
Втихомирювала п’яного молодика, 
котрий зчинив стрілянину в будин-
ку на вулиці Зимнівській, 64, що у 
Володимирі-Волинському, мало не 
вся волинська міліція.

А розпочалась ця надзвичайна 
подія у ніч з четверга на п’ятницю. 
Близько четвертої години до місце-
вих правоохоронців зателефонува-
ли жителі Зимнівської, котрі повідо-
мили, що їм заважають спати сусіди, 
з їхнього будинку чути галас і якісь 
постріли: чи то  із петард, а, можли-
во, зі зброї. На виклик виїхала слід-
чо-оперативна група міськвідділу. 
Наблизившись до будинку, право-
охоронці  побачили на другому по-
версі вибите вікно й поцікавились у 
чоловіка, який вийшов з помешкан-
ня: що тут коїться? Той запевнив, 
що все добре, просто він із друзями 
відзначає день народження дружини 
і трохи пошуміли. Це і підтвердила 
жінка, котра з’явилася на порозі.

Але на цьому пригода не скінчи-
лася, а навпаки далі розгорталася, як 
у гостросюжетному бойовику. Близь-
ко восьмої години у міськвідділі зно-
ву пролунав дзвінок із Зимнівської: 
там і справді стріляють із автомата і 

вже нарахували до десяти пострілів.
Викликавши посилений наряд, 

правоохоронці знову направились 
до згаданої будівлі. Про надзвичай-
ну подію повідомили обласне керів-
ництво, і з Луцька приїхали мало 
не усі волинські силовики — їхні 
машини стояли недалеко від мага-
зину «Берізка». Повністю перекрили 
рух на вулиці, дві автівки поставили 

поперек за 150 метрів до будинку і 
з усіх сторін заблокували підхід до 
нього. Далі — розпочали перемови-
ни із чоловіком, котрий там засів. 
Близько десятої ранку правоохо-
ронці задіяли групу швидкого реа-
гування. Люди у чорних костюмах і 
масках підійшли до будинку з іншо-
го боку, а тим часом їхні колеги від-
волікали увагу зловмисника, а ще за 
трохи одягнули на нього кайданки. 

Як виявилося пізніше, винуват-
цем події став 22-річний солдат-
контрактник Валерій Г., який тієї 
ночі чергував у роті у військовій 
частині А-2099, що поблизу Воло-
димира. Зі зброї він мав тільки ніж-
багнет. Вночі до нього зателефону-
вав друг, котрий повідомив: дівчина 
з якою зустрічався Валерій, гуляє з 
іншим. Недовго думаючи, контрак-
тник зірвав замки у приміщенні, де 
зберігалась зброя, і взяв звідти авто-
мат Калашникова та шість рожків 
до нього. А відтак, на таксі поїхав на 
Зимнівську...

Щоб детальніше прояснити си-
туацію, журналісти місцевих і облас-
них видань, котрі прибули на «НП», 
звернулися до начальника обласного 
управління міліції Петра Шпиги, але 
він мало що розповів. Як і обласний 

прокурор з нагляду за додержанням 
законів у воєнній сфері Олександр 
Курсов.

Також із неофіційних джерел 
стало відомо, що контрактник при-
їхав на Зимнівську зі своїм другом, 
а стрільбу розпочав ще з дороги, не 
дійшовши до будівлі. Увірвавшись 
у будинок, у якому із батьками про-
живала 19-річна Мар’яна, він там за-
став її подругу. На кухонному столі 
стояли декілька пляшок із пивом. 
З порога став виясняти відносини, 
погрожував зброєю. Подругу, ко-
тра намагалась щось сказати, від-
штовхнув і зачинив у шафу-купе. У 
поривах люті схопив зі стола чаш-
ку, жбурнув її у пластикове вікно і 
розбив подвійне скло — цей отвір 
і бачили правоохоронці. Мар’яну і 
подругу із кімнати не випускав, по-
стійно стріляючи по стінах, меблях, 
посуді — усе у приміщенні повністю 
знищене. Прикладом по голові від 
зброї отримала і мати дівчини, ко-
тра втрутилась у сварку, а подрузі 
ножем порізав ноги у декількох міс-
цях. Пізніше, проводячи слідчі дії, 
правоохоронці нарахували до п’яти 
десятків пострілів.

Коли вдруге на місце події при-
їхали правоохоронці, Валерій нікого 

до себе не підпускав. Біля будинку 
на дорозі стояла «швидка допомога», 
а поряд із нею — міліціонер. Зло-
вмисник, очевидно цілився у нього, і 
обстріляв «швидку». Куля влучила у 
подвійні двері, а передні пробила на-
скрізь. Дякувати Богу,  ні міліціянт, 
ні медики, які стояли збоку за маши-
ною, не постраждали.

