У Таїланді слон викрав двох
росіянок

Країнам, де вирувала Ебола,
загрожує голод

Слон у Таїланді насмерть затоптав свого вожатого і втік із двома російськими туристками, які
каталися на ньому. На його спині перебували громадянки РФ — мати і 9-річна дочка, які не могли
злізти з тварини. Рятувальники переслідували
слона близько трьох кілометрів і приспали його
зарядом снодійного. Як зазначається, росіянки
під час «спецоперації» із затримання тварини не
постраждали.

В ООН застерігають, що найбільш постраждалі від
вірусу Ебола африканські країни перебувають на
межі продовольчої кризи. Брак робочої сили в
сільському господарстві Гвінеї, Ліберії та СьєрраЛеоне призводить до нестачі таких важливих для
регіону культур, як рис і кукурудза. В Організації
Об’єднаних Націй також застерегли, що в охоплених хворобою районах люди погрожують залишити зони карантину та вирушити на пошуки їжі.
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У Луцьку відбувся чемпіонат карате
Волині
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На Волині судять жертву
несправедливої мобілізації
(Початок — на стор. 1)
І все б нічого, та Павло Середюк
доглядав своїх батьків-інвалідів, виховував двох дітей і чекав із дружиною на появу третього малюка.
— У Павла мама — інвалід другої групи, в дуже важкому стані (лежача), батько теж інвалід — у нього
немає однієї ноги. Саме за матір’ю
потрібен постійний догляд, і ще в
2013 році Павла було призначено її
опікуном, — розповідає дружина
Павла Олена Середюк.
За словами правозахисника Василя Нагорного, опікунство над рідними є однією з підстав, на основі
яких людині дають відстрочку від
мобілізації. Втім, усе відбувалося
так швидко, що Павлу Середюку навіть не дали часу зібрати і подати у
військовий комісаріат відповідні документи. Тож чоловіка призвали у
51-у бригаду й готували до захисту
країни.
Тим часом вагітна дружина лишилась одна із двома дітьми та батьками-інвалідами. Крім того, на той
час вона ще працювала.
— Мабуть, мої нерви не витримали, і я втратила дитину, — ледь
стримуючи сльози каже пані Олена.
Зважаючи на цю обставину, Павло попрохав у командування відпустку на 10 днів, але не отримав.
Коли 18 червня бійцям 51-ї
ОМБР оголосили наказ про відбуття
для виконання бойових завдань на
полігон «Широкий Лан» на Миколаївщині, Павло Середюк був одним
із тих, хто їхати відмовився. Про що
згодом, на вимогу командування,
написав рапорт. Відмову він мотивував тим, що мобілізувати його
не мали права, оскільки він є офіційним опікуном матері-інваліда.

Крім того, на Рівненському полігоні
керівник тренувального табору підполковник Іванющенко повідомив
Середюку, що його буде звільнено
з лав ЗСУ, тож наказав відбути до
Володимира-Волинського та нічиїх
інших наказів не виконувати. Також
раніше обласним військовим комісаром був виданий наказ про звільнення Павла Середюка, котрий мали
розглянути в триденний термін у
Дніпропетровській області, але цього не відбулось.

Мама у Павла — інвалід
другої групи, в дуже важкому стані (лежача), батько теж інвалід — у нього
немає однієї ноги. Саме за
матір’ю потрібен постійний
догляд, і ще в 2013 році
Павло був призначений її
опікуном
22 вересня Володимир-Волинський міський суд виніс вирок, відповідно до якого Павла Середюка
було засуджено згідно з частиною 1
статті 402 Кримінального кодексу
України та призначено покарання у
вигляді службового обмеження терміном на шість місяців і стягнення
на користь держави 10% від заробітку військового на такий самий
термін.

Під час розгляду апеляційної
скарги адвокат Василь Нагорний
просив скасувати вирок суду першої
інстанції, вказуючи, зокрема, на неповноту судового слідства, невідповідність висновків суду обставинам
справи та невзяття судом до уваги
обставин, що спонукали Середюка
відмовитися від виконання наказу. На противагу цьому прокурор
Сергій Пушкарчук переконував, що
злочин був доведений, тож апеляцію
заперечував.
У результаті суд виніс ухвалу про
часткове задоволення апеляційної
скарги, оскільки вирок суду першої
інстанції ґрунтувався на не до кінця
з’ясованих обставинах. Зокрема, засуджуючи Середюка за відкриту відмову виконувати наказ начальника
вирушити в зону бойових дій, суд
першої інстанції не перевірив законність такого наказу і не спростував
його, також суд не перевірив слова
Середюка, що в силу сімейних обставин його не вправі були мобілізовувати на військову службу. Отже,
Апеляційний суд у Волинській області скасував рішення ВолодимирВолинського міського суду та відправив справу на повторний розгляд
у цей же суд. Крім того, суддівська
колегія вказала на те, що необхідно
з’ясувати, чи законно Павла Середюка було мобілізовано на військову
службу, чи підлягав він звільненню
в зв’язку з сімейними обставинами,
чи дійсно проживає з батьками-інвалідами та чи не мають можливість
інші діти доглядати за ними.
Тож на Павла чекає черговий
суд, правда, цього разу є надія, що
буде проведене ретельне розслідування справи.

