
Ця моторошна історія трапилася 
посеред білого дня в одному з 
мікрорайонів міста Луцька. 

Одного червневого дня, надве-
чір, 39-річний лучанин Володимир 
звично зайшов по дорозі додому в 
магазин, купив дві пляшки пива. 
Випив. У дворі бавилися діти. Двоє 
сусідських дівчаток шести-семи ро-
ків підбігли до дяді Володі та почали 
розмовляти. Вони його знали і не бо-
ялись. Як сказав потім під час судо-
вого засідання батько однієї з дівча-
ток, чолов’яга завжди був добрий із 
дітьми, часто купував їм морозиво. 
До речі, своїх нащадків після десяти 
років шлюбу у нього із дружиною не 
було. Розмова Володимира з дівчат-
ками нікого у дворі не насторожила. 
Те, що сталося далі, важко описати і 
зрозуміти. 

Як сказав сам Володимир під час 
слідства, він сп’янів (і це від двох 
пляшок пива! — авт.). Потім у нього 
раптово виникло сексуальне бажан-
ня. І він вирішив його задовольни-
ти. Користуючись довірою дівчаток, 
попросив, щоб ті зайшли з ним у 
під’їзд. Наказав дітям, щоб стягнули 
з нього штани і труси та почали його 
пестити. Проте бажаного ефекту не 
отримав. Тому сказав, щоб дівчатка 
зняли шорти і трусики. Ті відмови-
лися. Тоді «добрий» дядя Володя 
декілька разів ударив їх палицею і 
рукою. Діти злякались і виконали 
наказ. У цей час до під’їзду зайшла 
ще одна їхня маленька приятелька. 
Її також змусив роздягнутися. Потім 
дорослий чоловік почав пестити ді-
вчинку там, де не слід. Але його на-
лякав шум у під’їзді. Тому швидко 
вдягнувся сам і наказав, щоб це зро-
били дівчатка. Як розповів потім на 
слідстві, бажаного задоволення від 
своїх дій так і не отримав. 

Зате дівчатка були шоковані. Зі 
свідчень мами однієї з них: «Дити-
на прийшла дуже засмучена, коли 
запитала її: «Чому?», донька почала 
плакати. Потім заспокоїлась і розпо-
віла, що їх із подружкою дядя заста-

вив зняти шорти й труси і торкатися 
своїх інтимних частин тіла. Коли 
відмовили, то вдарив палицею». 
Шокована мама зателефонувала до 
батьків інших дівчаток. Наступного 
дня вони пішли додому до збоченця. 
Той попросив, щоб розмова відбула-
ся на вулиці (він жив із дружиною і 
рідними). Сказав жінкам, що нічого 
не пам’ятає, бо був п’яний, а дітям 
дав по 50 гривень на морозиво. 

Дівчатка потім віддали батькам 
по 47 гривень 50 копійок. 

Мами, звичайно, справу так не 
залишили і написали заяву в мілі-
цію. Луцький міськрайонний суд 
своїм рішенням позбавив чоловіка 
волі на п’ять років і шість місяців. 
Адже, розбещуючи шестирічних ді-
вчаток, дорослий чоловік поставив 
під загрозу їхній подальший нор-
мальний моральний і психічний 
розвиток. 

Сам засуджений і його адво-

кат були неприємно вражені таким 
вироком. Адже розраховували на 
умовний термін покарання. Бо у 
нього «була можливість виправити-
ся без ізоляції від суспільства».

Цікаво, що сусіди засудженого, 
співробітники, мешканці мікрора-
йону, односельці — всі підписалися 
під позитивними характеристика-
ми. Мовляв, знаємо як чесну, щиру, 
порядну, добру людину. І просили 
не позбавляти його волі. Не хотіли, 
щоб чоловік сидів у в’язниці, й офі-
ційні представники дівчаток — їхні 
батьки. Вимагали лишень одного: 
щоб змінив місце проживання, аби 
діти його більше не зустрічали. 

Потім, правда, рідні дівчаток по-
годилися з прокурором і підтримали 
його вимогу позбавити Володимира 
волі більш як на п’ять років. Апеля-
ційний суд Волинської області зали-
шив вирок без змін. 

