У лютому місцеві
бюджети отримали понад
20 млн грн плати за
землю

У Ковелі чоловік вкрав
з банківської картки
понад 12 тисяч
Злочин стався ще 11 березня. Про крадіжку
постраждалий заявив у поліцію тільки 21
березня, однак поліцейські оперативно
розкрили злочин. Правоохоронці
встановили, що банківську картку викрав
32-річний мешканець одного із сіл
Турійського району. Чоловік у минулому
вже мав проблеми із законом.

Місцеві бюджети Волинської області в січні та
лютому отримали 31,8 млн грн плати за землю:
11,9 млн грн орендної плати та 19,9 млн грн
земельного податку. Ця сума перевищує
минулорічні показники на 45% — у цей же
період 2015-го надійшло на 9,9 млн менше.
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Актуально

Маневиччина попрощалася зі своїм Героєм
Олександром Кінахом
Страшна війна, яка триває на нашій
землі, щодня приносить багато
лиха. Рано чи пізно понівечена земля заросте травою, замість зруйнованих відбудуються нові будинки,
але, на жаль, уже ніяка сила не зможе підняти з сирої землі загиблих
воїнів, які героїчно стримували ворога. 12 березня маневицька земля
прийняла в свої холодні обійми
ще одного, вже шістнадцятого, захисника рідної землі, годомичівця,
військовослужбовця 128-ої окремої
гірсько-піхотної бригади Олександра Кінаха.
Останній дзвінок від Олександра
Кінаха дружині Тетяні пролунав ще
17 лютого 2015 року, а потім телефон
замовк. Мотопіхотний підрозділ
128-ої ОГПБ, у складі якого воював
молодий чоловік, знаходився поблизу Дебальцевого в с. Ольховатка.
Коли ворог замкнув Дебальцівське
кільце, обстріли посилилися. Було
дуже важко прориватися в бік Артемівська. Коли бійці все ж пробилися через кільце, вижити вдалося
не всім, а годомичівця Олександра
Кінаха ні серед живих, ні серед тіл
мертвих, яких можна було б упізнати, не було. Тому й був похований 29
липня 2015 року на Краснопільському кладовищі Дніпропетровської
області як тимчасово невстановлений захисник України.
Олександр Кінах народився в
простій сільській сім’ї. Батько, Василь Георгійович, спочатку працював різноробочим у СВК «Годомичі»,
поки не отримав ІІІ групу інвалідності
загального захворювання.
Мати, Марія Миколаївна, була дояркою, а з минулого року стала кухарем дитсадка. Разом із Сашком
батьки виховували старшого на рік
Віктора та молодшу Вікторію. Дітей з дитинства привчали до праці.
Сашко був і за орача, і за сіяча, не
соромився з матір’ю проривати бу-

ряки, доїти в колгоспі корів.
З великою теплотою пригадали
свого учня перша вчителька Тетяна
Чирва та класний керівник Людмила
Кравчук. За словами педагогів, Сашко хоч і не був зразковим учнем у
плані навчання, зате вирізнявся доброю та спокійною вдачею, готовністю прийти будь-кому на допомогу. З
його обличчя майже ніколи не сходила легка посмішка. Однокласники
любили та поважали Сашка за його
добре серце.

Жахливе ДТП: BMW врізався в автобус.
Четверо загиблих

М

инулої суботи поблизу міста Володимира-Волинського BMW на швидкості врізався в
рейсовий автобус Volvo. Внаслідок
автопригоди четверо людей загинули.

ДТП сталося о 13 годині 20 хвилин. За кермом автомобіля BMW
перебував 39-річний мешканець
Луцька. Він виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з рейсовим
автобусом Volvo сполученням
«Луцьк–Радом».
Легковик перетворився на купу
брухту. Водій та троє пасажирів автівки загинули на місці пригоди.
За кермом автобуса був 28-річний житель Луцького району. Він
у ДТП не постраждав. Натомість
60-річна пасажирка отримала тілесні ушкодження.
«За фактом дорожньо-транспортної пригоди розпочато кримінальне провадження за ст. 286
(Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального
кодексу України. Правоохоронці
з’ясовують всі обставини пригоди»,
— повідомив Михайло Бобик, начальник Володимир-Волинського
відділення поліції. Триває досудове
розслідування.

— Як учень Олександр був доволі рухливим, але, водночас, слухняним, — пригадує Годомичівський
сільський голова Володимир Бойко,
який тоді працював вчителем у школі. — Згодом ця рухливість знадобилась, коли він почав грати в футбол,
у тому числі й за сільську команду
як лівий захисник. Як багато інших
підлітків, Сашко любив техніку. Разом зі своїм братом Віктором часто
гасали по вулицях на мотоциклах.
Бувало, що мені, вже як сільському

В Одесі СБУ
викрила підпільне
виробництво
брендового одягу

С

лужба безпеки України спільно
з прокуратурою виявила в передмісті Одеси підпільний цех із пошиття одягу з логотипами відомих
світових брендів. Готову контрафактну продукцію власники незаконного бізнесу реалізовували на ринку «Сьомий кілометр», повідомляє
прес-центр СБУ.
В орендованому приватному
будинку на околиці міста правоохоронці затримали 15 громадян однієї
з країн Південно-Східної Азії, які
працювали та жили на «виробництві». Лише один із іноземців мав
посвідчення на право перебування
в Україні. Всі інші — потрапили в
країну незаконно та перебували в
Одесі без будь-яких документів та
дозволів на роботу. Нелегальних мігрантів утримували в будинку примусово — вони відпрацьовували за
переправлення до України, а згодом
і до Європи.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 146 (незаконне
позбавлення волі або викрадення
людини) та ст. 229 (незаконне використання знака для товарів і послуг)
Кримінального кодексу України.
Тривають оперативно-слідчі дії.

