010 року», — повідомив 
голова облдержадміністрації Борис 
Клімчук у ході оперативної наради. 

«Будівництво триває, шахта буде 
працювати й видавати на-гора вугіл-
ля», — підкреслив він. 

Водночас голова ОДА під особис-
ту відповідальність дав доручення 
обласному казначейству перераху-
вати ДП «Волиньвугілля» 13,8 міль-
йона гривень на виплату заробітних 
плат. «Зараз їхні фахівці збирають 
документи й підписи у столиці, щоб 
отримати ці кошти від Мінвугілля в 
результаті перерозподілу бюджет-
них асигнувань. Тобто ми зараз дамо 
гроші, а згодом, коли затвердять усі 
документи, області цю суму підтвер-
дять», — наголосив він. 

На Волині за отримання хабара 
судили лікарку 
Штраф у розмірі 11 тисяч 900 гри-
вень і позбавлення права обіймати 
посади, пов’язані з виконанням 
адміністративно-господарських 
функцій, строком на два роки — 
такий вирок виніс суд завідувачці 
поліклінічного відділення, лікарю-
офтальмологу однієї із райлікарень 
області за одержання хабара. 

Ми часто чуємо, що довідки для 
одержання інвалідності купуються. 
«Винагороду» платять навіть ті, хто 
має повне право на отримання гру-
пи. Проте реально справи до суду 
рідко доходять: вину лікарів довести 
важко. 

У грудні в районному суді слу-
хали справу, де на лаві підсудних 
опинилася завідувачка місцевого 
поліклінічного відділення та за су-
місництвом лікар-офтальмолог. Її 
обвинувачували у тому, що, будучи 
службовою особою, вона вимагала 
й отримувала незаконну винагоро-
ду за «потрібні» направлення, за-
писи тощо. На розгляд суду слідство 
представило два епізоди. 

Перший стосувався ще 
2011 року. Лікарка нібито вимагала 
винагороду в розмірі 200 гривень 
від дівчини, якій потрібно було вста-
новити групу інвалідності у зв’язку 
з проникаючим пораненням лівого 
ока в дитинстві та втратою зору на 
цьому оці. 

Як читаємо у матеріалах справи, 
медичка сказала, що не передасть 
направлення на МСЕК для встанов-
лення групи інвалідності, якщо їй не 
заплатять 200 гривень. Як розповіла 
дівчина, офтальмолог «продемон-
струвала аркуш паперу з власноруч-
но виконаним рукописним записом 
«200 грн» і сказала: «Хай мама при-
їде та привезе». 

Жінка так і вчинила: групу дити-
ні треба було робити. Одначе на суді 
сказала, що слідство на неї тиснуло 
і ті 200 гривень були зовсім не хаба-
ром: мовляв, вона їх «занесла добро-
вільно як подяку лікарю за її працю, 
бо обвинувачена завжди допомагала 
її дочці, коли вони зверталися, по-
чинаючи з 9 жовтня 1996 року — пе-

ріоду, коли дитина отримала травму 
ока». 

Можливо, справа і зовсім би 
розсипалась, якби не принципова 
позиція іншого потерпілого — чоло-
віка, від якого районний окуліст ви-
магала гроші за медичну довідку для 
отримання водійських прав. 

Молодик розповів, що проблеми 
з зором має з дитинства. Через це 
його навіть в армію не взяли, комі-
сувавши. Тоді ж, під час проходжен-
ня медичного огляду, він запитав у 
лікаря, чи має право отримати по-
свідчення водія на керування тран-
спортними засобами категорії «В», 
на що та відповіла позитивно, однак 
зазначила, що він повинен кермува-
ти в окулярах. 

Приблизно у жовтні 2012 року 
чоловік захотів одержати права. 
Успішно пройшов медогляд у кіль-
кох лікарів. Коли потрапив на огляд 
до офтальмолога й повідомив, що 
хоче отримати водійське посвідчен-
ня, остання сказала, що у зв’язку 
з вадами зору він узагалі не може 
керувати транспортними засобами. 
Лікар зробила якісь записи в амбу-
латорній картці, а у медичній нічого 
не записувала. 