Наталка СЛЮСАР

У Луцьку попередили спробу по-
грабування салону ювелірних 

виробів. Наряд групи затримання 
Державної служби охорони, який 
прибув на спрацювання системи 
тривожної сигналізації, виявив 
знеструмлення об’єкта, який охо-
ронявся. 

Під час зовнішнього огляду по-
шкоджень та інших слідів проник-
нення не знайшли, але підозрілим 
був той факт, що світло вимкнуло-
ся тільки в ювелірному магазині. 
Правоохоронці припустили, що 
могли спрацювати автомати за-

хисту електромережі, через які 
живиться приміщення, бо ювелір-
ний салон облаштований на пер-
шому поверсі багатоквартирного 
будинку. 

Невдовзі представники ком-
панії енергопостачання виявили 
несанкціоноване втручання до 
розподільчого електрощита. Май-
стер аварійної бригади електриків 
побачив акуратно відкушені мере-
жеві дроти саме магазину прикрас. 

За словами експертів, найімо-
вірніше, це була підготовка до кра-
діжки, яку вдалося попередити.
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Події

Гідрометцентр попереджає 
про паводки на Волині 
Гідрометцентр попереджає про підйом рівнів 
води на річках басейну Прип’яті у Волинській та 
Рівненській областях. Підйом рівнів води очікується 
на 0,1-0,2 м. Прогнозується поступове затоплення 
заплав. У Любешівському районі можливе 
початкове затоплення господарських споруд в 
окремих прирічкових населених пунктах. Для 
ліквідації наслідків сходження криги та весняної 
повені готується особовий склад і техніка ДСНС, 
Міноборони, МВС, Держагентства водних ресурсів.

За комунпослуги волиняни 
розрахувалися на 97%
У 2012 році волиняни сплатили за житлово-
комунальні послуги, враховуючи погашення 
боргів попередніх років, 554,5 мільйона 
гривень. При цьому за централізоване 
водопостачання та водовідведення населення 
сплатило 98,5%, за централізоване опалення та 
гаряче водопостачання — 98,3%, за утримання 
будинків, споруд і прибудинкових територій — 
97,4%, за газопостачання — 95,4%, за вивезення 
побутових відходів — 94,4%. 

Луцького педофіла засудили 
на п’ять із половиною років

У Луцьку намагались «обчистити» 
ювелірний салон 
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Луцький гуманітарний університет 
закрили. Студентів обіцяють перевести 
до інших вузів

На засіданні Акредитаційної 
комісії України, яке відбулося 

31 січня, оголосили про закриття 
приватного вищого навчального 
закладу «Луцький гуманітарний 
університет». Як повідомили на 
офіційному сайті Держінспекції 
навчальних закладів України, бе-
ручи до уваги виявлені інспекто-
рами порушення та недоліки в ро-
боті вузу, Акредитаційна комісія 
України ухвалила рішення, згідно 
з яким освітня діяльність універ-
ситету буде повністю припинена в 
липні 2013 року. 

Таким чином, ЛГУ позбува-
ється ліцензій на підготовку «ба-
калаврів», «спеціалістів» і «ма-
гістрів» із усіх спеціальностей. 
Попри те, АКУ на чолі з міністром 
освіти і науки, молоді та спорту 
України Дмитром Табачником обі-
цяє переведення всіх студентів до 
інших вишів на ті ж спеціальності 
без погіршення умов контракту, за 
яким вони навчалися. 

Ректор ЛГУ Андрій Журавльов 
наголосив, що суть проблеми не в 
закритті університету, а в припи-
ненні винятково освітньої діяль-
ності на певний термін.  За слова-
ми пана Журавльова, це рішення 

«визрівало» не один день. Уже де-
кілька років демографічна криза, 
активний відтік абітурієнтів за 
кордон, збільшення місць держза-
мовлення вкрай негативно впли-
вали на набір першокурсників. 

Зокрема, у першому семестрі 
викладачі ЛГУ провели моніто-
ринг прагнень і зацікавленостей 
випускників луцьких шкіл 2013 
року. Тенденція попередніх двох 
років підтвердилася, й абсолютна 
більшість розраховує на держза-
мовлення. 

Ректор розповів, що за таких 
обставин нелегке рішення про 
тимчасове припинення надання 
освітніх послуг університетом 
було невідворотним. 

