
Активістам Євромайдану в Луцьку 
слідчі вручили повідомлення про 
підозру у вчиненні кримінального 
злочину. Що саме інкримінується 
і як відбувалися перші судові про-
цеси, бачили «Відомості». 

Майя Москвич перебувала на 
Театральному майдані з перших днів 
проведення Євромайдану в Луць-
ку, починаючи з 22 листопада. Саме 
вона координувала дії студентської 
молоді, яка протестувала проти не-
підписання Угоди про асоціацію з 
ЄС у Вільнюсі. А вже 11 грудня Майї 
вручили повідомлення про підозру 
у вчиненні кримінального злочину. 
Наразі кримінальне провадження 
відкрили за двома статтями — ч. 2 
ст. 296 (хуліганство, вчинене групою 
осіб) і 295 КК України (заклики до 
вчинення дій, що загрожують гро-
мадському порядку). 

16 грудня відбулося судове за-
сідання щодо вибору запобіжного 
заходу. Слідчий Юрій Маркевич і 
прокурор Вадим Приймачок напо-
лягали на тому, щоб до Майї Мо-
сквич на два місяці застосувати та-
кий запобіжний захід, як домашній 
арешт, під час якого вона повинна 
перебувати вдома з 19:00 до 7:00. 
При цьому дівчину мали б контр-
олювати правоохоронці за допомо-

гою електронного браслета. 
Суддя Віталій Ковтуненко задо-

вольнив їхнє клопотання частково. 
Під домашній арешт Майю не поса-
дили, але їй доведеться носити елек-
тронний засіб контролю протягом 
60 днів. Таким чином правоохоронці 
постійно матимуть змогу контролю-
вати місцезнаходження луцької ак-
тивістки. Дівчині також заборонили 
залишати межі Волинської області 
без дозволу слідчого та відвідувати 
масові заходи безпосередньо на Те-
атральному майдані. 

Активістка Євромайдану зазна-
чила, що рішення надто суворе, адже 
дозволить контролювати кожен її 
крок. А її адвокат Сергій Величко за-
явив, що вони будуть оскаржувати 
ухвалу суду та подадуть апеляцію. 

Нагадаємо, свого часу такий за-
хід, як домашній арешт, було засто-
совано до ректора-хабарника Петра 
Мельника (з-під якого він успішно 
втік). Його стаття обвинувачення 
була досить серйозна — вимагання 
й отримання неправомірної вигоди 
(хабара) в особливо великих розмі-
рах. 

Що такого суспільно небезпеч-
ного, на думку слідчих, зробила мо-
лода волинянка? 

Про це можемо прочитати у 
повідомленні про підозру. Там на-
писано, що: «Реалізуючи свій зазда-
легідь спланований злочинний на-
мір, 02.12.2013, близько 10-ї години, 
Москвич М. Ю., …діючи умисно з 
особистих корисливих політичних 
мотивів, …грубо порушуючи гро-
мадський порядок, …самовільно 
захопивши лідерство серед мирних 
мітингувальників, …організувала 
похід демонстрантів із Театральної 
площі м. Луцька до будівлі Волин-
ської обласної ради …для забезпе-
чення вчинення хуліганських дій 
шляхом використання мирних мі-
тингувальників для тиску на праців-
ників міліції, що здійснюють охоро-
ну громадського порядку». 

Інформації про те, що Майя Мо-
сквич була присутня біля будівлі 
облради, немає. Слідчі вказують, що 
Ігор Гузь (депутат облради. — Авт.) 
«протиправно, відкрито, самовільно 
заволодів майном Волинської об-
ласної ради — трьома портретами 
з зображенням Президента України 
Януковича В. Ф. балансовою вартіс-
тю 540 гривень із метою їх викорис-

тання для демонстрації особистої 
зверхності й безкарності». 

Далі ці портрети були передані 
невстановленим особам, які «у зне-
важливій формі, з особливою зухва-
лістю» пронесли їх у перевернутому 
головою донизу вигляді на Театраль-
ний майдан. 

