
Прокуратурою Волинської об-
ласті пред’явлено до суду по-

зовні заяви в інтересах держави 
до керівників двох установ області 
— Державного підприємства «Во-
линський науково-виробничий 
центр стандартизації, метрології та 

сертифікації» та Володимир-Волин-
ського територіального медичного 
об`єднання — про стягнення до 
бюджету майже 60 тис. грн шкоди, 
завданої незаконним звільненням 
працівників. 

Незаконно звільнивши людей, 
згодом керівники підприємств зму-
шені були згідно з рішеннями судів 
сплатити їм державні кошти за ви-
мушений прогул. 

Тому, аби стягнути з самих по-
садовців кошти й відшкодувати дер-
жаві завдану їхніми незаконними 
діями шкоду, прокуратура звернула-
ся до суду, повідомляє прес-служба 
прокуратури області.

Затримання голови політради 
УКРОПу Геннадія Корбана — це 
демонстрація сили Президента всім 
тим, хто з ним не згодний. Про це в 
ефірі програми «ТСН-тиждень»  на 
каналі «1+1» заявив член політради 
«Українського об’єднання патріотів 
— УКРОП» Ігор Палиця. «Уся країна 
побачила, як народився «Янукович 
у квадраті» — Порошенко Петро 
Олексійович. Уся країна побачила 
повне нехтування законами», — 
прокоментував Ігор Палиця затри-
мання Корбана. 

Безпосередньо процедура об-
шуку помешкання пана Корбана, зі 
слів Ігоря Палиці, відбулася з пору-
шеннями. Адже правоохоронці так 
і не продемонстрували відеозапису, 
на якому видно, звідки вони дістали 
печатки, зброю та гроші, які буцім-
то належать Геннадієві Корбану. До 
слова, печатки, які начебто викорис-
товував лідер УКРОПу, як виявило-
ся, належать зовсім іншій особі.

«Вони були вилучені в одного з 
орендаторів, який не має жодного 
стосунку до УКРОПу та Корбана, а 
просто орендує офіс у місті Києві за 
адресою вулиця Володимирська, 12. 
Ці печатки ніяким чином не нале-
жать ні Корбану, ні УКРОПу. Це по-
вна фальсифікація», — сказав член 
політради УКРОПу. 

Ігор Палиця вважає затримання 
Корбана політичним замовленням. 
Він переконаний, що чинна влада 
відповість перед міжнародним три-
буналом у Гаазі. 

«Ми побачили, як народжується 
узурпація в країні, — сказав у ко-

ментарі Ігор Палиця. — Я переко-
наний, що це помилка Адміністрації 
Президента, і переконаний, це ні-
чого не дасть. Переконаний, що за-
кінчиться все в Гаазі, і не так багато 
часу пройде. Не буде жодних ради-
кальних дій — ми не закликаємо ні-
кого йти на мітинги чи здійснювати 
радикальні зміни — тільки шляхом 
голосування. Але закінчать люди в 
Гаазі — за економічні злочини, яки-

ми довели свій народ до зубожіння. 
І за фізичні злочини — за знищен-
ня українців на сході України. Тому 
нам залишається лише зачекати. Я 
був шокований тим, що відбуло-
ся, і не дай Бог, щоб це відбувалося 
проти всіх опонентів чинної влади. 
Той, хто думає, що, заарештувавши 
Корбана, вони зможуть зупинити 
«УКРОП» — вони помиляються». 
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5 мільйонів — на 
зарплату шахтарям 
30 жовтня на ДП «Волиньвугілля» надійшло 
5 млн грн. За слова директора підприємства 
Федора Богдана, ці кошти спрямували на 
зарплату, яку шахтарі вже отримали. — За-
гальний фонд оплати праці становить 18,5 
мільйонів гривень, тому ці п’ять покрили 
лише 23 відсотки від потреби, — зауважив 
Федір Богдан. — Але маємо попередню 
інформацію, що вже наступного тижня запла-
новане додаткове надходження.

У ковельчанина під час 
проведення оперативної 
закупки вилучили 
наркотики
Ковельські міліціонери під час проведення опера-
тивної закупки вилучили в 41-річного місцевого 
жителя 0,05 грама «бупренорфіну». Крім цього, у 
ході проведення санкціонованого обшуку за міс-
цем проживання чоловіка було виявлено близько 
30 грамів наркотичного засобу «марихуана». 

10
стільки мільйонів гривень буде виділено 
з бюджету Луганської області на ремонт 
інфраструктури та ліквідацію наслідків 
вибухів на військовому складі боєприпасів 
у райцентрі Сватове, а також для надання 
матеріальної допомоги постраждалим.
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Події

Волинські прокурори відстояли 
в апеляційному суді міру пока-

рання 34-річному мешканцеві села 
Липини Луцького району, який із 
особливою жорстокістю вбив сво-
їх батьків. 

