
Підліток 18 травня ввечері пі-
шов із дому, а вранці одно-

сельчани його знайшли повіше-
ним поблизу ставка. Про трагедію 
Володимир-Волинський міськвід-
діл міліції повідомила фельдшерка 
села Чорників. При поверхневому 
огляді ознак насильницької смерті 
на тілі дитини не виявили. 

Як повідомили «Відомостям» у 
Лудинській сільській раді, до якої 
належить село Чорників, хлопчик 
напередодні вдень ще заходив до 
них, бо в школі був концерт і він 
з іншими дітьми приносив стільці. 
Був веселим, у гарному настрої. 
Загалом його характеризують учи-
телі й односельчани як хорошого 
учня, дисциплінованого, ввічли-
вого. 

У сім’ї, крім нього, ще є троє 
менших дітей. Їх виховують батько 
й бабуся. Адже мати, як повідоми-
ли в сільраді та міськвідділі міліції, 

постійно у бігах. Цілих п’ять років 
її не було, минулого року восени 
прийшла в сім’ю, але не надовго й 
знову покинула своїх дітей. Нара-
зі вона у розшуку. Батько навесні 
привів у хату нову дружину. Одно-
сельчани на неї не скаржаться, на-
впаки: зауважують, що тепер є для 
чоловіка й бабусі допомога. У пра-
цівників соцслужби до сім’ї теж не 
було претензій — діти ходили чис-
тими, нагодованими. 

Відомо, що після занять у 
школі хлопчик прийшов додому, 
допоміг покосити траву і сказав 
батькові, що йде на рибалку. Од-
нак увечері не повернувся. Шука-
ли підлітка всім селом, адже на те-
риторії є багато ставків і точно не 
знали, куди він пішов. 

Наразі правоохоронці 
з’ясовують обставини та причини 
цієї трагедії. 

Олена СТЕПАНЧЕНКО 
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Конвойна група Вальдек-Франкен-
берг — неприбуткова громадська 

організація, що з власної ініціативи 
та за власні кошти збирає та відправ-
ляє багатотонні вантажі для України. 
Впродовж чотирьох останніх років 
німецькі благодійники приїздять в 
Україну, аби особисто переконатися 
у затребуваності гуманітарних ван-
тажів, які активно освоюють освітні 
та медичні заклади Волині.

У вівторок міський голова Ми-
кола Романюк зустрівся з представ-
никами цієї німецької громадської 
організації.  Під час зустрічі він роз-
повів про міжнародну та інвести-

ційну діяльність міста. Представни-
ки німецької організації позитивно 
оцінили таку активну діяльність 
міської ради у цьому напрямку. 
Керівник громадської організації 
Вільфрід Фогель розповів, що вони 
працюють на теренах України вже 
12 років. До того була співпраця 
із Росією, Румунією. «Ми не соро-
мимося, що зробили такий крок і 
приїхали в Україну. Адже протягом 
всіх цих років вдалось налагодити 
хорошу співпрацю та теплі людські 
стосунки», — зазначив він.

До слова, партнером громад-
ської організації у нашій області є 

волинський благодійний фонд «Єв-
ропейський вектор». Завдяки такій 
взаємодії впродовж 5 років з Німеч-
чини на Волинь надійшло понад 230 
тонн гуманітарних вантажів.

Микола Романюк висловив спо-
дівання на подальшу плідну співп-
рацю. «Хотілося б, щоб молодь обох 
країн побільше зустрічалися, спіл-
кувалися і будували спільний євро-
пейський дім», — зауважив він.    На 
завершення зустрічі міський голова 
вручив керівнику конвойної групи 
Вальдек-Франкенберг Вільфріду 
Фогелю Подяку, а представникам 
делегації — сувенірні подарунки.

МВС пропонує залучити 
іноземних поліцейських до 
патрулювання вулиць в Україні
Міністерство внутрішніх справ хоче залучити іноземних 
поліцейських до патрулювання вулиць в Україні. Про 
це розповів заступник глави МВС Тигран Авакян. «Ми 
запропонували залучати поліцейських із країн, де немає 
суттєвого мовного та ментального бар’єрів із Україною. 
Маємо на увазі Польщу, Словаччину, країни Балтії», — 
зазначив заступник міністра. 