голові, доводилось їх трохи заспокоювати.
Після закінчення школи Олександр вивчився в Колківському
ВПУ-24 на водія і в 2008 році був
призваний у Збройні сили України.
Гідно відслуживши у внутрішніх
військах у м. Сімферополі, молодий
чоловік влаштувався на роботу в
Луцьку спочатку охоронцем, а потім комірником у торговому центрі
«Аванта». Однак не забував рідне
село та продовжував грати в сільській футбольній команді. Друзіфутболісти, які прийшли провести
свого товариша в останню земну
путь, розповіли, що Сашко був душею їхньої компанії та просто хорошою, веселою людиною. Вони
були свідками, як Сашко закохався
у дівчину з Копилля, як вони зустрічалися, потім відгуляли в нього
на весіллі. Востаннє бачились із товаришем на хрестинах доньки, яка
народилася 2 жовтня 2014 року. Повідали хлопці, що їхній знайомий у
Рівному зустрів побратима Олександра зі 128-ої бригади, який розповів,
що в день, коли в Олександра Кінаха
народилася донька, їм із Сашком,
аби вижити, довелося провести дві
ночі в кукурудзяному полі.
Призвали Олександра Кінаха
в Збройні сили України по третій
хвилі часткової мобілізації 2 серпня
2014 року Маневицько-Любешівським ОРВК. Він був направлений у
мотопіхотну частину 128-ої окремої
гірсько-піхотної бригади, яка залучалася в АТО на території Донецької
та Луганської областей. Будучи помічником гранатометника, побував
у с. Щастя, під Станицею Луганською, на блокпостах під Чернухіно
та с. Малоорлівка.
Маленьку доньку Єлизавету
Олександрові довелося побачити ще раз на новорічні свята, коли
приходив у відпустку. Коли звістка
про його зникнення дійшла до Го-

домич, рідні намагались усілякими
шляхами дізнаватися бодай якусь
інформацію: скрізь телефонували,
зв’язувались із волонтерами. Довелося здати аналізи на ДНК, хоч
до останнього вірили в те, що їхній
рідний Сашко віднайдеться і повернеться додому живим.
Про те, що аналізи ДНК зійшлися, рідним повідомили ще в липні
2015 року, але надія не полишала й
миритися із смертю сина, чоловіка,
брата рідні не були готові.
Час — найкращий лікар душевних ран. Отож рідні все ж змирилися з важкою втратою та прийняли
рішення про перепоховання тіла
Олександра в рідне село. Віднайшлися небайдужі, які зголосилися
доставити труну з Дніпропетровської області.
Зустрічали полеглого воїна чи
не всі жителі Годомичів, незважаючи на нічну пору. Діставши труну з
автомобіля, односельчани на руках
пронесли її вулицями до рідного
дому героя. Шкільна молодь встеляла дорогу живими квітами.
Ранок 12 березня зібрав ще більшу кількість годомичан, мешканців
сусідніх сіл, представників громадськості та влади.
Плакали рідні, жінки та дівчата,
скупі сльози збігали по щоках чоловіків. Важко було дивитися на маму,
дружину, сестру, батька, брата, які,
напевно, і досі не розуміють, чому
саме Сашка немає серед живих.
Тричі холодне повітря пронизали залпи почесної варти, духовий оркестр на честь героя виконав
Державний Гімн. Тіло молодого захисника Вітчизни віддали землі. Але
Олександр Кінах буде жити вічно в
думках своїх рідних, друзів, бойових
побратимів, всіх, хто цінує такі одвічні цінності, як відвага та сміливість.
Сергій ГУСЕНКО
Фото автора

Депутат Пашинський відпочиває в Дубаї

Н

ародний депутат Сергій Пашинський, якого підозрюють
як у розгоні Майдану, так і в незаконній закупівлі за заниженою ціною в сумновідомого Сергія Курченка нафтопродуктів, стомився
від своєї «невгамовної» праці та
відпочиває. І не аби де, а в Дубаї.
«Позаду прямий стосунок до
розстрілу на Майдані та продаж на
десятки мільйонів доларів вкрадених нафтопродуктів. Позаду і
захоплення ЗАТ «Житомирські
ласощі».Позаду багато чого було.
Але тепер герою потрібен відпочинок. Звичайно, Дубаї», — пише
на своїй сторінці у «Фейсбуці» Віктор Зубрицький, колишній креативний продюсер телеканалу «112
Україна».

Волинська поліція розслідує напад у
Любомлі

22

березня о 3 годині ночі в чергову частину Любомльського
відділу поліції зателефонував невідомий, який розповів правоохоронцям, що в будинку його сусіда
знаходяться сторонні люди.
На місце події негайно виїхали керівник Головного управління Національної поліції в області Петро Шпига, тимчасово
виконуючий обов’язки начальника управління карного розшуку
Олег Шукалович, керівництво Любомльського відділу поліції, слідчо-оперативні групи Головного
управління та відділу поліції, а також фахівці кінологічної служби.
З’ясувалося, що троє чоловіків
у масках з прорізами для очей, роз-

бивши вікно, проникли до будинку. Перебуваючи в помешканні,
зловмисники пригрозили 41-річній дружині господаря та заволоділи металевим сейфом, у якому
знаходились одна тисяча доларів
та зареєстрований мисливський
карабін.
За фактом розбійного нападу
слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення
волі на строк від 7 до 12 років із
конфіскацією майна. Наразі проводяться всі необхідні заходи,
спрямованні на встановлення та
розшук зловмисників. Триває досудове розслідування.