27 вересня минулого року, пе-
ребуваючи в їхньому будинку, він 
завдав 17 ударів ножем матері, а за 
деякий час, аби приховати злочин, 
— 7 ударами сокирою по голові 
зарубав батька, який повернувся 
додому.

Тіла рідних людей зловмисник 
вивіз та закопав у полі неподалік 

гіпермаркету «Епіцетр».
Вина його була повністю дове-

дена зібраними в ході досудового 
розслідування доказами. Експерти 
визнали чоловіка осудним.

Потерпілі — брати убивці — 
наполягали на якнайсуворішому 
покаранні для нього.

Відтак 20 травня 2015 року, 
Луцький міськрайонний суд при-
значив йому покарання у виді до-
вічного ув’язнення. Окрім того, 
він мусить сплатити двом потерпі-
лим від злочину братам по 500 тис. 
грн моральної шкоди.

Не погодившись із вироком 
суду, засуджений оскаржив його 
в апеляційному порядку. Проте 2 
листопада, за принципової позиції 
прокуратури області, апеляційний 
суд Волинської області залишив 
вирок Луцького міськрайонного 
суду в силі. Отже, злочинець таки 
сидітиме за ґратами довічно, пові-
домляє прес-служба прокуратури 
області.

Заява волинського УКРОПу щодо 
політичних репресій однопартійців

За перевищення службових повноважень 
судитимуть міліціонера

Убивця батьків таки сидітиме за ґратами 
довічно

За звільнення працівників із керівників 
підприємств можуть стягнути майже 60 
тисяч гривень

Обласному 
госпіталю для 
інвалідів війни 
передали 
обладнання, 
аналогів якому 
немає в Луцьку

Ігор ПАЛИЦЯ: Порошенко — 
це Янукович у квадраті Волинська обласна регіональ-

на парторганізація політичної 
партії «Українське Об’єднання Па-
тріотів — УКРОП» обурена діями 
порошенківської влади та полі-
тичними репресіями, які чинять-
ся проти наших однопартійців на 
Сході України. 

Вчора, за вказівкою влади, з 
порушенням усіх процесуальних 
норм, нехтуючи законами, було за-
тримано голову політради «УКРО-
Пу» Геннадія Корбана. 

У той час, коли з українських 
сімей забирають на фронт году-
вальників, на спецоперацію проти 
політичних опонентів: затримання 
Корбана, обшуки офісів, домівок 
«укропівців» Дніпропетровська, 
Запоріжжя, Харкова, було задіяно 
понад 1000 спецпризначенців.   

Одне із звинувачень, яке на-
чебто стало причиною затримки 
голови політради, — розкрадання 
коштів із «Фонду оборони країни», 
який же Корбан і створив у Дні-
пропетровську і до того ж був його 
основним донором. Саме на кошти 
фонду фінансувалися добровольчі 
батальйони, закуповувалися якіс-
ні спецавтомобілі, зброя, карабіни, 
медикаменти, екіпірування, засо-
би спецзв’язку для бійців АТО.  

Натомість Порошенко нехтує 
усіма цінностями, за які полягли 
герої на Майдані Гідності. Він, во-
чевидь забув, що сьогодні десятки 
тисяч сімей втрачають своїх синів, 
батьків, дітей, чоловіків у досі не-
визнаній владою російсько-укра-
їнській війні. Він не згадує, що 
йдосі залишаються непокараними 
ті, хто вбивав патріотів на Майда-
ні, ті, хто кинув помирати тисячі 
молодих хлопців в Іловайському 
котлі... 

Президент не говорить про 
те, що бійці АТО з пересічних 
українських сімей і досі не мають 
нормального забезпечення еле-
ментарними речами: бронежиле-
тами, берцями, теплим одягом, 
продуктами харчування, зброєю 
та технікою. 

У той же час на відео під час 
затримання Корбана, яке вдалося 
відзняти народному депутатові 
Борису Філатову, добре видно, у 
яку форму одягнуті спецпризна-
ченці. Таке екіпірування залиша-
ється не просто мрією, а життєвою 
необхідністю для наших патріотів, 
які воюють в АТО. 

Журналіст видання «Цензор.
нет» Юрій Бутусов на своїй сто-
рінці в соціальній мережі Фейсбук 
також зазначає, що на спецопера-
цію в Дніпропетровську виїжджа-
ли бронеавтомобілі «Кугуар» з ку-
леметами. Тоді як на фронті наші 

чоловіки своїми силами та силами 
волонтерів намагаються зберегти 
та відремонтувати старезну спец-
техніку. 

