260 тисяч доларів
виявили прикордонники
на пункті пропуску
«Новотроїцьке»

На Донеччині поліція
вилучила цілий арсенал
зброї
З початку січня поліцейські провели низку
ефективних спецзаходів із припинення
нелегального обігу зброї. Вилучено 27
гранатометів, майже 400 гранат, понад 84 тисячі
набоїв. Тільки вибухових речовин, таких як тротил
та пластид, було вилучено понад 14 кг — цього б
вистачило підірвати цілий житловий квартал.

Під час перевірки позашляховика
«Фольксваген», який прямував на
непідконтрольну територію, під заднім
сидінням було знайдено схованку з 260
тисячами доларів США. Власником коштів
виявився 56-річний житель Донеччини.

У Тернополі слухають справу головного
лікаря медзакладу, якого піймали на
хабарі на суму 200 тисяч гривень
П

ідозрюваний намагався втекти
за кордон на реанімобілі, однак
його затримали
У середині грудня 2014 року директор приватного підприємства
звернувся до очільника медзакладу
щодо продовження договору оренди приміщення площею 135,3 м2, яке
знаходиться на балансі комунального закладу. Під час розмови з підприємцем підозрюваний поставив
вимогу передати йому неправомірну
вигоду в розмірі 10 000 доларів США
за безперешкодне здійснення приватним підприємцем своєї господарської діяльності в орендованих
приміщеннях. А також погрожував,
у випадку невиконання його вимоги,
достроково розірвати чинний договір оренди нежитлових приміщень.
Підприємець вимушений був
погодитися на злочинні вимоги та
повідомив, що неправомірну вигоду
він йому передасть, як тільки збере
кошти.
17 квітня «учасники справи» домовилися, що гроші підприємець
повинен передати знайомій лікаря в
одному з банків, яка в подальшому
внесе їх на його власний розрахунковий рахунок.
17 квітня 2015 року підозрюваного затримано в порядку статті 208
КПК України за підозрою у вчиненні
злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368
КК України. Після цього його через
погіршення стану здоров’я госпіталізували в реанімаційне відділення
із діагнозом рецидивний стан після
перенесеного інфаркту міокарда.
Показання підозрюваний давати відповідно до ст. 63 Конституції
України відмовився.

Упродовж 19–26 квітня 2015
року підозрюваному вручали судові повістки про необхідність явки в
Тернопільський міськрайонний суд
для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу. Але він
не з’являвся.
Від лікування в медичному закладі Тернополя підозрюваний відмовився та 26 квітня самовільно залишив його.
Чоловіка затримали правоохоронці в с. Солонка Львівської області при спробі залишити межі України на реанімаційному автомобілі,
орендованому в приватній клініці
м. Черкас. Зі слів підозрюваного, він
їхав на обстеження в лікувальний
заклад м. Штудгарт (Німеччина).
Від оперативного лікування в
Україні хворий категорично відмовлявся. При чергових спробах вручити судові повістки про явку в суд для

«Благодійний тет-а-тет» назбирав понад 20
тисяч гривень на потреби військових

А

укціон зустрічей «Благодійний
тет-а-тет», організований ГО
«Інститут волонтерства та громадської співпраці», відбувався протягом грудня 2015 та січня 2016 року
через соціальну мережу Facebook.
Волонтери пропонували купити зустріч із відомою людиною та допомогти в такий спосіб волинським
військовим. До заходу долучилися
ресторани та кафе міста Луцьк («Чевермето», піццерія «Соло», «Панич»,
«Майдан»), які надали безкоштовно
сертифікати на вечерю в їхньому закладі. Лотами стали відомі волинські журналісти, фотографи, волонтери, політики, митці, співаки та
військові.
«Ми не планували затягувати
аукціон на 2 місяці, але сама реалізація зустрічей зайняла в лотів та
їхніх «покупців» трохи часу через
новорічні та різдвяні свята, тому
звітуємось саме зараз, — розповідає керівник проектів ГО «Інститут
волонтерства та громадської співпраці» Любов Казмірчук. — Особливістю цього заходу стало те, що так