Невдовзі чоловік повторно звер-
нувся до окуліста щодо можливості 
керувати транспортними засобами, і 
тоді обвинувачена повідомила йому, 
що за 250 доларів допоможе офор-

мити медичну карту огляду канди-
дата у водії транспорту з фотографі-
єю в окулярах. Потім вона сказала, 
що медкарта зі знімком без окулярів 
обійдеться йому в 500 доларів. Так 
краще для поїздок за кордон. На це 
чоловік погодився, хоча знав про те, 
що погано бачить. Але після того він 
вирішив звернутися в міліцію, де на-
писав відповідну заяву. 

Призначеного дня прийшов у 
лікарню до офтальмолога, передав 
їй власні 500 доларів, а вона віддала 
йому медкарту. Після чого попря-
мував до автомобіля, де його чекали 
працівники міліції, та віддав медич-
ну карту їм. Тоді міліціонери пішли 
в лікарню. На руках у лікарки екс-
перти знайшли сліди зеленої фарби, 
якою були помічені купюри.

Лікарка себе винною не визна-
ла. Проте суд щодо епізоду про ха-
бар у 500 доларів був іншої думки. 
Вона має заплатити штраф у роз-
мірі 11 тисяч 900 гривень. Також її 
позбавлено права обіймати посади, 
пов’язані з виконанням організацій-
но-розпорядчих та адміністратив-
но-господарських функцій, строком 
на два роки. 

Щодо вимагання й одержання 
хабара у 200 гривень за направлення 
у МСЕК, то посадовця лікарні ви-
знали невинуватою. 

Наталка СЛЮСАР 

На Волині міліцейське підприємство 
порушувало закон 

Вищий господарський суд Укра-
їни підтвердив, що ДП «Ін-

форм-Ресурси» застосовувало еко-
номічно необґрунтовані, завищені 
тарифи на послуги зі зберігання 
тимчасово затриманих транспорт-
них засобів на спеціальних май-
данчиках і стоянках у Луцьку та 
Волинській області, повідомляє 
прес-служба АМКУ. 

Суди першої, апеляційної та 
касаційної інстанцій відмовили 
державному підприємству Мініс-
терства внутрішніх справ України 
«Інформ-Ресурси» у задоволенні 
позову про визнання недійсним 
рішення Волинського обласного 
територіального відділення Анти-
монопольного комітету України, 

обґрунтовуючи свою позицію тим, 
що позивач не зміг надати підстав 
для визнання рішення недійсним. 

Нагадаємо, у травні 2013 року 
обласне відділення АМКУ оштра-
фувало «Інформ-Ресурси» за пору-
шення законодавства про захист 
економічної конкуренції — зло-
вживання монопольним станови-
щем на ринку послуг зі зберігання 
тимчасово затриманих транспорт-
них засобів на спеціальних май-
данчиках і стоянках у межах Во-
лині. 

Тепер підприємству дове-
деться сплатити 15 тисяч гривень 
штрафу та ще близько чотирьох 
тисяч гривень пені.

Ціни на хліб упродовж свят 
на Волині не зростатимуть 
Для дотримання стабільності цін і 
безперебійної реалізації хліба та хлібобулочних 
виробів під час новорічних і різдвяних свят 
прийнято рішення щодо забезпечення 
хлібопекарських підприємств області у січні 
2014 року якісним борошном, виготовленим 
із зерна регіонального страхового запасу. Між 
основними хлібопекарськими підприємствами 
Волині розподілили 1000 тонн борошна 
пшеничного. 

