
Прем’єр-міністр Арсеній Яце-
нюк обіцяє надати пільги на 

світло тим, хто замінить газовий 
котел електричним. Про це він 
повідомив на засіданні уряду, ін-
формує LB.ua. 

«Ми радилися з НКРЕ. Сьо-
годні буде запропоновано таке 
рішення: всі, хто переходить із 
газових котлів на електричні, 
отримують спеціальний тариф на 
електроенергію. Наразі тариф на 
електрику — 1,19 грн (насправ-
ді за обсяг понад 800 кВт•год на 
місяць потрібно платити 1,34 грн 
за кіловат із ПДВ. — Ред.). Якщо 
ви придбали електричний котел 
на електроенергію, то нічний 
тариф, за умови, що це електро-
акумулювальний котел, станови-
тиме 30 коп., що в чотири рази 
менше. Денний — 80 коп.», — за-
явив Прем’єр. 
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Оцінка нерухомості 
за півроку подорожчала 
в 4 рази 
У 2013-му послуга з оцінки житла для оформлення 
договору купівлі-продажу обходилася в 250–400 грн, 
а цьогоріч коштує у середньому 1200–2000 грн. У 
той же час представники податкових оцінювачів 
заявляють, що офіційна плата за оцінні послуги не 
повинна перевищувати 800 грн. Податкова оцінка 
необхідна для всіх операцій із нерухомістю, крім 
оформлення спадщини та деяких видів дарчих. 

Шахту № 9 «Нововолинська» 
не закриватимуть 
Закриття шахти № 9 «Нововолинська» ДП «Волиньву-
гілля» відбудеться синхронізовано з відкриттям шах-
ти № 10 «Нововолинська». Про це повідомив голова 
ОДА Григорій Пустовіт. Відповідний лист-клопотання 
був направлений до Кабміну. Наразі шахта № 9, що 
забезпечує роботою більш як тисячу людей, продо-
вжує працювати. Рішення щодо її ліквідації КМУ не 
прийнято. Нагадаємо, що цьогоріч із держбюджету 
виділять 100 млн грн на добудову шахти № 10 «Ново-
волинська». 

1,5
стільки мільйонів тонн зерна мо-
жуть цього року втратити аграрії 
Донеччини та Луганщини через 
військові дії. Такий прогноз 
зробив гендиректор асоціації 
«Український клуб аграрного 
бізнесу» Володимир Лапа. 
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Дітям активістів 
Майдану та 
вояків, що нині 
служать на Сході, 
пропонують 
безкоштовний 
відпочинок Біда прийшла у домівку Наталії 

Володимирівни Калиш із Торчина 
нагло: ще у неділю вдень говорила 
з єдиним сином Олексієм, який слу-
жив у танковому батальйоні у Кри-
вому Розі, він сміявся, був у гуморі. 
Останні слова: «Мам, поговоримо 
завтра». А завтра вже не настало. 
Адже у понеділок подзвонили і 
сказали, що Льоші вже немає, він 
повісився. 

Що Олексій міг так учинити, 
віри не йняла. Чому? Навіщо? Адже 
все було добре. Син закінчив Львів-
ський інститут сухопутних військ. 
Пішов на роботу за спеціальністю 
— в Кривий Ріг у танкову бригаду. 
Збирався одружитися. Його кохана 
Марічка поїхала з батьківської до-
мівки у Луцьку за ним на Дніпро-
петровщину. Весілля планували на 
травень. І раптом 15 квітня — «ваш 
син повісився». Основна версія слід-
ства — «не міг розрахуватися з бор-
гами». 

— Ми чекали дітей додому на 
Пасху. Дочекалися труну, — згадує 
ті жахливі дні квітня 2013-го вітчим 
Олексія Ростислав. — Нам сказали її 
не відкривати. Мовляв, відкрийте на 
кладовищі, щоб попрощатись. Але 
як мати може не відкрити і не нади-
витися востаннє на сина? Я першим 
побачив, що щось не так: на шиї в 
Льоші було дві борозни, а на об-
личчі видні синяки, ніби його хтось 
бив. Ми все зняли на фотокамеру. 
Вже після похорону показали зна-
йомому, який служив у міліції. Він 
підтвердив наші найгірші підозри: 
хлопця могли вбити. 

Рідних Олексія Єсіна насторо-
жило те, що лист від прокуратури 
Центрально-Міського району Кри-
вого Рогу про хід досудового роз-
слідування разом із постановою 
про закриття кримінальної справи 
вони отримали через три місяці піс-
ля смерті хлопця. Хоча саму справу 
закрили практично відразу ж — 
23 квітня. 

