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Днями в місті Устилуг, що у 
Володимир-Волинському ра-

йоні сталася жахлива трагедія. У 
власній квартирі правоохоронці 
виявили два трупи — 57-річного 
Леоніда та 55-річної Олени, по-
відомили у ВЗГ УМВС України у 
Волинській області. 

При попередньому розсліду-
ванні з’ясувалося, що під час по-
бутової сварки чоловік убив свою 
дружину молотком, а сам помер 
від ураження струмом.

Начальник Володимир-
Волинського МВ УМВС у Волин-
ській області Олександр Никитюк 
розповідає, що сім’я загиблих зло-
вживала алкоголем. Хоча раніше 
мешканці містечка досить добре 
відгукувалися про подружжя — 
Олена працювала бухгалтером, а 
Леонід був вправним електриком. 
Які негаразди спіткали сімейство, 
що вони почали пиячити, досі не-
відомо. 

Про виявлення трупів у мілі-
цію повідомив син Олени. Напе-
редодні ввечері хлопець вирішив 
навідатися до батьків. Постукав у 
двері, проте ніхто не відчинив. На-
ступного дня знову намагався по-
трапити до квартири, та ситуація 
повторилася. 

Син розпитав у сусідів, чи ба-

чили його батьків. Ті відповіли, 
що вже днів зо два не помічали по-
дружжя. Хлопець через вікно вліз у 
квартиру, де й побачив моторошну 
картину — на підлозі біля дивана 
в калюжі крові лежала мати з роз-
битою головою, а на ліжку — мерт-
вий вітчим. До мізинців чоловіка 
було приєднано дріт, підключений 
до електромережі.

За цим фактом порушено кри-
мінальну справу за ст.115 Кримі-
нального кодексу України (умисне 
вбивство). Призначено кілька екс-
пертиз, за результатами яких буде 
вирішено питання щодо подаль-
шого провадження кримінальної 
справи.

Юлія СІЛІЧ

Майже всі зупинки в Луцьку, 
на яких розташовані мага-

зини та кіоски, побудовані з по-
рушеннями архітектурних норм. 
До такого висновку дійшла міська 
прокуратура після перевірки.

Щоправда, додумалися до цьо-
го тільки після трагічного випад-
ку, коли маршрутне таксі в’їхало 
в кіоск на зупинці по вулиці Рів-
ненській, пишуть «Волинські но-
вини».

Нещодавно прокуратура міс-
та разом із Державтоінспекцією 
провели рейд по зупинках, аби 
з’ясувати, чи правильно вони об-
лаштовані. 

«Є єдині правила експлуатації 
доріг, вулиць, зупинок у містах. 

Згідно з ними, на зупинці автомо-
більного транспорту не може бути 
розташована жодна архітектурна 
форма, крім кіосків для продажу 
квитків», — розповів прокурор 
міста Луцька Сергій Данілін.

«Кіоски, де продають продук-
ти харчування, можуть бути роз-
ташовані не менш як за 20 метрів 
в одну або іншу сторону від зупин-
ки, не більше ніж за п’ять метрів 
від проїжджої частини та не мен-
ше як за метр від пішохідної зони», 
— додав він.

У прокуратурі переконують: 
хочуть привести все до порядку. 
Якщо ж вимоги щодо зупинок не 
будуть задоволені, то власників 
чекає судова тяганина.
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НЕЗАКОННО 

Лучанки не поділили чоловіка і побилися

Законна дружина та коханка не 
поділили чоловіка. Жінки наста-
вили одна одній синців, поску-
бали волосся, подерли обличчя. 
Трохи стусанів дісталося й об’єктові 
симпатії суперниць. Та переважно 
дамочки з’ясовували стосунки 
між собою, а представник сильної 
статі стояв осторонь, час від часу 
пробуючи їх розборонити. Згодом 
обидві учасниці внутрішньосі-
мейних розборок звернулися в 
Луцький міськрайонний суд. Згідно 
з законом, їхні скарги об’єднали в 
одну кримінальну справу. Такого 
ходу жінки не очікували.

43-річна Ірина після роботи за-
йшла до свого коханого Ігоря. Хоч 
обоє офіційно одружені, проте влас-
них сімей не трималися. 