«Цього ж дня, близько 11 год. 
30 хв., Москвич М. Ю., …перебу-
ваючи на сцені в ході проведення 
мирного мітингу на підтримку Єв-
роінтеграції України, на якому було 
близько 1000 осіб, публічно заявила, 
що один із вказаних портретів вони 
повинні спалити, другий — пові-
сити на дерево, а третій — віддати 
людям на мітингу, щоб вони зро-
били з ним усе, що захочуть. Після 
цього Москвич М. Ю. …особисто 
пошкодила один із портретів із зо-
браженням Президента, зробивши в 
ньому отвори біля шиї, в ці отвори 
протягнула мотузку у вигляді петлі 
та передала невстановленим особам. 
Останні …прикріпили його на гіл-
ках ялинки, що росте на Театраль-
ному майдані Луцька, звідки він зго-
дом і був вилучений працівниками 
міліції». 

На думку слідства, свої дії Майя 
Москвич вчиняла з «особливою зух-
валістю і винятковим цинізмом». 

Адвокат Майї Сергій Величко у 
коментарі «Відомостям» заявив, що 
підстави для підозри, на його думку, 
відсутні. 

— Портрет Президента, згідно зі 
ст. 20 Конституції України, не є дер-
жавним символом. А згідно зі ст. 34 
тієї ж Конституції, кожен громадя-
нин має право на висловлення своєї 
громадянської позиції, — каже пра-
возахисник. 

Отже, по всьому виходить, що 
активістку луцького Євромайдану 
судитимуть за те, що вона публічно 
пошкодила портрет Президента Ві-
ктора Януковича. Смішно. Та тільки 
на перший погляд. Бо, згідно з ін-
кримінованою Майї статтею, її мо-
жуть покарати обмеженням волі на 
строк до п’яти років або позбавлен-
ням волі на строк до чотирьох років. 

Крім Майї Москвич, підозри про 
вчинення злочинів вручено іншим 
активістам Євромайдану в Луцьку: 
Ігорю Гузю, Сергію Григоренку, Бог-
данові Шибі, Миколі Собуцькому та 
Володимиру Бондарю. 

Наталка СЛЮСАР

Про це йшлося під час засідан-
ня профільної комісії облра-

ди. Депутат Віктор Прокопчук 
відзначив, що якість енергоносіїв, 
зокрема пального, газу й електро-
енергії, тенденційно погіршуєть-
ся, що призводить до збільшення 
об’ємів їх споживання. Він пропо-
нує розглянути на одному з засі-
дань комісії та вийти з проектом 
рішення на сесію про створен-
ня незалежних лабораторій, які 
контролюватимуть якість енерго-
носіїв. 

Про джерела фінансування 
поки не йдеться. Як варіант, вва-
жає пан Прокопчук, створення 
таких закладів могли б профінан-
сувати компанії-монополісти, які 
працюють на енергетичному рин-
ку України. В той же час, на його 
переконання, ці суб’єкти не пови-
нні впливати на діяльність і висно-
вки лабораторій. 

Вочевидь, до цього питання 
повернуться під час слухання зві-
ту про виконання Програми енер-
гоефективності. 
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Луцький картонно-паперовий комбінат 
оголошено банкрутом 

Батько так захопився «вихованням» 
немовляти, що зламав йому потилицю 

Відповідне рішення прийняв 
Господарський суд Волинської 

області. А заяву про порушення 
справи про банкрутство колись 
одного з найбільших підприємств 
краю подало ПП «Ековтор» із Білої 
Церкви. Саме йому Луцький КПК 
заборгував майже 700 тисяч гри-
вень за поставлену ще у вересні 
2011 року макулатуру. 

