
Зло літає на крилах, а добро по-
взе, як черепаха. Це підтвердила 
автопригода, що сталася цьогоріч 
у ніч із 13 на 14 січня, коли люди 
відзначали свято Василя. Її «жерт-
вою» стала оселя молодої родини 
Володимира Луця зі Старої Вижівки. 

— О пів на першу, коли розі-
йшлися по домівках наші гості, я 
вийшов на вулицю, щоб погодувати 
собаку, — розповідає господар. — 
Дивлюсь, прямісінько на нашу хату 
летить і не гальмує джип. Протара-
нює огорожу,  вирулює кермо і врі-
зається в куток веранди. Якби йому 
не вдався останній «реверанс», то, 
напевне, автомобіль в’їхав би прямі-
сінько в хату. 

Володимир кинувся до машини 
з наміром відчинити дверцята тран-
спортного засобу і побачити, що з 
водієм, але джип рвонув із місця та 
щез під покровом ночі. 

— Не встиг я все розповісти 
в міліції, а живу зовсім неподалік 
райвідділу внутрішніх справ, як за-
телефонувала дружина та повідо-
мила, що приїздили працівники 
ДАІ, відшукали в темноті номерні 
знаки автомобіля, який скоїв наїзд 
на веранду, і поїхали, — продовжує 
Володимир Луць. — Наступного дня 
правоохоронці мені пояснили, що 
нібито ніякої заяви писати в мілі-
цію не треба, мов, оскільки тяжких 
тілесних ушкоджень у мене немає, 
великих матеріальних збитків моїй 
сім’ї не завдано, то криміналом тут і 
не пахне. По справедливість потріб-
но буде звертатися в суд у приватно-
му порядку. І як у воду дивилися. 

Володимиру слушно поради-
ли зробити експертизу тілесних 
ушкоджень і спокійнісінько відбу-
довувати веранду, яку він тимчасо-
во затулив чим міг, збираючи чеки 
на купівлю будівельних матеріалів 
для ремонту, щоб згодом кривдник 
їх оплатив, хоч робити це йому не-
просто, адже постійних заробітків 

чоловік не має, молода сім’я з дітьми 
споруджує нове житло. На жаль, мо-
лодий чоловік не обізнаний із зако-
нодавством, тому й не знав, як діяти 
в ситуації, що склалася. Звернувся 
до лікарів аж 16 січня. 

— Зробив флюорографію, УЗД, 
— розказує. — Добре, що вчасно 
відскочив, а то міг би постраждати 
куди більше. І вже зі Старовижів-
ської ЦРЛ повідомили в міліцію про 
автопригоду. 

А у маленькому райцентрі заго-
ворили про те, що трапилось май-
же під носом у міліції. І навіть про 
ймовірного винуватця автопригоди 
— нібито Юрія Б., приписуючи йому 

чомусь певну впливовість і причет-
ність до поважних людей. Натомість 
ми ж знаємо, як непросто пересічній 
людині відстоювати справедливість 
у нашому кримінально-корумпова-
ному суспільстві. Потерпілий від-
шукав номер телефону Юрієвого 
брата, Олександра, з наміром вирі-
шити конфлікт без судової тягани-
ни та розповів, що внаслідок наїзду 
водій зруйнував одну зі стін веран-
ди, погнув електричну духовку, про-
цесор до комп’ютера, залишивши 
діру в дверцятах холодильника, а 
від пральної машинки, нехай і ста-
рої, зостався тільки мотор, уже не 
згадуючи про миски та каструлі, що 

зберігалися в коридорчику, бо в хаті 
для всього цього «добра» місця ма-
лувато. 

— Ніби й суму компенсації по-
годили (а може, тому, хто спричинив 
автопригоду, вона здалася завели-
кою? — Авт.), — розповідає Воло-
димир Луць. — Але два дні поспіль 
до нас ніхто не навідувався, як до-
мовлялися, а на третій Андрій по-
відомив, що справу доведеться ви-
рішувати через суд, а Юри взагалі 
в ніч автопригоди у Старій Вижівці 
не було, бо він перебував у Луцьку. З 
ДАІ до нас більше ніхто не приїздив 
та ні про що не розпитував. 