Л

близько 1100 квадратних метрів. Тут
будуть як закриті приміщення, де
тварини зможуть відпочивати, так
і відкритий майданчик. За словами

Ігоря Чорнухи, вони намагатимуться забезпечити наближені умови до
природних із влаштуванням різноманітних об’єктів, по яких леви зможуть лазити тощо. Також на території левового містечка буде й штучна
водойма. Для відвідувачів облаштують оглядові майданчики. Тривають
роботи й із облаштування містечка
для ведмедів, загальна площа якого
теж становить близько 110 «квадратів». Ігор Чорнуха зауважив,
що будуть зведені криті вольєри з
барлогами та два відкриті майданчики. Проте генеральний директор
ПАТ «Луцьксантехмонтаж № 536»
зазначив, що у будівництві містечка
для ведмедів виникають складнощі.
Причина в тому, що поряд із будмайданчиком мешкають ці тварини,
а переселити їх нема куди.

Переможців нагороджували кубками, медалями та грамотами, жоден учасник не лишився без призу.
Щиру подяку висловлюємо
народному депутату України та
президенту Української федерації
«Кіокушинкайкан карате» Івахіву
Степану Петровичу, управлінню
у справах сім’ї, молоді та спорту
Волинської облдержадміністрації,
фірмі «Континіум», торговим маркам WOG, Mustang та «Галицькі
роси».
Українська федерація
«Кіокушинкайкан карате»

Галину Конах визнали кращою студенткою
Волині

Ольга УРИНА

У Луцькому зоопарку будують містечка для левів та ведмедів
уцький зоопарк є учасником
проекту «Модернізація зоопарків у Замості та Луцьку, а також
опрацювання концепції створення
рекреаційної зони у Жешуві з метою
розвитку транскордонного природного туризму», який реалізовується
у рамках програми транскордонного співробітництва «Польща–Білорусь–Україна». Згідно з ним, Луцьк
отримає 1,5 мільйона євро. Уже надійшла частина коштів на виконання робіт у сумі близько 400 тисяч
євро.
Генеральний
директор
ПАТ «Луцьксантехмонтаж № 536»
Ігор Чорнуха, підприємство якого
виконує роботи, розповів, що нині
в розпалі будівництво містечок для
левів та ведмедів. Зокрема, містечко
для левів матиме загальну площу

листопада 2014 р. у м. Луцьку пройшов чемпіонат Волинської області, який уже став
традиційним святом для всіх каратистів краю. Участь у змаганнях узяли вихованці всіх секцій
Луцька та з Ковеля — бранч-чіфа,
шихана Дмитра Волинця (5 дан).
Враховуючи і найменших спортсменів, що займаються у дитячих
садочках, загальна кількість учасників сягнула 150 каратистів, які
змагалися між собою у 27 категоріях.
У відкритті турніру взяв
участь голова комітету з питань
фізичної культури і спорту Волинець Юрій Йосипович, який разом
із шиханом вручив чорні пояси
трьом спортсменам Волинського
осередку: Приходько Марії (2 дан),
Лещук Ользі (2 дан) і Шевчуку Василю (2 дан).
Попри те, що участь у турнірі
взяло багато новачків, усі спортсмени показали гарну фізичну підготовку та хороші спортивні якості. Кожен намагався проявити себе
з найкращої сторони та на всі 100%
показати себе на татамі. Незважаючи на чималу кількість учасників, турнір пройшов без затримок
та з високим рівнем підготовки.

17

листопада у Палаці культури
міста Луцька пройшов фінал
конкурсу «Кращий студент Волині–2014» із участю переможців
номінацій, які були визначені попередньо.
Серед фіналістів цього року
були: студент 5-го курсу факультету бізнесу Луцького національного технічного університету Денис
Бендовський (кращий студентгромадський діяч), студентка 2-го
курсу математичного факультету
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Галина Падалко (кращий студент-журналіст), студентка 5-го
курсу факультету бізнесу ЛНТУ
Лідія Кривов’яз (кращий студентнауковець), студентка 5-го курсу
факультету бізнесу ЛНТУ Галина
Конах (кращий студент-митець),

студентка 3-го курсу Інституту філології та журналістики СНУ імені
Лесі Українки Анастасія Горобець
(кращий студент-дизайнер), студент 3-го курсу математичного факультету СНУ імені Лесі Українки
Юрій Булан (кращий студент-програміст).
Студент Академії рекреаційних технологій і права Юрій
Вандюк та студент СНУ ім. Лесі
Українки Андрій Рибачок (веслування, пара), які отримали звання
«Кращий студент-спортсмен», не
змогли взяти участь у конкурсі,
позаяк на цей час перебували на
навчально-тренувальному зборі
збірної команди України з веслування на байдарках і каное в місті
Южному (Одеська область).
У фіналі учасники змагались у
таких видах програми: відеопредставлення, презентація соціального проекту, інтелектуальний конкурс і конкурс талантів.
За підсумками усіх етапів конкурсу перемогу та звання «Кращого студента Волині–2014» здобула
студент-митець і волинська співачка Галина Конах. Вона одержала 113 балів, що на один бал більше, ніж у Галини Падалко.
Крім того, переможниця конкурсу отримала нагоду представляти Волинь на фіналі конкурсу
«Кращий студент України», а також диплом про участь у конкурсі
та грошову винагороду в розмірі
1000 гривень.