У своїх передвиборчих обіцян-
ках на пост Президента України 
Порошенко заявляв, що не буде 
працювати зі «старою гвардією» 
Януковича. Однак, за інформацією 
Бутусова,  затриманням Корбана 
та обшуками в Дніпропетровську 
31 жовтня керував офіцер СБУ Ва-
лерій Шайтанов, який брав участь 
у розгоні Майдану, штурмі Будин-
ку профспілок. 

Партія «Українське Об’єднання 
Патріотів — УКРОП» на місцевих 
виборах показала досить непога-
ний результат, на який, вочевидь, 
ані Порошенко, ані його кишень-
кова «Солідарність», ані «Опо-
зиційний блок»(з яким сьогодні 
перебуває у змові наш гарант), не 
розраховували. 

Домовленість з «Опозиційним 
блоком» про віддання йому Схо-
ду — це фактично домовленість із 
Путіним про віддання йому час-
тини України. України, де живуть, 
де борються за наш суверенітет та 
незалежність українські патріоти. 
України, де порошенківська влада 
не запитує, в якій країні хочуть 
жити її громадяни. 

Сьогодні від усіх нас — демо-
кратичних політичних сил, про-
стих громадян — залежить від 
того, якою буде наша країна. Ми 
повинні нарешті зробити вибір: 
Президент-олігарх, який успішно 
продовжує розвивати свій бізнес 
у країні-агресорі, чи патріоти — ті, 
які гинуть у безглуздій війні, ті, які 
віддають останні гроші на фронт, 
ті, які, не боячись тиску ниніш-
ньої влади, прагнуть змінити нашу 
Україну — не допустити її «дери-
бану», знищення бідністю, узурпа-
цією влади. 

В’ячеслав РУБЛЬОВ, 
голова Волинського УКРОПу 

Прокуратурою області скеровано 
до суду для розгляду по суті об-

винувальний акт у кримінальному 
провадженні щодо 22-річного ін-
спектора патрульної служби Воло-
димир-Волинського міського відділу 
УМВС України у Волинській облас-
ті. Правоохоронця обвинувачують 
у перевищенні службових повно-
важень, яке супроводжувалося на-
сильством, болісними й такими, що 
ображають особисту гідність потер-
пілого, діями (кримінальне право-
порушення, передбачене ч. 2 ст. 365 
КК України). 

Досудовим розслідуванням 
встановлено, що в ніч з 8 на 9 серп-
ня 2015 року цей сержант мілі-
ції заступив на службу з охорони 
громадського порядку у Володи-
мирі-Волинському. Прибувши із 
напарником на виклик у молодіжно-
культурний центр «Метелик», що на 
вулиці Князя Романа, правоохоро-
нець, очевидно перевищуючи владу, 

безпідставно, без попередження про 
намір застосовувати заходи фізич-
ного впливу незаконно завдав ударів 
у голову двом 20-річним відвідува-
чам закладу, яких вважав винними у 
розбиванні дзеркала.

Наразі працівник міліції відсто-
ронений від посади. Міру покарання 
йому визначатиме суд. 

Довідково: санкцією ч. 2 ст. 365 
за перевищення службових повно-
важень, яке супроводжувалося на-
сильством або погрозою застосу-
вання насильства, застосуванням 
зброї чи спеціальних засобів або 
болісними й такими, що ображають 
особисту гідність потерпілого, ді-
ями, за відсутності ознак катування, 
передбачено покарання у виді по-
збавленням волі на строк від трьох 
до восьми років з позбавленням 
права обіймати певні посади чи за-
йматися певною діяльністю на строк 
до трьох років, повідомляє прес-
служба прокуратури області.

Благодійний фонд «Во-
линь-2014» передав для по-

треб Волинського обласного 
госпіталю для інвалідів війни 
медичне устаткування вартіс-
тю понад 50 тисяч гривень, яке 
включає в себе універсальну 
кабіну для вправ та розробки 
м’язів, а також набір для неї.

Поглянути, які функції ви-
конує це обладнання, до госпі-
талю завітали голова правління 
Фонду Петро Пилипюк та ви-
конавчий директор Володимир 
Кривович.

Головний лікар медичної 
установи Тетяна Масікова за-
значила, що в госпіталі нині на 
лікуванні та реабілітації пере-
бувають українські воїни, які не-
щодавно повернулися зі Сходу, 
де брали активну участь в Ан-
титерористичній операції. Біль-
шість з них мають проблеми з 
опорно-руховим апаратом, тому 
ця універсальна кабіна вкрай 
потрібна медикам для роботи з 
пацієнтами. За її словами, поді-
бного обладнання в Луцьку до 
сьогодні не було.