Як видно з матеріалів спра-
ви, станом на 9 грудня 2013 року 
загальна сума кредиторської за-
боргованості ПАТ «ЛКПК» ста-
новить 35 мільйонів 241 тисячу 
гривень; заборгованість зі сплати 
податків і зборів (обов’язкових 
платежів) — 14 мільйонів 
334 тисячі 531,75 гривні (з яких 
1 132 546,43 гривні — податко-
вий борг із земельного податку, 
13 201 985,32 — із податку на до-
дану вартість). 

Заборгованість із виплати за-
робітної плати на сьогодні відсут-
ня. 

Саме ж підприємство володіє 
майном загальною залишковою 
вартістю 33 мільйони 69 тисяч 
729,00 гривні. 

Все це дало підстави судді по-
рушити провадження у справі 
про банкрутство боржника — Пу-
блічного акціонерного товариства 
«Луцький картонно-паперовий 
комбінат». 

Наталка СЛЮСАР 

На Вінниччині до реанімацій-
ного відділення потрапила 

семимісячна дитина. 31-річний 
чоловік грався з малюком, підки-
даючи його. Коли немовля почало 
плакати, щоб заспокоїти, батько 
почав трусити його. У цей момент 
хлопчик знепритомнів. 

У лікарні у маляти діагносту-
вали лінійний перелом потиличної 
кістки та давні синці на сідницях. 
Наразі стан дитини вкрай важкий. 

Хлопчик перебуває у комі. 
Батьки пояснюють, що голова 

сім’ї дуже дратувався через плач 
немовляти і часто бив сина, щоб 
вгамувати. До цього часу родина 
не перебувала на обліках право-
охоронців і соціальних служб, які 
опікуються належним вихованням 
дітей. За фактом побиття дитини 
відкрито кримінальне проваджен-
ня. Горе-батьку загрожує до вось-
ми років позбавлення волі. 

Україна втратила 6,5 млн 
населення з 1993 року 
За час від історичного максимуму за кількістю 
населення в Україні в 1993 році держава втратила 
6,5 млн осіб. Про це сказала на конференції ди-
ректор Інституту демографії та соціальних дослі-
джень ім. М. В. Птухи НАН України Елла Лібанова. З 
її слів, у роки Голодомору 1932–1934 рр. населен-
ня України зменшилося на 5 млн, а в роки Другої 
світової війни — на 10 млн. «А за період, протягом 
якого не було жодних катаклізмів, ми втратили 
6,5 млн населення», — зазначила експерт. 

Луцьк бере позику в 80 мільйонів 
гривень 
За інформацією заступника міського голови Тараса Яковлева, 
позику місто може взяти на 10 років під 10% річних із держ-
гарантіями. Частково кредит компенсує держава: облцентру 
треба буде віддати лише 54,5 мільйона. Кошти візьмуть на 
придбання тридцяти тролейбусів вартістю 57 мільйонів гри-
вень та щоб облаштувати водовідведення у двох мікрорайо-
нах, на що піде 17,2 та 8,7 мільйона гривень. Із цього приводу 
мер скликав позачергову сесію Луцької міської ради. Вона 
відбулася в середу ввечері, коли номер уже був зданий у друк. 
Про рішення депутатів ми повідомимо додатково. 

40%
стільки у третьому кварталі 2013 
року становить в Україні частка 
«китайських» смартфонів, згідно з 
даними роздрібного аудиту мере-
жі гаджетів і аксесуарів «Цитрус». 
Про це повідомляє прес-служба 
компанії. 

Майя Москвич перед судом

Під  час засідання координаційного комітету
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На ринку праці Волині з’явилося більше можливостей для працевлаштування 

Депутати Волиньради хочуть 
контролювати якість енергоносіїв 

Про ці й інші зміни, які відбулися на 
ринку праці внаслідок дії нового 
Закону «Про зайнятість», розпо-
віла під час засідання обласного 
координаційного комітету сприян-
ня зайнятості населення директор 
обласного центру зайнятості Раїса 
Кучмук. За її словами, закон запро-
вадив нові підходи та нові правила, 
які стимулюють і роботодавця, і 
безробітного. 