Студенти «гуманітарного» 
вкрай розчаровані звісткою про за-
криття рідного вишу. Також вони 
не вірять, що міністр освіти зро-
бить усе можливе для їхнього пе-
реведення до інших вузів Луцька.

«Я переконана, що нам самим 
доведеться добиватися місця в 
університетах міста, — зазначила 
одна з студенток ЛГУ. — А чинов-
ників улітку навряд цікавитимуть 
наші проблеми». 

Андрій ГЕРАСИМЧУК

Телегід

06:05, 06:35 М/ф «Червоні 
Шапочки»

07:00, 19:30, 03:05 ТСН: «Телевізій-
на служба новин»

08:00, 09:05 Т/с «Жіночі мрії про 
далекі краї» 

10:10, 17:10 Т/с «Величне століт-
тя. Роксолана» 

12:05 Х/ф «Покровські ворота» 
15:00 «Сімейні мелодрами - 2»
16:10 «Простошоу з Юрієм Гор-

буновим»
16:45, 23:15 «ТСН. Особливе»
20:00, 21:05 Х/ф «Вероника: 

втрачене щастя»
22:10, 02:15 «Гроші»
23:40, 03:40 Т/с «Незабутнє» 
00:40, 04:30 Х/ф «Поїзд до Дар-

джилінга»

05:15 Х/ф «Любов на асфальті»
07:00, 08:00, 08:30, 09:00, 12:00, 

18:00 Новини
07:10, 07:35, 08:10, 08:35 «Ранок 

з ІНТЕРом»
07:30 Спорт у Подробицях
09:10 Х/ф «За сімейними обста-

винами» 
11:50 Т/с «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»
12:55, 18:10 Т/с «Острів непо-

трібних людей»
14:35 Т/с «Страховий випадок» 
16:25 «Жди меня»
20:00, 02:30 «Подробиці»
20:30, 03:00 «Спорт у Подробицях»
20:35 Т/с «Господарка тайги 2. 

До моря»
23:15 Т/с «Німий»
03:05 Д/с «Жадібність»

04:50 «Чужі помилки. На все за-
ради неї»

05:35, 15:55 «Все буде добре!»
07:15, 18:20 «Неймовірна правда 

про зірок»
08:55 Х/ф «Любов не ділиться 

на два» 
12:40 «МастерШеф»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
20:00 «Слідство ведуть екстра-

сенси»
21:00 Т/с «Самара» 
22:25 «Детектор брехні - 3»
23:20 «Битва екстрасенсів»
00:20 Т/с «Доктор Хаус» 
01:10 Х/ф «Гардемарини, впе-

ред!» 
02:35 Нічний ефір

05:55 Служба розшуку дітей
06:05, 04:30 Світанок
07:05, 07:45 Ділові факти
07:15 Т/с «Леся+Рома»
07:50, 08:45, 12:45 Факти
09:15, 19:15, 00:40 Надзвичайні 

новини
10:00 Х/ф «Живий чи мертвий»
11:30 Т/с «Кодекс честі»
13:00 Анекдоти по-українськи
13:15, 21:50 Т/с «Прокурорська 

перевірка»
14:15 Х/ф «Місія нездійсненна-2»
16:30 Х/ф «Місія нездійсненна-3»
18:45 Факты. Вечір
20:00 Т/с «ДАЇшники»
22:50, 02:50 Свобода слова
01:30 ПроЦікаве

06:00 Срібний апельсин
07:00, 17:00, 19:00 Події
07:20 Ранок з Україною
09:20, 12:50, 17:15 Т/с «Слід» 
09:50 Т/с «Дикий - 3» 
10:50, 20:00 Т/с «Кордон слідчого 

Савельєва» 
11:50 «Нехай говорять»
15:35 Щиросерде зізнання
16:00 Критична точка
18:00 Т/с «Нерівний шлюб» 
19:20 «Говорить Україна»
22:00 Х/ф «Мумія» 
00:10 Х/ф «Агент Джонні Інгліш» 


01:30 05:00 Профілактика переда-

вального устаткування

06:00 «Ранок на К1»
07:30 «Мультфільми»
09:00 Х/ф «Павутина Шарлоти» 
10:40 Х/ф «Статський радник»
13:00 «Пороблено в Україні»
14:50, 18:00 «Звана вечеря»
15:50 «КВК»
19:00 «Шопінг монстри»
20:00 «Бійцівський клуб»
21:00 «Розсміши коміка»
21:50 Х/ф «Смокінг» 
23:45 Х/ф «Дівчина мого най-