Для того щоб розвіяти хмари 
будь-яких чуток та домислів стосов-
но аварії, а в декого не виникло спо-
куси спустити цю справу на гальма, 
я звернулася до т. в. о. начальника 
Старовижівського РВ УМВС Укра-
їни у Волинській області Миколи 
Голуба з проханням підтвердити або 
спростувати інформацію про те, що 
правоохоронні органи не розсліду-
ють зазначеної автопригоди. Мико-
ла Петрович підтвердив, що у цій 
справі відкрито кримінальне про-
вадження за статтею, що стосуєть-
ся порушення Правил дорожнього 
руху, а працівники Державтоінспек-
ції відповідно склали щодо поруш-
ника адмінпротокол. Варто лише 
дочекатися відведених для розсліду-
вання термінів. 

Утім, такий правовий поворот 
у справі мене чомусь не заспокоїв. І 
через кілька годин я зрозуміла, що 
інтуїція мене не обманула: зателефо-
нував Володимир Луць і попросив, 
що, можливо, не потрібно згадувати 
про цю автопригоду в пресі, бо йому 
погрожують. Хто? На це запитання 
він відмовився дати відповідь, бо, 
напевно, боїться навіть тоді, коли 
багато хто готовий йому допомогти, 
щоб усе було по справедливості. І 
справді, чому зло літає на крилах, а 
добро повзе, як черепаха? 

Наталія ЛЕГКА 

Проблема

9
 Відомості.інфо

№5 (747)
5 - 11 лютого 2015 року 

http://www.vidomosti.info/

Леонід Кислюк 
не очолюватиме Шацьку 
райдержадміністрацію 
Його кандидатуру не погодили в Адміністрації 
Президента України. Так, ще 20 серпня 
2014 року матеріали щодо подання кандидатури 
пана Кислюка на посаду голови Шацької 
райдержадміністрації було передано на 
погодження до столиці. Одначе нещодавно 
відповідні документи з поважного відомства 
повернули. 

Двоє волинян повернулися 
з полону 
2 лютого до рідних домівок із полону повер-
нулися двоє волинян: Віталій Губін, що мешкає 
у Володимирі-Волинському, та Сергій Фіть — 
житель села Павлівка Іваничівського району. 
Чоловіків, котрі захищали рідну землю у складі 
51-ї ОМБр, зустріли у Володимирі-Волинському 
квітами, словами підтримки та навіть оркестром. 
Привітали бійців рідні, друзі, представники 
влади та небайдужа громадськість. 

Замість порозуміння — погрози 

З Волині в зону проведення 
антитерористичної опера-

ції поїхали дві карети швидкої 
допомоги. Вони служитимуть 
Хмельницькій автосанітарній 
роті в/ч В2581, завданням якої 
є рятування поранених у Доне-
цькій та Луганській областях. 
Під час виконання службових 
обов’язків військовослужбовця-
ми цієї частини було втрачено 
три санітарних авто. 

Допомогти з автомобілями 
їм вирішили в Луцьку. Кому-
нальний заклад «Волинський 
обласний центр екстреної ме-
дичної допомоги та медицини 
катастроф» передав військо-
вим машини ГАЗ-2705 та Toyota 
Hiace, які перебували на балансі 
медзакладу та потребували спи-
сання. 

Врятувати списані автівки 
вирішили в Благодійному фон-
ді «Волинь-2014». Благодійники 
оплатили ремонт «швидких», а 
на колеса їх поставив лучанин 
Володимир Таранюк із колега-
ми-автотехніками. 

З Волині у зону 
АТО поїхало дві 
«швидкі»

або Кого боїться Володимир Луць, який постраждав від кривдника на джипі? 

Телегід
1+1 ІНТЕР СТБ ICTV ТРК «УКРАЇНА» К1 2+2

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 НЛО TV

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 9 лютого
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 

16:45, 19:30, 23:15 ТСН: 
«Телевізійна служба новин»

06:45, 07:10, 07:45, 08:10, 09:10 
«Сніданок з 1+1»

07:35 «Маша і ведмідь» 
09:40 «Чотири весілля»
11:05, 01:15 Т/с «Сила. Повернен-

ня додому» 
12:20 Д/с «Ворожка»
13:25 Д/с «Сліпа»
13:55, 03:40 «Сімейні мелодрами 

- 4»
17:10, 02:00 Т/с «Сила кохання 

Феріхи» 
20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Сімейний бізнес» 
22:00 «Гроші»
23:35, 04:25 Натан Філліон у 