Ігор розійшовся з дружиною два 
роки тому, та розлучення не офор-
мили. А півроку тому він почав зу-
стрічатися з Іриною. Спершу бачи-
лися в місті, у знайомих, але згодом 
жінка стала заходити до коханця 
додому. Бо його благовірна Наталя, 
з якою ділили двокімнатну кварти-
ру, останнім часом не поверталася 
навіть переночувати, тільки іноді 
приходила вдень, аби помитися та 
змінити одяг. 

Але того вечора законна дружи-
на Ігоря з’явилась удома. Побачив-

ши у кімнаті чоловіка його нову па-
сію, причому старшу за неї на вісім 
років, 35-річна Наталя не стримала 
ревнощів. Із кухні вона принесла 
дерев’яну качалку. Спершу віддуба-
сила Ігоря, який став у дверях і заго-
роджував їй шлях. А далі накинулася 
на Ірину, молотила по голові, по пле-
чах, по руках, якими та прикривала-
ся. Нарешті Ігорю вдалося схопити 
оскаженілу дружину та виштовхати 
в коридор. Він повернувся до кохан-
ки, відвів її на кухню, щоб приклас-
ти холодне до забитої потилиці. Але 
раптом знов увірвалася розлючена 
Наталя, налетіла на суперницю з ка-
чалкою. Тож Ірина, обороняючись, 
відмахнулася кілька разів дошкою 
для нарізання продуктів, що трапи-
лася під руку на столі.

Тим часом Ігор викликав міліцію. 
Наталя не чекала правоохоронців. 
Коли приїхав наряд, свідчити забра-
ли тільки Ігоря й Ірину. У відділку 
жінці стало погано, її доправили до 
травмпункту. Попри діагностований 
струс мозку та внутрішньошкірний 
крововилив потиличної ділянки, від 
госпіталізації відмовилася, бо вдома 
залишила саму неповнолітню дочку.

Така версія Ірини, а також Ігоря, 
який у всьому підтримав коханку. 
Натомість у Наталі інше бачення по-
дії.

Дружина подала в суд зустрічну 

скаргу, в якій стверджувала, що було 
все якраз навпаки. Вона повернула-
ся додому, а там — коханка. Ірина 
розізлилася, почала кричати, що все 
одно розлучить їх, і накинулась із 
кулаками. Наталя вхопила качалку 
винятково для самозахисту, проте 
суперниця встигла підбити їй око, 
наставити синців на руках і ногах. А 
дерев’яною дошкою намагалася вці-
лити по голові.

Отже, суд мав розібратися, 
хто більш винуватий у квартирно-
інтимному побоїщі. Ірина відразу 
«зняла» наслідки травмування: легкі 
тілесні ушкодження зафіксовані ак-
том судово-медичного дослідження. 
Також вона подала цивільний позов, 
у якому вимагала стягнути з дру-
жини свого коханця близько тисячі 
гривень за майнову шкоду та п’ять 
тисяч за моральну травму.

У судовому засіданні обидві під-
судні своєї вини в інкримінованих їм 
діяннях не визнавали. Це й завадило 
Ірині скористатися підтримкою ко-
лективу — вона працює в одному з 
дитсадочків Луцька вихователем-
методистом. Колеги хотіли взяти її 
на поруки, просили суд звільнити 
від кримінальної відповідальності. 
Та суддя відмовила, позаяк Ірина 
насправді не розкаялась і заперечу-
вала, що синці, садна й підбите око 
Наталі — її рук справа.

Вина обох панянок підтверджу-
ється повністю зібраними по справі 
та дослідженими на судовому за-
сіданні доказами. Наталі за завдан-
ня легких тілесних ушкоджень, що 
спричинили короткочасний розлад 
здоров’я, суд призначив 150 годин 
громадських робіт, хоча жінці за 
ч.2 ст.125 КК України загрожувало 
навіть обмеження волі на строк до 
двох років. 

Ірину за умисне побиття супер-
ниці суд зобов’язав відпрацювати 
100 годин громадських робіт. Також 
на її користь із Наталі мали стягнути 
матеріальні збитки.

Звісно, обидві скаржниці, які не 
поділили чоловіка, не погодилися з 
рішенням суду та подали апеляцію. 
Проте колегія суддів Волинського 
апеляційного суду залишила вирок 
без змін. 