звані покупці віддавали свої сертифікати на вечері родинам військових, роблячи таким чином подвійну
добру справу».
Наразі за виручені кошти був
куплений та переданий волинським
військовим монокуляр нічного бачення.
Найдорожчим проданим лотом
стала зустріч із секретарем Луцької
міської ради Юлією Вусенко, яку
викупив народний депутат Павло
Кишкар за 3 020 гривень. Загалом за
два місяці проекту було продано понад 20 лотів-зустрічей та зібрано 23
830 гривень на потреби волинських
бійців.
«Приємно здивували всі учасники затії: і лоти, і покупці, і партнери.
У наш нелегкий час щось надати безкоштовно (це я говорю про ресторани, які годували учасників), мінімум
20 вечерь, — це досить смілива річ,
тому ми щиро вдячні партнерам за
таку відданість добрій справі та довіру до волонтерського руху. Жоден
учасник, до якого ми зверталися з
пропозицією виставити його/її лотом, не відмовив. Навпаки, у деяких
з’явився навіть азарт: вони хотіли
«продаватися» повторно! А ще було
дуже багато заявок від охочих із усіх
куточків Волині, яких ми не змогли,
на жаль, виставити як лоти (просто
вже не вистачало сертифікатів на
вечері, а просити їх оплатити самим
— не вистачило нахабності), але це
зробимо обов’язково ближче до весни», — ділиться враженнями Юлія
Євпак, голова ГО «Інститут волонтерства та громадської співпраці».
Волонтери розповідають, що
вже підготували наступний аукціон
для допомоги війську, але чи будуть
«продавати людей» — ще не кажуть,
просять слідкувати за анонсами
на сторінках їхньої групи в мережі
Facebook (www.facebook.com/groups/
volunteerLutsk).

розгляду клопотання про обрання
запобіжного заходу потерпілий завжди скаржився на погіршення стану здоров’я.
Враховуючи стан здоров’я підозрюваного, досудове розслідування у кримінальному провадженні
припинялося та відновлювалося
неодноразово. Підозрюваний категорично відмовляється від аналогічного лікування, яке згідно з висновком консиліуму лікарів, може бути
проведене в Україні.
На зустрічі з журналістами правоохоронці оприлюднили тепер уже
розсекречене відео моментів вимагання та передачі неправомірної
вигоди. Слідство продовжується,
повідомляє сектор комунікації Головного управління Національної
поліції в Тернопільській області.

Студенти
Львівського
УБС захищають
дипломні роботи
англійською
мовою

З

добувати знання англійською
мовою
студенти
Львівського інституту УБС можуть не виїжджаючи з України.
Адже в університеті вже другий
рік поспіль на спеціальності
«Банківська справа» частина
дисциплін викладається англійською мовою. З 1 вересня таку
можливість матимуть студенти
спеціальності «Страхування».
«Таке нововведення стало необхідністю не лише для
українців, які хочуть здобути
справді європейську освіту, а й
для студентів із інших країн, які
навчаються в Університеті банківської справи», — наголосив
декан факультету фінансів Віталій Рисін.
Цьогоріч 257 студентів
Львівського інституту Університету банківської справи
здобули ступінь магістра. 35
— захистили дипломні роботи
англійською мовою. П’ятеро
випускників-магістрів ВНЗ ще
півроку
продовжуватимуть
навчання за обміном у Краківському економічному університеті. Завдяки цьому отримають
подвійні дипломи та матимуть
змогу працювати за кордоном.
Університет співпрацює з
багатьма вищими навчальними закладами світу. Наразі таку
можливість мають студенти
після бакалаврату, проте дуже
скоро ці програми будуть доступні і для студентів перших
курсів.
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На Чернігівщині викрито аферу на
мільйони гривень

П

рацівники Управління захисту економіки (УЗЕ) Національної поліції викрили шахрайську схему посадовців одного з
товариств, які заволоділи майном
юридичної особи на загальну суму
понад 6 мільйонів гривень.
Під час проведення оперативно-розшукових заходів працівники встановили, що у вересні 2014
року між двома товариствами було
укладено договір відповідального
зберігання продукції. Відповідно
до умов договору одне товариство
отримує на тимчасове оплатне
зберігання від іншого 400 тонн насіння соняшнику вартістю майже
3,9 мільйонів гривень. Однак все
насіння представники товариства
продали, а гроші «поклали» собі в
кишеню.
На досягнутому аферисти не
зупинилися, у жовтні 2014 року