детективі «Касл» 
00:25 Т/с «Терпкий смак кохан-

ня» 

06:35 «Мультфільм»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 

12:00, 14:00, 16:00, 17:45 
«Новини»

07:15, 07:35, 08:10, 08:35 «Ранок 
з ІНТЕРом»

09:20, 11:05, 12:25 Х/ф «Зовсім 
інше життя»

11:00 «Новини. Дайджест»
14:20 «Сімейний суд»
15:10, 16:15 «Жди меня»
18:05 «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
20:45 Т/с «Гречанка»
22:35, 04:10 Т/с «Шулер» 
00:40 Х/ф «Старим тут не місце» 


02:40 Т/с «Зачароване кохання»

05:50 Події тижня з Олегом 
Панютою

06:50, 07:10, 08:10 Ранок з 
Україною

07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00 
Події

09:15 Реальна містика
10:00 Х/ф «Любов з пробірки» 
12:00, 19:45 «Говорить Україна»
13:10, 15:25 Т/с «Слід» 
18:00 Т/с «Безсмертник» 
21:00 Т/с «Рік у Тоскані» 
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Перевізник-3» 
01:30 Профілактика передаваль-

ного устаткування

06:00 «Їмо вдома»
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:10 «Мультфільми» 
10:20 «ВусоЛапоХвіст»
11:20 «КВН-2014»
14:50 «Розсміши коміка»
15:45 Х/ф «Випадковий чоловік» 


17:15 «Звана вечеря»
19:10 «Орел і Решка. Шопінг»
20:00 «Орел і Решка»
21:00 «КВН на БІС»
22:00 Х/ф «Ванільне небо» 
00:25 Х/ф «Фантом» 
02:00 «Нічне життя»

05:45 Радянські мультфільми
09:50, 01:35 Криве дзеркало
10:50 Х/ф «Королівська регата»
12:25, 19:30 Т/с «Суто англійські 

вбивства»
14:15, 21:15 Т/с «Комісар Рекс»
15:55 Х/ф «Історія Асі Клячиної, 

яка кохала, але не вийшла 
заміж»

17:35 Х/ф «Принцеса на бобах»
22:55 Х/ф «Вам завдання»
00:20 Х/ф «Клітка для канарок»
02:35 Т/с «Любов як любов»
04:15 Кіноляпи

06:00 У пошуках істини
06:55, 16:00 «Все буде добре!»
08:55, 00:55 Х/ф «За сімейними 

обставинами» 
11:40 Х/ф «Операція «И» та інші 

пригоди Шурика» 
13:30, 20:00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»
14:35 «Битва екстрасенсів»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
18:40 Т/с «Коли ми вдома» 
19:05 «Зіркове життя. Мій коханий-

ангел»
21:00 «Містичні історії-6 з Павлом 

Костіциним»
22:35 «Детектор брехні 7»
23:45 «Один за всіх»
03:20 Нічний ефір

05:25 Служба розшуку дітей
05:30 М/с «Том і Джері»
06:10, 19:15 Надзвичайні новини
06:55, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 

21:05 Факти
09:15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10:05 Х/ф «Останній герой»
11:50, 13:15 Т/с «Прокурорська 

перевірка»
14:30, 16:15 Х/ф «Людина 

нізвідки»
16:45 Х/ф «Бригада. Нащадок»
20:20 Дістало!
21:20 Свобода слова
00:05 Х/ф «Бетмен»
02:15 Вражаючі сюжети про 

роботу поліції
02:55 Т/с «Неправдива гра»

06:00 М/с «Охотники за драко-
нами»

07:05, 08:00, 09:50, 00:30 Comedy 
Club

08:50 Д/с «Разрушители мифов»
11:40, 17:00 Comedy Woman
12:30, 15:05 Т/с «Универ»
14:15 Т/с «Хранилище 13»
17:50 Т/с «Разные»
18:45 Т/с «Маслюки»
19:10 Т/с «Универ. Новая об-

щага»
21:00 Т/с «Физрук»
22:50 Х/ф «Легкое поведение» 
01:30 Профилактика

06:30, 07:50 Kids Time
06:35 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06:55 М/с «Кунг-фу Панда: Легенди 

