
До редакції «Відомостей» звернула-
ся наша постійна читачка лучанка 
Людмила Вікторівна. Вона розпові-
ла неприємну історію, яка сталася 
з її братом — 58-річним Андрієм 
Ясинським. Він повертався додому 
громадським транспортом, і неспо-
дівано у маршрутці йому стало зле, 
як потім з’ясувалося, це був інcульт. 
Однак замість того, щоб допомогти 
пасажиру, викликати «швидку», 
водій безцеремонно висадив 
малорухомого чоловіка на кінцевій 
зупинці. 

— Того дня (15 листопада) Ан-
дрюша не був на роботі, — розпові-
дає жінка, — лишень зранку зайшов, 
бо якраз давали премії на оздоров-
лення, отримав близько трьох тисяч. 
А після обіду вирішив навідатись у 
лікарню до кардіолога, адже серце 
у нього хворе. Й ось під вечір теле-
фонує мені дружина Андрія, голос 
схвильований, каже, о 17 год. дзво-
нила до нього, спілкувалися, він по-
відомив, що сів у маршрутку № 19, 
їде додому, вже недалеко, скоро буде 
(він мешкає на вул. Гірній). Але коли 
знову його набрала через півгодини, 
телефон уже був вимкнутий. 

Однак тоді Людмила Вікторівна і 
не підозрювала, що сталася біда. По-
думала, можливо, щось у брата з те-
лефоном. Та наступного дня вранці 
знову дзвінок від Андрієвої жінки. 
Вона повідомила, що зателефонували 
з наркодиспансера, сказали, що Ан-
дрій до них потрапив учора ввечері, 
у нього, напевно, інсульт і потрібно 

перевозити у другу міську лікарню. 
При собі в Андрія Вікторовича 

не знайшли ніяких документів й те-
лефона також. Унаслідок хвороби у 
чоловіка відняло мову, говорити він 
міг ледь-ледь розбірливо, так само 
йому було важко рухатись. Усі зу-
силля рідні кинули на те, щоб його 
врятувати, і на першому місці було 
здоров’я, проте коли його стан ста-
білізувався, почали розпитувати, як 
усе сталося. 

Коли їхав додому «дев’ятнадцят-
кою», йому стало погано, однак дати 
собі ради не міг і попросити про до-
помогу теж. Водій же подумав, на-
певно, що пасажир п’яний, провозив 
його весь маршрут і, не з’ясувавши 
подробиць, вирішив висадити чоло-
віка на кінцевій зупинці. 

Ми зустрілися з Андрієм Вікто-

ровичем, щоб почути від нього, як 
усе було. Стан його досі лишається 
важким, і говорити йому трудно. 
Але з допомогою сестри все-таки 
дещо розповів, адже події того дня 
добре пам’ятає. Тоді він хотів сказа-
ти, що йому погано, та не міг нічо-
го промовити. Біля шофера був ще 
хтось, певно, його знайомий. Пан 
Андрій почув, як водій сказав тому 
«вивести цього п’яного». Коли чоло-
віка виводили з маршрутки, впала 
кепка і барсетка зосталася на сидін-
ні, він промовив «кепка» й показав 
рукою. Проте шофер відповів, що 
нічого там нема. Андрія Вікторови-
ча залишили на вулиці, попри те, що 
вже був вечір і холодно. Благо, йшов 
якийсь молодий чоловік і запропо-
нував допомогу. Оскільки поблизу 
був наркодиспансер, то перехожий 

відвів пана Андрія саме туди. 
Сьогодні й Андрій Ясинський, і 

його рідні дуже дякують цьому чо-
ловікові. Сподіваються, що він про-
читає газету і пригадає той випадок.  

У барсетці ж Андрія Вікторо-
вича, крім грошей, були документи, 
банківські картки, ключі. 

Притягнути до відповідальності 
водія сьогодні майже не є можли-
вим. Адже, як нам повідомив на-
чальник управління транспорту і 
зв’язку Луцької міськради Анатолій 
Миронюк, у цих автобусах немає 
відеореєстраторів. Однак він пообі-
цяв, що обов’язково з’ясує, хто того 
дня у маршрутці № 19 був за кермом. 
І якщо водій не захоче зізнатися, 
йому влаштують зустріч із паном 
Андрієм. До речі, Андрій Вікторо-
вич запам’ятав обличчя водія та го-
товий його впізнати. 