— Я не вірю у те, що мій син са-
могубець. І ніколи у це не повірю, — 
каже мама Наталя. — Слідство було 
проведено вкрай погано. Двічі суд 
направляв справу на дослідування. 
Востаннє — 12 травня цього року. 
Для мене найважливішим є те, що 
мого Льошу не вважає самогубцем 
церква. Ходила особисто до владики 
Нифонта, розповіла все як є, показа-
ла докази, і він дозволив перепохо-
вати сина. Через півроку після пер-
ших похорон. 

Отже, що викликає найбільше 
сумнівів у батьків? Олексій Єсін слу-
жив у Кривому Розі три роки. За ці 
три роки він тричі міняв посади. 

— Всі посади були пов’язані з 
матеріальною відповідальністю. Уя-
віть собі ситуацію: справу молодий 
хлопець приймає за день-два, а коли 
здає, то його місяць перевіряють-пе-
репровіряють, — розказує мама. — 
Ми знали, що у нього були проблеми 
на службі. Казали, що виявляли недо-

стачу, він недбало ставився до своїх 
обов’язків. Але слідство не встано-
вило, на яку суму була ця недостача. 
Все це треба було ж якось докумен-
тувати. Жодного документа у справі. 
А тим часом із Льошиної зарплати 
гроші відраховувалися. Та й ми з Рос-
тиславом давали п’ять тисяч. Крім 
того, як з’ясувалося потім, у сина ще 
й кредит був. Про нього він не гово-
рив. Невеликий, на кілька тисяч гри-
вень. То куди поділися гроші й кому 
він платив? Слідство на це відповіді 
не дає. Хоча написали, що Олексій 
вчинив так із собою через борги. Хіба 
кілька тисяч гривень то такі борги, 
щоб накладати на себе руки? 

— У цій справі дуже багато не-
зрозумілого, — пояснює адвокат 
Наталії Калиш Володимир Стасюк. 
— Що стосується недостачі, то на 
низку запитань відповіді слідство не 
дало. А саме: за який період виникла 
нестача товарно-матеріальних цін-
ностей? Чи вживалися заходи для 
встановлення і чи були встановлені 
особи, які фактично допустили не-
достачу, оскільки, як вбачається з 
постанови слідчого про закриття 
кримінальної справи, недостача ви-
никла ще до призначення Олексія 
Єсіна на посаду? Зі свідчень же ко-
мандира Гречухи вбачається, що у 
Єсіна під час складання акта при-
йому-передачі були виявлені недолі-
ки у вигляді нестачі кришки насоса 
машини АТМЗ вартістю приблизно 
25 гривень. Невже це вся недостача, 
яка документально підтверджена?  
Тоді про яку нестачу матеріальних 
частин техніки та палива говорив 
відразу ж після виявлення тіла ко-
мандир частини Сидоров? 

До речі, рахунки з життям Олек-
сій звів якось дуже «вдало» для ко-
мандування: рідні знайшли серед 
його записів аркуш, де чітко напи-
сано про наміри хлопця йти у про-
куратуру. Які таємниці частини міг 
розповісти молодий лейтенант? 

Ще один момент, який надзви-

чайно насторожує і заставляє за-
думатися, це те, як було проведене 
саме слідство. 

— Жодної версії, крім самогуб-
ства, розглянуто не було, — каже 
Володимир Стасюк. — А чому не 
розглядалася версія доведення до 
самогубства через проблеми на 
службі? Не перевірено фізичної 
можливості повішення на «стойке 
для карт». Із пояснення ж військо-
вослужбовця, який знайшов хлоп-
ця, вбачається, що він висів, а ноги 
торкалися підлоги. Чому не було 
проведено слідчого експерименту, 
чи взагалі можливо таким спосо-
бом звести рахунки з життям само-
стійно або з допомогою когось? Не 
досліджувався факт, куди поділися 
ключі від боксів і печатка, якою були 
опломбовані ці бокси. Ці речі мали 
би бути в Олексія. Таких питань до 
слідства — безліч. Й усі ці недоліки 
вказані у двох ухвалах суду, в яких 
скасовується постанова слідчого 

про закриття кримінального прова-
дження. Слідство у справі Олексія 
Єсіна триває й досі. 

Чи дасть воно реальні результа-
ти? Запитання абсолютно не рито-
ричне. Адже втрачено найголовні-
ше — час. Сьогодні вже неможливо 
встановити, яка з двох странгуля-
ційних борозен на шиї була при-
життєвою, а яка — посмертною. У 
висновку судово-медичної експер-
тизи про це не йдеться. І взагалі, 
там зазначено тільки одну борозну. 
В цьому ж документі не зафіксовані 
й садна та крововиливи на обличчі 
з лівого боку. З цього приводу вже 
більше року судмедексперта не до-
питано. Все це дає підстави родині 
Олексія думати, що з його смертю не 
все так чисто. 