крутості»
07:55 Х/ф «Матриця»
10:30 Х/ф «Матриця 2»
13:15 Х/ф «Примарний гонщик»
16:00 Х/ф «Примарний гонщик 2»
18:00, 02:00 Репортер
18:20, 01:20 Абзац!
19:00 Т/с «Вороніни»
20:00 Т/с «СашаТаня»
21:00 Х/ф «Милашка» 
22:50 Х/ф «Матриця 3» 
02:05 Служба розшуку дітей
02:10 Х/ф «Перукарня» 
03:40 Х/ф «Перукарня 2»

06:00, 15:10 У пошуках істини
06:50, 14:20 США: справжня 

історія
07:40, 13:30 Смертельний двобій
08:30 Вражаючі кадри
09:20, 18:30 У пошуках скарбів
10:10, 22:40 Таємниці природи
11:00, 16:50 Тварини: творці історії
11:50, 21:50 Шукачі неприєм-

ностей
12:40, 17:40 Скарби зі звалища
16:00, 21:00 Паразити. Вторгнення
19:20 Секретні території
23:30 Покер
00:20 Таємниці слідства
01:20 Шокуючі кадри
02:10 Скарб.ua

04:50 Т/с «Говорить поліція!»
08:05 «Правда життя. Професія 

спортивний рибалка»
08:35 «Агенти впливу»
09:25 Х/ф «Зграя»
11:40 Т/с «Я йому вірю»
19:00, 21:40, 02:10, 04:15 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів - 13»
22:00 Т/с «Елементарно - 2»
23:45 Т/с «NCIS: полювання на 

вбивцю - 10» 
00:40 Т/с «CSI: Маямі - 7» 
02:40 Х/ф «Немислиме» 
04:45 «Легенди карного розшуку»

06:00, 07:20 М/с «Лалалупси» 
06:20, 10:20 М/с «Фіксики» 
06:50, 09:30 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць» 
07:45 Мультик з Лунтіком
08:30 М/с «Підлітки мутанти чере-

пашки ніндзя» 
08:55 М/с «Смурфіки» 
10:55 Єралаш
11:15 Х/ф «Книга майстрів» 
13:15 Т/с «Ксена - принцеса - 

воїн» 
15:00 У ТЕТа тато!
16:00 Віталька
17:00, 21:00 Країна У
18:00 Панянка-селянка
19:00 Т/с «Кухня» 
20:00 Т/с «Корабель» 
22:00 Т/с Світлофор  
00:00 ТЕТ-Інтернет
01:00 Профілактика

06:00 Квадратний метр
06:30 Телеторгівля
07:35 Мультфільми 
10:00 Школа доктора Комаров-

ського
11:15, 18:05 Жіноча форма
12:10, 22:40 Модний вирок
13:10, 19:00 Т/с «Тетянин день» 
14:05, 19:50 Краса без жертв
15:00 Дитяче меню
15:25 Таємниці шеф-кухаря
16:10 Квартирне питання
20:50 Зайві 10 років
21:40, 01:25 Д/с «Зіркові історії»
23:40 Д/с «Ігри долі»
02:10 Колір Ночі

06:00, 00:30 Від першої особи
06:30, 07:00, 08:00, 18:30, 21:00 

Новини
06:40, 07:10, 08:10, 21:30, 23:15, 

00:15 Спорт
07:20, 23:30 На слуху
08:20 7 чудес України
14:15 Казки Лірника Сашка
14:25 Мультфільм
14:35 Вікно в Америку
15:10 Утеодин з Майклом Щуром
15:45 Euronews
15:55 Чоловічий клуб. Бокс
16:55 Чоловічий клуб
17:30 Книга ua
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Світ
18:55 З перших вуст
19:00 Перша шпальта
19:30 Дорогі депутати
20:00 Про головне
21:50 Д/ф «Квант Індії»
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00, 00:00, 01:00 Підсумки
01:20 ТелеАкадемія

02:20 Біатлон. Кубок світу. Спринт 
(чоловіки)

04:10 Біатлон. Кубок світу. Гонка 
переслідування (жінки)

06:00 Х/ф «Дубля не буде» 
07:35 Х/ф «Біла стріла» 
09:30 Т/с «Бігти!» 
17:30 «Люстратор 7.62»
18:30, 21:00 Новини «Спецкор»
19:00 Т/с «Ментівські війни-6» 
21:30 «ДжеДАІ»
22:00 Т/с «Кордон. Тайговий 

роман» 
00:05 Т/с «Спартак. Війна про-

клятих» 
01:50 Х/ф «Чорна Рада» 