— Якщо минулого року мали 
23 тисячі працевлаштованих, то 
цього — понад 24 тисячі, — повідо-
мила Раїса Євгенівна. — Зменшила-
ся кількість молоді, яка перебуває 
на обліку. Це не через те, що вони 
до нас просто не прийшли, а завдя-
ки тому, що проводиться системна 
попередня профорієнтаційна робо-
та. І тепер багато з них, отримуючи 
диплом, чітко уявляє своє робоче 
місце. 

Раїса Євгенівна впевнена, що 
цим треба завдячувати центрам 
кар’єри, яких на Волині діє десять і 
досвід створення яких буде поши-
рюватися на інші області. 

— Є багато критики на адресу 
центру зайнятості про те, що пла-
тить велику допомогу по безробіт-

тю, — продовжила Раїса Кучмук. — 
Так, я пам’ятаю, що п’ять років тому 
вона була у два рази менша. Сьогодні 
ж по області становить у середньому 
946 гривень. Але скорочується тер-
мін перебування на обліку. Це доказ 
того, що у людей немає споживаць-
кого ставлення. Якщо закон перед-
бачає виплату допомоги 360 кален-
дарних днів, то термін перебування 
на обліку становить 135 днів. 

Засідання комітету проходило 
на АТ «SKF Україна». Це підприєм-
ство є соціально відповідальним, 
а середня зарплата тут — 4860 гри-
вень. За словами Раїси Євгенівни, на 
Волині є мінімум 34 підприємства, у 
яких середня зарплата більше трьох 
тисяч. Вона впевнена, що ідеологія 
роботодавців сьогодні також зміни-
лася. 

— Якщо аналізувати вакансії, 
ми бачимо явний позитив у тому, 
що роботодавці заявляють не міні-
мальну заробітну плату, а середньо-
обласну або близьку до неї, — про-
коментувала Раїса Кучмук. — Під 
замовлення працедавців п’ять тисяч 
осіб, які перебували на обліку в цен-
трах зайнятості, проходили пере-
навчання та підвищували кваліфі-
кацію. Опитали на сьогодні понад 

чотири тисячі роботодавців і тепер 
чітко уявляємо, що потрібно ринку 
праці найближчих три роки. 

Щодо компенсації роботодав-
цям витрат у розмірі єдиного внеску 
на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування за працев-
лаштування соціально вразливих 
категорій населення, то, за словами 
директора обласного центру за-
йнятості, нею скористалися 135 ро-
ботодавців. А з 1 січня їх кількість 

зросте, бо набере сили нова норма, 
коли компенсація належатиме тим, 
хто платить зарплату в розмірі трьох 
мінімальних і більше. 

Раїса Євгенівна порушила тему 
працевлаштування на селі. На її пе-
реконання, освітній проект «Зимова 
агрошкола», який діє уже п’ять років 
на Волині, є своєрідною ідеологіч-
ною основою сприяння зайнятості. 

Раїса Кучмук внесла пропозиції 
до протокольного рішення засідан-
ня. Перше — обговорити потребу 
в навчанні роботодавців (як відо-
мо, служба зайнятості організовує 
для підприємців різних галузей 
бліц-навчання). Друге — здійснити 
розрахунки з відновлення навчаль-
но-виробничих комбінатів. Також 
провести інвентаризацію житла у 
сільській місцевості задля можли-
вого його надання спеціалістам. 
Попросила профспілки вивчити 
графіки відпусток, особливо на тих 
підприємствах, діяльність яких є 
сезонною. Адже на період простою 
вони можуть звільнити працівни-
ків, у цей час фонд платив би їм до-
помогу по безробіттю, також цей час 
можна використати для підвищення 
кваліфікації робітника. 

Людмила ШИШКО 

Активістку луцького Євромайдану 
Майю Москвич судять за пошкоджені 
портрети Віктора Януковича 