— Я сам служив на військовому 
аеродромі у Луцьку. Тому уявлення 
про військову техніку та її зберіган-
ня маю, — каже вітчим Ростислав. — 
Льоша часто телефонував, радився, 
як поремонтувати ту чи іншу деталь, 
адже техніка була в дуже поганому 
стані. В частині там коїлися не надто 
добрі речі. Скажу лише одне: в одно-
му танку зберігається тонна дизпа-
лива. Чи було воно реально там? У 
цьому суть питання. 

Більше того, наприкінці березня 
цього року в ЗМІ з’явилась інфор-
мація про пожежу в 17-й танковій 
бригаді у Кривому Розі. Внаслідок 
згоріло два повністю заправлених 
танки Т-34. 

— Це та бригада, де служив 
Олексій, — каже пан Ростислав. — 
На вогонь можна багато списати. 

Рідні затіяли всю цю справу не 
лише задля відновлення справедли-
вості, а й заради інших військових. 

— Випадок із Олексієм у цій час-
тині не перший, — зазначає Наталія 
Калиш. — До нього впродовж року 
загинуло ще двоє хлопців. І ні в кого 
не виникає запитання: чому так ста-
ється? 

Наталка СЛЮСАР 

Соціум

Рідні не вірять, що офіцер із Торчина 
покінчив життя самогубством 

Правоохоронці Волині протягом 
півроку завершили 21 прова-

дження про корупційні злочини, з 
них 8 — про хабарництво (неправо-
мірну вигоду). З ухваленням вироків 
судами розглянуто 15 таких про-
ваджень, повідомили у прес-службі 
прокуратури Волині. 

До кримінальної відповідаль-
ності за вчинення злочинів із озна-
ками корупції у першому півріччі 
2014 року в області притягнуто 23 
особи. Серед них 4 працівники пра-

воохоронних органів (митник і спів-
робітник пенітенціарної установи 
— за зловживання службовим ста-
новищем, працівник оперативного 
відділу Міндоходів — за вимагання 
й отримання неправомірної вигоди, 
працівник лісової охорони — за роз-
трату майна), професійний суддя — 
за отримання неправомірної вигоди. 

Крім того, до кримінальної від-
повідальності притягнуто 3 держав-
них службовців, 2 посадові особи 
органів державної влади, 1 посадову 

особу органу місцевого самовряду-
вання 4-ї категорії, 7 посадових осіб 
юридичної особи публічного права, 
2 особи, які виконують організацій-
но-розпорядчі чи адміністратив-
но-господарські обов’язки в юри-
дичних особах приватного права, 
та 3 працівників закладу охорони 
здоров’я. 

Корупційними злочинами 
цьогоріч в області заподіяно ма-
теріальних збитків на суму понад 
460 тис. грн. У ході досудового роз-

слідування відшкодовано більше 
ніж 350 тис. грн, накладено арешт на 
суму 2 386 тис. грн, вилучено майна 
на суму 18 тис. грн і заявлено 3 позо-
ви на суму 107 тис. грн. 

Спеціально уповноваженими 
суб’єктами у сфері протидії коруп-
ції в області у першому півріччі 
2014 року складено та скеровано до 
суду 39 протоколів про вчинення ад-
міністративних корупційних право-
порушень. 

Судами розглянуто 27 прото-

колів, на 22 винних осіб накладено 
адміністративні стягнення у вигляді 
штрафів, у 5 протоколах проваджен-
ня у справах закрито з нереабіліту-
вальних підстав. 

До адміністративної відпові-
дальності за корупційні правопо-
рушення цьогоріч в області притяг-
нуто 5 працівників пенітенціарної 
служби, 1 митника, 13 депутатів міс-
цевих рад, 1 держслужбовця 6-ї ка-
тегорії, 1 посадову особу місцевого 
самоврядування. 

Відбувається набір груп дітей 
на безкоштовний відпочи-

нок та оздоровлення у Польщі 
та Словаччині. Групи формують-
ся з дітей активістів київського 
Євромайдану та вояків, які нині 
беруть участь у бойових діях у 
зоні АТО (антитерористичної 
операції). 

Вік дітей — від 10 до 17 років. 
Найближчі дати виїзду — 17 та 
30 липня. Тривалість відпочинку 
— 14 днів. 

Організація поїздок здійсню-
ється в рамках програми Кабіне-
ту Міністрів України за сприян-
ня помічника посла Республіки 
Польща в Україні. Сприяння з 
українського боку відбувається 
Дитячим фондом України при 
КМУ. На Волині набір та оформ-
лення документів дітей здій-
снюють активісти Самооборони 
Майдану Волині та працівники 
Благодійного фонду Олени Грін-
ченко. 

Звертайтеся за телефонами: 
(095) 201 40 76, (093) 697 70 27. 

Мати з вітчимом часто навідуються на могилу

На Волині зловили 23 корупціонери 

Чому слідство не зацікавлене в об’єктивному розслідуванні 