кращого друга» 
01:25 «Нічне життя»

06:00 СоюзМультфільм 
07:20 М/с «Годзілла» 
08:15 «Убойне відео»
09:00 «Нереальні історії»
09:40 «Ульотне відео по-російськи»
10:00 Х/ф «Чорний грім» 
11:55 Х/ф «Зламана стріла» 
14:00 Т/с «Стріляючі гори» 
18:15 Т/с «Брати» 
20:10, 21:40 «Шалене відео по-

українськи»
20:35 «Помста природи»
23:05 Х/ф «Мегазмія» 
00:55 Х/ф «Релікт» 
02:30 «Дорожні війни»
04:05 Т/с «Сад Гетсиманський» 

07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
06:00 Новини

07:05, 10:15 Телеканал «Доброго 
ранку»

10:40 «Контрольна закупівля»
11:10 «Жити здорово!»
12:05, 03:25 «Модний вирок»
13:15 «Доки всі вдома»
14:05 «Доброго здоров’ячка!»
15:00 Інші новини
15:20 «Час обідати!»
16:15, 19:40 «Зрозуміти. Про-

бачити»
16:40 «Хочу знати»
17:10, 03:00 «Ти не один»
17:35 «Дешево і сердито»
18:10, 04:20 Т/с «Нерівний шлюб»
20:10 «Давай одружимося!»
21:00, 02:05 «Нехай говорять»
22:00 «Час»
22:30, 05:10, 06:05 Т/с «Грак»
00:20 «Вечірній Ургант»
00:55 «Воля і справедливість»
01:50 Нічні новини

05:20 Т/с «Як сказав Джим» 
06:00 Очевидець. Найкумедніше
06:45, 07:40, 08:45 Підйом
07:30, 08:30, 19:00, 01:00 Репортер
09:00 Х/ф «Сирота казанська» 
10:50 Т/с «Татусеві дочки» 
13:30, 14:30 Kids’ Time
13:35 М/с «Злюки бобри» 
14:50, 15:45 Teen Time
14:55 Т/с «Друзі» 
15:50, 21:55 Т/с «Світлофор» 
16:55 Т/с «Кадетство» 
17:55, 20:50 Т/с «Вороніни» 
19:25, 01:20 Спортрепортер
19:50 Т/с «Не плач за мною, 

Аргентино!» 
23:00 Т/с «Школа» 
00:05 Т/с «Щоденники вампіра» 


01:30 Т/с «Евріка» 
02:10 Т/с «Південна територія» 
02:55 Служба розшуку дітей
03:00 Т/с «Шоу Білла Енгвала» 
03:15, 04:20 Зона ночі
03:20 Українці Надія
04:25 Вище неба
04:50, 05:20 Зона ночі Культура

06:00, 11:30 Школа виживання
06:50, 13:20 Таємниці науки
07:40 Таємні знаки
09:20, 01:20 Слідчі та екстрасенси
09:50 Африка
10:40 Мисливці на акул
12:20 Мегазаводи
14:10, 23:10 Загадки Всесвіту
15:00, 22:20 Сучасні дива
15:50 Цікаві секрети
18:30, 04:40 Містична Україна
19:30 Шукачі
20:30 Д/ф «Дрезден. Хроніка 

трагедії»
21:30 Південь Тихого океану
00:00 Смартшоу
00:30 Покер
01:50 Таємнича Росія
02:30 Жива історія
03:10 Т/с «4исла»
05:20 Україна: забута історія

06:00 «Легенди карного розшуку»
06:35 Х/ф «Акція» 
08:05 «Агенти впливу»
09:00 «Православні святі»
10:50 «Павутиння - 6»
14:40 Т/с «Сліпий - 2»
18:30 «Випадковий свідок»
19:00, 23:45, 01:45, 03:55 «Свідок»
19:30 Т/с «Літєйний»
21:45 Т/с «Криміналісти: мислити 

як злочинець» 
22:45 Т/с «CSI: Лас-Вегас» 
00:15 Х/ф «Останній мисливець» 