Заступник мера Тернополя 
попався на великому хабарі
На хабарі в 217 тис. грн затримано заступника 
мера Тернополя, повідомляє прес-служба об-
ласної прокуратури. Затриманий систематично 
вимагав та отримував неправомірну вигоду за 
вирішення питань про надання у користування 
земельних ділянок на території Тернополя. 

42
стільки контрактів і додаткових 
угод на постачання озброєння 
та військової техніки уклало 
Міноборони України з початку 
2015 року. Про це повідомили у 
прес-службі відомства. 
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Актуально
«Липові» учасники АТО 
привласнили 4 гектари землі

На початку нинішнього року 
на сайті Ковельської районної 
державної адміністрації з’явилися 
офіційні дані щодо надання земель-
них ділянок учасникам АТО. Цей 
документ підписано виконувачем 
обов’язків начальника управління 
Держкомзему в Ковельському 
районі Іваном Лукасюком. Тут, у 
списку АТОвців, значаться Корсак 
Сергій Степанович та Микилюк 
Володимир Петрович, які взяли на 
території Білинської сільської ради 
по два гектари землі для одноосіб-
ного селянського господарства, в 
той час коли іншим виділялося від 
однієї до двох соток.

«Цей факт насторожив мене та 
моїх колег-депутатів. Чому такий 
різний підхід при виділенні землі? 
З’явилися ще запитання стосовно 
того, чи дійсно мають ті дві особи 
статус учасника бойових дій», — го-
ворить депутат Ковельської район-
ної ради Володимир Андросюк. 

Як розповідає Володимир Тим-
офійович, він звернувся з відповід-
ним листом до міського військового 
комісаріату. Відповідь не забарилася 
і підтвердила його припущення: ні 
Сергій Корсак, ані Володимир Ми-
килюк «Ковельським об’єднаним 
військовим комісаріатом за мобілі-
зацією не призивались. Відомості 
про статус учасника АТО відсутні». 
І підпис — тимчасовий виконувач 
обов’язків військового комісара під-
полковник Сергій Гладун.

«Нас обурив сам факт, що в 
списках на отримання ділянок учас-
никам АТО фігурують люди, які не 
є цими учасниками. Хотілося б ді-
знатися: яким чином вони туди по-
трапили? Потрібно, щоб наша міс-
цева влада більше уваги приділяла 
демобілізованим учасникам АТО, бо 
трапляються сьогодні випадки, що 
люди, які пройшли горнило війни на 
Сході, навіть не знають, як отримати 
про це документальне підтверджен-
ня», — каже Володимир Андросюк.

 Як же вдалося двом «перцям» 
прихопити під Ковелем аж чотири 
гектари землі? Річ у тому, що Сергій 
Корсак доводиться чоловіком за-
ступнику голови Ковельської район-
ної ради Галині Коляді.

Про автобусний парк, зазна-

чений у декларації про майно та 
доходи Галини Степанівни, нещо-
давно розповідалося у засобах ма-
сової інформації. Сам же Сергій 
Корсак є засновником та директо-
ром ТОВ  «Галактика Авто» (розмір 
його внеску до статутного фонду — 
320 000 гривень), має маршрутні ав-
тобусні перевезення, з лютого 2012 
року входить до складу комісії Ко-
вельського міськвиконкому з питань 
розрахунків обсягів компенсації ви-
трат автомобільних перевізників за 
пільговий проїзд окремих категорій 
громадян, а також є уповноваженою 
особою з організації місць для пар-
кування та справляння збору за пар-
кування в місті Ковелі. 

Хоч у декларації дружини вказу-
ється, що сукупні доходи членів сім’ї 
у 2014 році становили всього лише 
36  600 гривень. В середньому в мі-
сяць – 3050 грн.

Відомо також і про земельний 
«новорічний подарунок» для Галини 
Коляди, коли розпорядженням пер-
шого заступника голови Ковельської 
районної державної адміністрації 
Бориса Андріюка за № 526 від 29 
грудня 2012 року їй було надано 
дозвіл на розробку проекту земле-
устрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення осо-
бистого селянського господарства 
у межах Білинської сільської ради, 
орієнтованою площею 1,5 га. Тим же 
розпорядженням сваха Галини Сте-
панівни — Васюта Галина Романів-
на, яка проживає у Ковелі, отрима-
ла точно такий самий наділ, і теж у 
межах Білинської сільської ради, яка 
граничить із містом.