уклали ще один договір з цим же
товариством. Згідно з угодою підприємство зобов’язується поставити та передати у власність насіння соняшнику. Так, товариству
було поставлено понад 420 тонн
насіння на загальну суму 3,3 мільйони гривень.
Аби замаскувати свої злочинні
наміри, представники товариства
здійснили передоплату на суму
понад один мільйон гривень. На
сьогодні решта грошових коштів
за насіння так і не надійшла на рахунки товариства-постачальника.
Таким чином, посадовці шахрайським шляхом заволоділи майном
на загальну суму понад 6 мільйонів гривень.
Зловмисникам загрожує від
5-ти до 12-ти років позбавлення
волі з конфіскацією майна, інформує прес-служба Нацполіції.

Дружина замовила вбивство чоловіка
Замовниці вбивства загрожує довічне ув’язнення

Н

априкінці жовтня минулого
року правоохоронцям Київщини стало відомо, що жителька
столиці знайшла людину, яка погодилася за грошову винагороду в
3 тисячі доларів позбавити життя
її законного чоловіка. З таким повідомленням звернувся до співробітників поліції столичної області
законослухняний 52-річний громадянин.
Оперативники встановили, що
в одному з ресторанів Вишгородського району підприємлива жінка зустрілась з охоронцем, якого

вона щойно найняла до себе на
роботу задля реалізації свого злочинного наміру. Там вони обговорили умови, час та місце передачі
першої частини грошей.
Під час наступної зустрічі замовниця принесла фотографії
свого чоловіка, план-схему розташування будинку, де вони спільно
проживають, і частину обіцяної
суми — двадцять тисяч гривень.
Також вона розповіла виконавцеві, у який спосіб та в які строки
необхідно вбити її чоловіка. У визначений час найнятий працівник
повинен був принести фото, які б
підтверджували виконану роботу.
Правоохоронці провели низку
оперативних заходів і операція із
затримання замовниці вбивства
завершилася успішно, коли псевдо-кілер надав імітовані фото убитого.
Наразі вирішується питання
про оголошення підозри у скоєному злочині затриманій жінці, якій
загрожує позбавлення волі від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

На Ягодині затримали українця з
наркотиками

С

півробітники Державної прикордонної служби України
у ході реалізації оперативної інформації виявили великі партії
психотропних препаратів. Їх наші
співвітчизники намагалися незаконним шляхом перемістити через державний кордон на ділянках
прикордонних підрозділів «Рівне» Луцького загону та «Грушів»
Львівського загону.
Так, 2 лютого в міжнародний
пункт пропуску «Ягодин» прибув
мікроавтобус «Фольксваген», який
оформлявся на в’їзд в Україну.
Зважаючи на отриману інформацію від співробітників оперативно-розшукового підрозділу Держприкордонслужби про можливе
переміщення наркотичних речовин, транспортний засіб направили на додаткову перевірку.
У результаті контролю спільна
група у складі прикордонників та
митників виявила 170 упаковок по
60 пігулок Tramadol+paracetamol
genoptim та майже 1 000 блістерів
по 12 пігулок Acatar. Вони знаходилися в поліетиленових пакетах під
переднім пасажирським сидінням.
Про цей факт поінформовано
співробітників СБУ.
У понеділок, 1 лютого, у міжнародному пункті пропуску «Грушів», у ході реалізації оперативної
інформації від співробітників СБУ,
прикордонники спільно із співро-

бітниками фіскальної служби завадили спробі переміщенню через
кордон пігулок наркотичної дії.
Під час проведення огляду транспортного засобу спільна оглядова група за допомогою
рентген-пристрою у вогнегаснику
виявила 80 пластин з таблетками
Danabol та ще 110 капсул сірого
кольору в поліетиленовому пакеті. Таблетки належать до категорії
наркотичних засобів, обіг яких обмежений. Порушники та вилучені
наркотичні речовини також були
передані співробітникам СБУ.