02:15 Т/с «Суто англійські вбив-

ства» 
04:25 «Речовий доказ»
04:50 «Уроки тітоньки Сови»
05:05 «Правда життя»

05:45 Радянські мультфільми
08:10 Х/ф «Принц і жебрак»
09:25 Х/ф «Чарівна лампа 

Аладдіна»
10:50 Д/ф «Гараж або ніч у музеї»
11:40 Х/ф «День і все життя»
13:10 Х/ф «Рідна домівка»
14:55, 20:00 Т/с «Баязет»
16:40 Х/ф «Премія»
18:20 Х/ф «Порох»
21:50 Х/ф «Золотий пил»
23:50 Х/ф «Заколот на «Баунті»
02:00 Х/ф «Протистояння»
05:40 Саундтреки

06:00 Т/с «Як я зустрів вашу 
маму» 

06:45 Дізнайся як
07:10 Байдиківка
07:35, 08:25 М/с «Даша-дослід-

ниця»
08:00 Мультик з Лунтіком
09:00 Т/с «Кремлівські курсанти» 


10:00 Т/с «Всі жінки - відьми» 
11:00 Т/с «Та, що говорить з при-

видами» 
12:00 Т/с «Метод Лаврової» 
12:55 Твою маму!
13:35 Т/с «Моя прекрасна 

няня» 
14:40, 20:30 Дайош молодьож!
15:40, 01:25 Вайфайтери
16:15 Т/с «Спліт» 
17:15 Це любов 
17:40, 01:00 Т/с «Половинки» 
18:20, 21:35 Одна за всіх
19:25 Богиня шопінгу
19:50 Т/с «Вісімдесяті» 
22:25 Т/с «Вісімдесяті 2» 
23:00 Дурнєв+1
23:25 Анекдоти
00:00 Т/с «Реальна кров» 

05:15 Світ зірок
06:00 Телеторгівля
07:00 Мультфільми 
09:00 Сім’я від А до Я
10:20 Наше все
11:00, 11:40 Школа доктора 

Комаровського
12:15 Знаєте що?
13:10, 21:55 Сімейний розмір
14:00, 19:30 Лікарі
14:45, 15:05 Запитайте у кухаря
15:35 Свати біля плити
16:35, 22:55 Жіноча форма
17:30 Час краси
18:20, 18:55 З білого аркушу
20:20, 20:45, 23:45, 00:10 Кіно-

богині
21:10, 21:30 Іноземна кухня
00:40 Модний вирок
01:25 Знаєте що?
02:10 Колір Ночі

06:00 «Доброго ранку, Україно!»
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00, 15:00, 18:20, 

01:20 Новини
06:10, 07:05, 23:10, 01:10 Спорт
06:20 Рецепти здоров’я
06:25 АгроЕра
06:30 Сміх з доставкою додому
07:15 Заголовки
07:20 Гігабайт
07:25 Країна on line
07:30 Гість студії
07:40 Ера бізнесу
07:45 «Хочу все знати»
08:15 Х/ф «Чаклунка». 6 с.
09:00 Підсумки тижня
09:30 221. Екстрений виклик. 

Тиждень
10:10 Т/с «Маруся»
11:45 Шеф-кухар країни
12:35 Право на захист
12:55 Діловий світ
13:00 Офіційна хроніка
13:10 Енергоблок
13:15 Темний силует
13:30 Х/ф «Довга дорога в 

дюнах». 5 с.
14:40 Вікно в Америку

15:20 Офіційна хроніка
15:30 Euronews
15:45 Наука
15:50 Діловий світ. Агросектор
16:00 Х/ф «Визволення». 1 с.
17:35 Т/с «Соло для пістолета з 

оркестром»
18:45 Агро-News
18:55 Діловий світ
19:15 Сільрада
19:35 Криве дзеркало
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:20 Діловий світ
21:30 Криве дзеркало
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00, 01:00 Підсумки
23:20 Кіно в деталях
00:15 Від першої особи
00:40 Поміж рядками
01:45 Про головне
02:15 Д/ф «Контингент. Війна у 

В’єтнамі». 1 ф.
02:40 Головний аргумент
02:50 Х/ф «А фортеця була не-

приступною»
04:00 Діловий світ. Агросектор
04:05 Т/с «Маруся»

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

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 ПЕРШИЙ КАНАЛ ЄВРОПА

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 11 лютого