Загалом же Галина Коляда воло-
діє аж трьома ділянками загальною 
площею 2,1 гектара (1380 кв. м + 
5000 кв. м. + 1,5 га), не рахуючи зе-
мельні надбання свого чоловіка. 

Чиновники у Ковельському ра-
йоні розводять руками та відхре-
щуються від того, що надавали зем-
лю Сергію Корсаку та Володимиру 

Микилюку, — і правильно роблять, 
бо вони й справді, якщо чули дзвін, 
то не знають, звідки він. А всю по-
вноту відповідальності за надання 
чотирьох гектарів псевдо-АТОвцям 
взяв на себе начальник Головного 
управління Держземагентства у Во-
линській області Василь Василенко. 
Двома своїми наказами від 13 жов-
тня 2014 року він одноосібно фак-
тично подарував Сергію Корсаку та 
Володимиру Микилюку землі дер-
жавної власності сільськогосподар-
ського призначення.

Правоохоронні органи, які по 
суті існують на Ковельщині, а фак-
тично самоусунулися від боротьби 
із «дерибаном» землі (бо теж входять 
«в долю», отримуючи ділянки під 
приватну забудову), повинні, врешті-
решт, взятися до роботи і розслідува-
ти приголомшливу земельну оборуд-
ку на території Білинської сільської 
ради. Втім, напевно, й цього разу 
вони спустять все на гальмах…

 А депутат Ковельської районної 
ради Володимир Андросюк разом із 
іншими обранцями громади наразі 
перевіряють факт виділення чоти-
рьох гектарів уже в іншій сільській 
раді, підозрюючи, що їх отримали 
люди, які також «примазалися» до 
учасників АТО.

Сергій ШАПОВАЛ,
kowel.com.ua.

Василь Корсак

Німецькі благодійники завітали до Луцька

На Волині повісився 13-річний хлопець 

П’ятсот тисяч євро проінвестує  у 
територіальне медичне об’єднання 
громадянин Німеччини 

Перший транш, а це декілька 
мільйонів гривень, Володи-

мир-Волинське територіальне ме-
дичне об’єднання може отримати 
вже найближчим часом. Таку до-
помогу готовий надати почесний 
громадянин міста німець пан Бе-
нер. 

Про це ЗМІ на традиційній 
щовівторковій прес-зустрічі пові-
домив міський голова Володими-
ра-Волинського Петро Саганюк. 
«У рамках Днів Європи в Україні 
меценат Бенер відвідає 16 травня 
наше місто. Ми маємо обговорити 
деталі необхідних робіт у ТМО. Це 
солідна підтримка для лікарняного 
закладу. Тому необхідно виготови-
ти усю технічну документацію в 
стислі строки, аби не затягнувся 
процес із освоєнням спонсорських 
коштів», — зазначив мер. 

Нагадаємо, що нині в територі-
альному медичному об’єднанні за-
вершуються роботи в неврологіч-
ному відділенні, а також тривають 
роботи у реанімації та операційній 
поліклінічного відділення. 

Ще одне грошове надходжен-

ня, цього разу вже зі Світового 
банку, на організацію центрів пер-
винної допомоги древній Ладомир 
очікує влітку. Близько мільйона 
гривень — перший транш коштів 
у цій програмі. 

«Після тривалого вибору місця 
організації першого центру пер-
винної допомоги ми остаточно 
зупинилися на приміщенні тор-
гового центру в районі цукрового 
заводу. Питання стоматполікліні-
ки та частини школи відпало. Це 
кінцеве рішення», — каже міський 
голова. 

Отже, остаточна програма 
створення центрів така: за ра-
хунок коштів першого траншу 
облаштується медичний заклад 
поблизу цукрового заводу, в при-
міщенні колишнього ТЦ, дру-
гий транш піде на облаштування 
центру на базі об’єднаного місь-
крайонного поліклінічного відді-
лення, а третя черга — заклад на 
вулиці Устилузькій, у приміщенні, 
що наразі належить Міністерству 
оборони. Про його перепризна-
чення йдуть переговори.Галина  Коляда

Цих двох місцевих латифундистів «вичислили» депутати Ковельської 
районної ради


