
Слідчим відділом прокуратури 
Волинської області скерова-

но до суду обвинувальний акт у 
кримінальному провадженні щодо 
провідного спеціаліста Луцького 
районного сектору Державної мі-
граційної служби, якому інкримі-
нують вчинення низки злочинів у 
сфері службової діяльності та зло-
чинів проти власності із викорис-
танням службового становища. 

Лише за один день у січні 
26-річний посадовець двічі вима-
гав та одержав неправомірну виго-
ду з громадян, вчинив шахрайство 
та зловживання владою, яке завда-
ло істотної шкоди охоронюваним 
законом державним інтересам. 

Так, він вимагав із громадян-
ки, котра невчасно вклеїла фото у 
паспорт, 100 гривень за непритяг-
нення її до адміністративної від-
повідальності за проживання за 
недійсним паспортом. Жінка дала 
90, бо більше у неї не було. 

Неправомірну вигоду в сумі 

190  грн провідний спеціаліст ви-
магав та одержав від батька двох 
дітей, який хотів виготовити для 
них проїзні документи для виїзду 
за кордон. За цю суму посадовець 
пообіцяв пришвидшити процес 
виготовлення. 

Зловживаючи довірою жінки, 
яка також звернулася з приводу 
виготовлення проїзного докумен-
та для дитини, працівник ДМС 
повідомив, що його вартість ста-
новить 250 грн (насправді при тер-
міновому виготовленні — 85  грн) 
і їх потрібно сплатити йому осо-
бисто. Звісно, через свою необіз-
наність громадянка передала йому 
ці гроші. 

Всі ці дії посадовця дискре-
дитували діяльність і підривали 
авторитет Державної міграційної 
служби України. 

Наразі йому обрано запобіж-
ний захід у вигляді особистого 
зобов’язання. 

Тепер слово за судом. 

Працівники обласної прокура-
тури спільно зі співробітни-

ками УМВС України у Волинській 
області у межах кримінального 
провадження за фактом незакон-
ного виготовлення, зберігання та 
збуту підроблених марок акцизно-
го податку та підакцизних товарів 
провели низку обшуків на терито-
рії міста Ковеля, Ковельського та 
Любомльського районів. 

Під час обшуків у фізичних 
осіб та підприємців, які промиш-
ляли виготовленням і збутом 
контрафактної продукції, право-

охоронці виявили понад чотири 
тонни спирту вартістю більше 
300  тис.  грн, близько 200 ящиків 
цигарок на понад 3 млн грн, май-
но та цінності, набуті зловмис-
никами в результаті незаконної 
діяльності.

Досудове розслідування цього 
кримінального провадження здій-
снюється слідчим управлінням 
УМВС України у Волинській об-
ласті. Його хід перебуває на контр-
олі керівництва прокуратури об-
ласті. 
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На Волині внаслідок ДТП заги-
нули четверо осіб, ще четверо 

— постраждали. Про це повідомили 
у прес-службі УМВС України у Во-
линській області. 

Дорожньо-транспортна пригода 
сталася приблизно о 3-й годині ночі 
на автодорозі Київ–Ковель–Ягодин 
поблизу села Старі Кошари Ковель-
ського району. 

За попередніми даними, водій 
автомобіля «Ауді-100» допустив зі-
ткнення з автомобілем «Опель-Оме-
га».

«Помітивши побиті машини, 
для надання допомоги на узбіччі 
зупинились автомобілі «Рено-Тра-
фік» та «Фольксваген ЛТ». Водії та 
пасажири вийшли, аби дізнатися об-

ставини аварії. У цей момент із при-
паркованими авто з невідомих при-

чин зіткнувся «Мітсубіші-Галант», 
який прямував із боку Любомля. У 
результаті дорожньо-транспортної 
пригоди четверо осіб загинуло, ще 
четверо із травмами різного ступеня 
тяжкості доставлені в лікарню», — 
повідомив начальник сектору УДАІ 
УМВС України у Волинській області 
Олександр Паламарчук. 

За фактом ДТП розпочато кри-
мінальне провадження за ч. 3 ст. 286 
(Порушення правил безпеки до-
рожнього руху або експлуатації 
транспорту особами, які керують 
транспортними засобами) Кримі-
нального кодексу України. Прово-
диться досудове розслідування. 

Винуватцю ДТП загрожує до де-
сяти років позбавлення волі. 

Москаль заборонив проїзд 
за «паспортами ЛНР-ДНР» 
Керівник Луганської обласної військово-цивіль-
ної адміністрації Геннадій Москаль заборонив 
перетин лінії розмежування за «паспортами» так 
званих «ЛНР» і «ДНР». Такі «документи» одразу 
будуть вилучатися на блокпостах українськи-
ми силовиками. Перетин лінії розмежування в 
обох напрямках можливий виключно на підставі 
паспорта громадянина України. Відповідне роз-
порядження Москаля набуває чинності з моменту 
опублікування в засобах масової інформації. 

«Укрзалізниця» оголосила 
технічний дефолт 
Про це на брифінгу в Києві оголосив виконувач 
обов’язків голови «Укрзалізниці» Максим Бланк. «Ми 
повідомили нашим кредиторам про настання техніч-
ного дефолту за певними борговими зобов’язаннями 
«Укрзалізниці», а також повідомили внутрішнім і 
зовнішнім кредиторам про напрямки й обсяги ре-
структуризації, яку «Укрзалізниця» планує провести в 
2015 році», — повідомив Бланк. За його словами, «Ук-
рзалізниця» має намір реструктуризувати внутрішній і 
зовнішній борг на суму близько 32 млрд грн. 