Ольга ЮЗЕПЧУК  

58%
стільки відсотків українських 
журналістів — жінки, решта — 
чоловіки. Кожний четвертий віль-
но володіє англійською мовою. 
79,3% журналістів — із вищою 
освітою.

Приватних нотаріусів із Волині 
притягнуть до відповідальності
На Волині щодо нотаріусів, які своїми діями допустили 
відчуження земельної ділянки вартістю 10 тисяч дола-
рів, порушили кримінальну справу. Про це повідомили у 
прес-службі прокуратури Волинської області. Ковель-
ська міжрайонна прокуратура порушила кримінальну 
справу за фактами зловживання службовим станови-
щем і службового підроблення стосовно приватних 
нотаріусів Млинівського та Ковельського районних 
округів за ознаками злочинів. У справі триває досудове 
слідство.

Начальниця податкової 
вимагала 1,5 мільйона
У Дніпропетровській області затримали на хабарі 
начальника міжрайонної державної податкової 
інспекції. Як повідомила прес-служба МВС, вона 
вимагала й отримала 1,5 мільйона гривень хабара 
від суб’єктів підприємницької діяльності за нескасу-
вання свідоцтва платника податку на додану вар-
тість. Прокуратурою міста порушено кримінальну 
справу за частиною 2 статті 368 (одержання хабара) 
Кримінального кодексу України.

Заробітчанина 
з підробленим 
паспортом 
«завернули» 
на кордоні 

У міжнародному пункті пропуску 
«Дольськ», що у Любешівсько-

му районі Волині, співробітники 
Луцького прикордонного загону за-
тримали громадянина України, який 
намагався перетнути державний 
кордон із чужим паспортом.

24-річний житель села Велика 
Копаня Виноградівського району 
Закарпатської області вирішив ви-
їхати на заробітки в Москву. Позаяк 
власний паспорт був пошкоджений, 
узяв документ рідного брата, вклеїв 
своє фото та вирушив у дорогу, спо-
діваючись на неуважність прикор-
донників уночі.

Проте прикордонний наряд із 
перевірки документів таки виявив 
ознаки підроблення паспорта.

Наразі молодик затриманий, 
встановлюється його особа та вирі-
шується питання щодо порушення 
кримінальної справи за викорис-
тання завідомо підробленого доку-
мента, що передбачено ст.358 ч.3 КК 
України. 

Після розгляду справи у суді 
можливе призначення покарання 
у вигляді штрафу (850 гривень) або 
арешту на термін до шести місяців.

ЗАКОНОДАВСТВО 

Водії з вересня зможуть оформити 
ДТП без даішників 

Державтоінспекція дозволить 
водіям самостійно оформляти 

дорожньо-транспортні випадки. 
Закон про європротокол, прийня-
тий до Євро-2012, набуде чинності 
з вересня 2011 року. Про це пові-
домив начальник управління ДАІ 
МВС України Валерій Лозовий.

«До чемпіонату прийнято за-
кон про європротокол, який до-
зволить водіям самим оформляти 
ДТП, якщо обидва авто застра-
ховані, а у водіїв немає протиріч 

щодо причини аварії. У вересні це 
нововведення набуває чинності», 
— розповів він.

За словами Лозового, у випад-
ку ДТП водії зможуть заповнити 
європротокол, не чекаючи ДАІ, 
та надати його страховій компанії 
для відшкодування збитків. «Така 
практика давно використовуєть-
ся в країнах Європи та допоможе 
уникнути заторів на дорогах», — 
підсумував він.

Закон «Про внесення змін у 
деякі законодавчі акти України 
щодо ДТП і виплат страхового від-
шкодування» прийнятий із метою 
приведення законодавства Украї-
ни у відповідність із європейською 
практикою. Згідно з документом, 
застосувати європротокол можна, 
якщо в результаті ДТП немає трав-
мованих, загиблих, усі учасники 
застраховані, згодні з причиною 
аварії та не мають ознак алкоголь-
ного чи наркотичного сп’яніння.

ПЕРЕВІРКИ 

Кіоски на зупинках Луцька 
порушують архітектурні норми

СІМЕЙНА ДРАМА 

Волинянин убив дружину та 
наклав на себе руки 

А потім обидві доводили свою правоту в суді

ПОВНЕ МІСЯЧНЕ ЗАТЕМНЕННЯ 