Варто зауважити, що минулого 
року відповідно до рішення Луцької 
міськради був прийнятий так зва-
ний «Етичний кодекс водія таксі та 
маршрутного таксі» задля підвищен-
ня відповідальності водіїв за безпе-
ку та комфорт пасажирських пере-
везень. Й одним із перших пунктів 
сказано, що «дотримання безпеки 
пасажирів є першим та основним 
обов’язком водія». Другим принци-
пом роботи має бути «повага честі й 
гідності кожної людини». А в пункті 
6.2. цього Кодексу йдеться: «Водій, у 
разі необхідності, забезпечує надан-
ня першої медичної допомоги тому, 
хто її потребує». 

Людмила ПОЛІЩУК 

Повідомлення про виявлення 
вбитого чоловіка надійшло 

до чергової частини Луцько-
го міськвідділу міліції вранці 
8 грудня, тож за викликом відра-
зу вирушила слідчо-оперативна 
група. 

При виїзді на місце події пра-
воохоронці виявили обезголов-
лене тіло чоловіка та сліди, які 
вказували, що його волокли. А не-
подалік, приблизно за 500 метрів, у 
річці Конопелька міліціонери зна-
йшли два поліетиленові пакети. В 
одному з них був одяг, а в другому 
— голова та знаряддя вбивства: 
мотузка і сокира. За попередніми 
висновками, смерть чоловіка на-
стала внаслідок механічної асфік-
сії, а вже згодом померлому відтя-
ли голову. 

Наступного дня правоохорон-
цям вдалося встановити особи 
загиблого й убивці. Як розповіли 
«Відомостям» в УМВС України у 
Волинській області, потерпілий 
— лучанин 1959 року народжен-
ня, а жорстокий злочин вчинила 
його співмешканка 1966 року на-
родження. Останні кілька років 
вони жили разом, жінка ніде не 
працювала, чоловік перебивався 
тимчасовими заробітками. Під час 
конфлікту вона задушила свого 
благовірного, а потім намагалася 
втопити тіло у річці. Щоб його не 
знайшли і не ідентифікували, ви-
рішила розчленити. Зараз жінка в 
ізоляторі тимчасового тримання, 
свою вину визнає. Їй загрожує до 
15 років позбавлення волі. 
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Жінка задушила 
чоловіка, а потім 
тіло розчленувала 

Імпорт товарів із Росії в Україну 
впав на 50% 
Імпорт товарів із Росії в Україну за січень–листопад по-
точного року впав на 50%, експорт українських товарів 
до РФ — на 32%. Про це заявив заступник глави ДФС 
України Анатолій Макаренко. При цьому, за його слова-
ми, на митниці відзначають зростання експорту товарів 
до ЄС на 5%. Також, за словами Макаренка, експорт у 
країни СНД за вказаний період скоротився на 31%, а в 
країни Азії — на 8%. У той же час імпорт із ЄС в Україну 
знизився на 22%, а з СНД — на 42%. При цьому імпорт 
із Білорусі збільшився на 12%. 

МВС накупило шоломів 
та наручників на дев’ять 
мільйонів 
МВС уклало низку угод на закупівлю засобів індивіду-
ального захисту на суму 8,57 мільйона гривень, повідо-
мляє «Вісник державних закупівель». Як зазначається, 
замовлено шоломи та щити, захисні щитки й рукавиці, 
накладки до Калашникова й наручники тощо. Частина 
має бути доставлена у Київ, частина — в смт Васищеве, 
Харківська обл. (там розміщена Харківська філія цен-
тральної бази ресурсного забезпечення МВС). 

10%
на стільки можуть скоротитися 
видатки на державний сектор. 
Таку цифру передбачає нова 
економічна політика, яку упро-
ваджує новий український уряд. 
Про це повідомив прем’єр-
міністр Арсеній Яценюк.
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Суспільство
Водій маршрутки виволік пасажира 
з інсультом і залишив на вулиці 

Андрій Вікторович через хворобу ледь розмовляє і не пересувається