350
стільки мільярдів доларів збит-
ків Росія має відшкодувати Укра-
їні за свою агресію на Південно-
му Сході. Про це заявив перший 
заступник міністра економіки 
Олександр Боровик. 
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Події
У Мощеній перепоховали 
останки 19 невідомих воїнів 
10 травня 2015 року на військо-
вому меморіалі біля с. Мощена 
Ковельського району відбулося 
урочисте перепоховання останків 
19 невідомих червоноармійців, 
що були виявлені під час пошуко-
вих робіт й ексгумовані членами 
пошукового загону «Відродження» 
ДП «Волинські старожитності». 

Останки були виявлені ще ми-
нулого року в селах Городилець, 
Миляновичі Турійського району, Гі-

шин Ковельського району, Мовчанів 
Локачинського району та Кадище 
Ківерцівського району й тимчасово 
депоновані, оскільки керівник по-
шукового загону Дорофєєнко Вадим 
Сергійович та ще декілька пошуков-
ців були відкликані до діючої ар-
мії. Пошукові роботи проводилися 
відповідно до відкритого листа Ін-
ституту археології, дозволу Мініс-
терства культури України, Дозволу 
на здійснення ексгумації та пере-

поховання Державної міжвідомчої 
комісії у справах увічнення пам’яті 
жертв війни та політичних репре-
сій, виданих на ім’я Златогорського 
Олексія.

Перепоховання здійснили у дні 
Перемоги. Участь у перепохованні 
взяли голова Ковельської райдер-
жадміністрації Віктор Козак, бла-
гочинний храмів УПЦ м. Ковеля 
протоієрей Володимир Ровінський,  

генерал-майор СБУ у відставці, кра-
єзнавець Олександр Булавін, краєз-
навець Геннадій Гулько, пошуковці, 
представники громади села Мощена.

Пошуковий загін «Відроджен-
ня» ДП «Волинські старожитності» 
планує і надалі проводити роботи 
з пошуку й ексгумації визволителів 
Ковеля. Але наразі його керівник —
Вадим Дорофєєнко — перебуває у 
зоні АТО. 

Правоохоронці виявили чотири тонни 
контрафактного спирту 

На Волині в подвійній аварії загинуло четверо людей, ще четверо 
отримали травми 

За шахрайство та зловживання владою 
працівник міграційної служби загримів 
на лаву підсудних 

У західних областях 14 трав-
ня хмарно з проясненнями, мож-
ливий дощ. Температура вно-
чі +6...+8 °C, вдень +16...+18 °C. 
15 травня мінлива хмарність, ко-
роткочасний дощ. Уночі +5...+7 °C, 
вдень +15...+17 °C. 16 травня 
прогнозують невелику хмарність, 
без істотних опадів. Температура 
вночі +6...+8 °C, вдень +15...+17 °C. 

У північних регіонах 14 трав-
ня хмарно з проясненнями, дощі. 
Температура вночі +9...+11 °C, 
вдень +17...+19 °C. 15 трав-
ня змінна хмарність, можливі 
грози. Вночі +9...+11 °C, вдень 
+17...+19 °C. 16 травня мінлива 
хмарність, місцями дощитиме. 
Нічна температура +9...+11 °C, 
денна становитиме +14...+16 °C. 

У Києві 14 травня хмарно з 
проясненнями, невеликий дощ. 
Нічна температура +7...+9 °C, ден-
на +18...+20 °C. 15 травня хмарно 

з проясненнями, можливий силь-
ний дощ. Уночі +9...+11 °C, вдень 
+17...+19 °C. 16 травня мінлива 
хмарність, короткочасні дощі. 
Температура вночі +9...+11 °C, 
вдень +14...+16 °C. 

У східних регіонах 14 трав-
ня змінна хмарність, невеликий 
дощ. Уночі +8...+10 °C, вдень 
+20...+22 °C. 15 травня хмар-
но з проясненнями, дощ. Нічна 
температура +10...+12 °C, денна 
+19...+21 °C. 16 травня мінлива 
хмарність, можливий дощ. Уночі 
+10...+12 °C, вдень +18...+20 °C. 

У південних областях 
14 травня мінлива хмарність, 
можливі зливи. Вночі +11...+13 °C, 
вдень +17...+19 °C. 15 травня 
змінна хмарність, короткочасний 
дощ. Уночі +13...+15 °C, вдень 
+22...+24 °C. 16 травня хмарна 
погода, дощ. Нічна температура 
+13...+15 °C, денна +25...+27 °C. 

 ПОГОДА

Допоможіть встановити особу загиблого! 

На електронну пошту «Відомос-
тей» цими днями надійшов 

лист такого змісту: «Надсилаю 
фото загиблого під Іловайськом. 
Помер у лікарні м. Харцизька До-
нецької області, куди надійшов. У 

ті дні військові надходили в лікар-
ню масово і без розбору та знаків 
розпізнання. Його сфотографува-
ли 02.09.2014 р., і тільки тому, що 
у нього весь час були розплющені 
очі, але він був без свідомості й, 
так і не опритомнівши, помер че-
рез два дні. Поховали як «невідо-
мий». Був іще один «невідомий», 
який також помер і похований 
там же. Сфотографувати його не 
було можливості, оскільки він був 
у страшному стані — весь обпале-
ний. 

Прошу Вас знайти і повідоми-
ти рідним цієї людини. Його впіз-
нати цілком можливо, і фото зро-
блено на мобільний. Нехай хоча б 
рідні знають про його долю». 

Микола НІМЧИК, 
nemcik07@yandex.ua 