Уже пізніше експерти, прочісую-
чи територію за допомогою метало-
шукачів, на дорозі й у садку знайшли 
гільзи від куль. До слова, допоки це 
тривало, Валерій сидів на колінах у 
садку в наручниках, а його друг хо-
див неподалік. Дивлячись на нього, 
було видно, що він також добряче 
«відпочив», поводився агресивно, 
лаявся і обзивав телеоператорів.

Варто згадати про саму опера-
цію із затримання. На перемовинах 
Валерій забажав горілки. Правоохо-
ронці її передали, але попередньо 
розбавили її снодійним. Але, воче-
видь, воно не подіяло, бо хлопець 
був сильно збуджений. Отож попро-
сили допомогти друга, котрий і ви-
тягнув із автомата кулі, а вже луць-
кий «Беркут» завершив затримання. 

 Від сусідів, котрі спостерігали за 
усім неподалік, довідались: усю ніч у 
двоповерховому будинку на Зимнів-
ський, 64 чулися крики. Це помеш-
кання довгий час продавалось, але 
нові мешканці, заселившись, почали 
наводити лад у ньому і на присадиб-
ній ділянці. Тієї ночі сусіди думали, 
що там хтось розважається.

Також із неофіційних джерел 
відомо, Валерій з травня служить 
контрактником, свого часу їздив у 
Київ на Майдан. На його сторінці 
у соцмережі є знімки, де він у ком-
панії друзів. Кажуть, він неформал, 
чи точніше — гопник, і ніби, це не 
перша його «дурість». Коли розлу-
чився з дівчиною, вдавався навіть до 
суїциду, хоча, що саме стало причи-
ною і викликало таку його поведінку 
цього разу, покаже розслідування, 
яким займається військова проку-
ратура.

Тетяна АДАМОВИЧ 

Близько 40 тонн овочів та 
фруктів з України Управління 

Россільгоспнагляду в Криму не 
пропустило на півострів. «Серед 
продуктів, які повернули на тери-
торію суміжної держави, було 17,1 
тонни овочів і 19,2 тонни фруктів», 
— сказано в повідомленні ветери-
нарного і фітосанітарного відом-
ства країни-окупанта, передає 
«Економічна правда».

Крім того, Россільгоспнагляд 

не допустив ввезення в Крим 3 
тонн української картоплі і 33 ку-
бометра пиломатеріалів.

Як повідомлялося, напередод-
ні Россільгоспнагляд дозволив 
ввозити в окупований РФ Крим 
продукти з України без додатко-
вих перевірок до 1 січня 2015 року, 
хоча раніше такий дозвіл діяв до 1 
жовтня 2014 року.

Це уже не перша заборона вво-
зити українські продукти в Крим.
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Українські підприємства 
за півроку отримали 
майже 136 млрд збитків
Підприємства України, за винятком малих 
підприємств і бюджетних установ, у першому 
півріччі 2014 року одержали 135,952 мільяр-
да гривень збитку проти 8,724 мільярда гри-
вень прибутку за аналогічний період 2013 
року. У січні-червні 2014 року порівняно із 
січнем-червнем 2013-го збиток підприємств 
зріс у 3,9 разу — до 295,664 млрд гривень.

Україна добудовуватиме 
енергоблоки на 
Хмельницькій АЕС без Росії
Добудовувати третій та четвертий енергоблоки 
Хмельницької АЕС будуть без участі російської 
корпорації «Росатом» через відсутність з їхнього 
боку будь-яких зрушень для реалізації проекту. Так 
зазначив  президент компанії «Енергоатом» Юрій 
Недашковський. «Тобто Україна зі свого боку зроби-
ла все, а переможець міжнародного тендеру 2008 
року не зробив нічого», — сказав він.

1803
стільки жителів Києва офіційно 
задекларували цього року свої 
доходи в розмірі понад мільйон 
гривень. Торік мільйонерів у 
столиці нарахували на 247 осіб 
менше. 
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Контрактник зчинив стрілянину 
із автомата Калашникова

Волинським дорожникам боргують 
більше трьох мільйонів гривень

Соціум

Заборгованість із заробітної пла-
ти у дорожній галузі на Волині 

становить 3,4 мільйона гривень. 
Про це 26 серпня під час опера-
тивної наради розповів перший 
заступник голови облдержадмі-
ністрації Сергій Кудрявцев, пише 
ВІП.

За словами посадовця, станом 
на 1 серпня з п’ятнадцяти підпри-
ємств дорожньої галузі тринад-
цять збільшили заборгованість 
— на 852 тисячі гривень. У всіх фі-
ліях виявили порушення законо-
давства щодо проведення оплати 
праці у першочерговому порядку. 
Лише від 10% до 40% надходжень 
спрямовувалось на заробітну пла-
ту. Причиною збільшення забор-

гованості на підприємствах до-
рожньої галузі називають те, що з 
ними не розрахувалися за викона-
ні роботи. 

Росія не пустила до Криму українські овочі 
та фрукти