В обласній державній адміністрації 
працює «телефон довіри» 
Для створення необхідних умов для зворотного зв’язку, 
надання інформаційних послуг, оперативного реагування на 
гострі проблеми мешканців області, реалізації конституційних 
прав громадян на звернення та вдосконалення роботи зі 
зверненнями громадян із 1 січня 2014 року в Волинській 
облдержадміністрації функціонує «телефон довіри». Він 
працюватиме щоденно, крім вихідних і святкових днів, із 08.00 
до 17.00 години за номером 778 139. 

Луцькрада проситиме визнати 
«Західінкомбанк» неплатоспроможним 

У Луцьку затвердили Програму 
економічного та соціального розвитку 

Держава дала грошей на розвиток 
тваринництва Волині 

Луцька міська рада звернеть-
ся до Національного банку 

України, Генпрокуратури та Мі-
ністерства внутрішніх справ щодо 
ситуації з «Західінкомбанком». 
Відповідне рішення було при-
йнято під час сесійного засідання 
25 грудня 2013 року. 

Як зазначив заступник Луць-

кого міського голови Тарас Яков-
лев, до міськради звернулися 
вкладники банку з проханням 
поклопотати перед НБУ про ви-
знання «Західінкомбанку» не-
платоспроможним, що може при-
скорити часткове повернення 
вкладених коштів. 

Тож Луцькрада прийняла рі-
шення про звернення до Націо-
нального банку, обласного управ-
ління НБУ з проханням розпочати 
процедуру визнання ПАТ «Захі-
дінкомбанк» неплатоспроможним, 
тим самим надавши вкладникам 
можливість отримати свої кошти 
з фонду гарантування вкладів фі-
зичних осіб. Також депутати місь-
кради вирішили звернутися до 
Генеральної Прокуратури України 
та Міністерства внутрішніх справ 
із проханням повторного розслі-
дування всіх справ, пов’язаних із 
ПАТ «Західінкомбанк», і вчинен-
ня необхідних дій для притягнен-
ня  винних до відповідальності та 
повернення незаконно отриманих 
коштів.

На черговій сесії Луцької місь-
кої ради депутати затвердили 

Програму економічного і соці-
ального розвитку міста на 2014–
2015 роки. 

Згідно з документом, в облас-
ному центрі передбачені зрушення 
у сфері освіти, зокрема плануєть-
ся добудова ЗОШ № 27, створення 
додаткових місць у дошкільних 
навчальних закладах, капітальний 
ремонт гімназії № 21. Також зби-
раються оновити рухомий склад 
Луцького підприємства електро-

транспорту і збудувати контактну 
тролейбусну мережу на вулиці 
Окружній, що дасть можливість 
з’єднати вулиці Станіславського і 
Львівську. Планують працювати 
і над розширенням полігона по-
бутових відходів у селі Брище та 
будівництвом систем водовідве-
дення у мікрорайоні Вересневе та 
на Львівському масиві. Програма 
передбачає й реконструкцію Луць-
кого зоопарку, а також ремонт 
спортивних майданчиків у різних 
мікрорайонах міста.

Волинь отримала з держбюдже-
ту 51 млн грн на фінансування 

програм підтримки АПК краю. 
«В область надійшли всі необ-

хідні кошти від держави як на ви-
плату дотацій фізичним особам, 
так і на підтримку великотоварних 
господарств, але всі гроші — на га-
лузь тваринництва», — поінфор-
мував голова облдержадміністра-
ції Борис Клімчук. 

Голова Волинської ОДА, зокре-
ма, повідомив, що 16 800 родинних 
ферм отримають 7 млн 93 тис. грн 
дотації на утримання молод-
няку ВРХ. На компенсацію за 
придбання доїльних апаратів 
378 сімейним фермам надійшло 
1 млн 701 тис. грн. 

1320 волинським госпо-
дарям держава спрямувала 

3 млн 673 тис. грн дотації за здану 
великовагову ВРХ. 

Значні кошти отримають і ве-
ликотоварні господарства краю, 
які працюють у тваринницькій 
галузі. За словами голови облдер-
жадміністрації, загальна сума ся-
гає 38 млн 581 тис. грн. 


