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ЗАСУДИЛИ ПІДЛІТКА
З КОРТЕЛІС, ЯКИЙ ЗҐВАЛТУВАВ
ТА ВБИВ РІДНУ ТІТКУ

17-річному мешканцю села Кортеліси «дали» 8,5 року ув’язнення
за звіряче вбивство рідної тітки, яке трапилося 3 лютого минулого
року. Кримінальну справу розглядали у закритому судовому засіданні в Шацьку 9 липня.
Інформація про трагедію, що трапилася у селі на Ратнівщині у
2019-му році, швидко набрала розголосу.
Будучи п’яним, юнак зґвалтував мамину сестру і жорстоко з нею
розправився: жінку знайшли мертвою із понівеченим обличчям і
тілом на підлозі власної оселі.
У залі суду обвинувачений спростовував свою причетність до
вбивства і розповів власну історію про події того дня. Мовляв, 3 лютого він дійсно навідувався до неї, однак не о 14 годині, коли констатували смерть, а раніше – о 2 – 3 ночі. Вони разом вживали алкоголь
і зайнялися сексом, після чого юнак пішов додому. Наголошував
на тому, що статевий акт був добровільним. Зазначається, що на
момент смерті в крові жінки був критичний рівень алкоголю – 3,91
проміле, який експерти характеризують, як алкогольну інтоксикацію.
«Вдома надягнув на палець мамину обручку, яку не зміг самостійно зняти. Намагався зняти шляхом розрізання її маленькою сокирою, проте розрізав четвертий палець на лівій руці, у зв`язку з чим
викликав швидку і був доставлений до районної лікарні, де рану на
пальці зашили», – йдеться у матеріалах справи.
«Підлатаний» коханець повернувся у село і, йдучи дорогою до
центру, зустрів знайомого, який на той час вже був п’яний. Запропонував і йому перехилити чарку, тож хлопці пішли у найближчий
магазин, купили алкоголь, цигарки, солодку воду і попрямували на
стадіон дитячого садочка.
У ході розпивання спиртних напоїв у обвинуваченого виник словесний конфлікт зі знайомим, який переріс у шарпанину, і невдовзі
вони розійшлися.
Замість того, щоб піти додому, 17-річний хлопець вирішив знову заглянути до своєї тітки. Зазначає, що це була приблизно обідня
пора. Він стверджує, що двері до помешкання були відчиненими,
тож зайшов у будинок і, ступивши лише на поріг кімнати, побачив,
що його тітка лежить на підлозі, а з голови у неї стирчить встромлений штир від насоса.
Із його слів, відразу пішов додому і розповів про побачене матері, вона ж почала його звинувачувати у вбивстві: «Допився і таке
зробив». Хлопця це вивело із себе, він розсердився на слова мами,
розбив рукою скло в дверях і порозкидав по хаті речі.
У матеріалах справи йдеться, що в той день чоловік був одягнутий в коричневу куртку, сірі джинси і коричневі черевики, однак у
залі суду переконував, що в день смерті тітки взуття на ньому було
інше – чорні кросівки, які працівники поліції зняли під час його затримання.
Показання обвинуваченого суд оцінив критично і вирішив, що він
свідомо дає неправдиві показання, аби вкотре уникнути відповідальності.
Згодом з’ясується, що і на одязі, і на взутті хлопця виявили сліди
крові вбитої, а в калюжі крові за метр від голови – слід тієї самої підошви коричневих черевик. Цей факт спростовує показання хлопця
щодо того, що він не заходив у будинок вбитої, а лише при вході
побачив тіло тітки на підлозі.
Коли жінку знайшли, то поруч із нею лежала пляшка, два стаканчики, кружка, яблуко, цукерки, а на меблях, стінах, стелі – бризки
крові. На ліжку також лишилися сліди крові та інших речовин біологічного походження. На дивані знайшли камінь та ніж.
Виявилося, що із померлою 48-річною тіткою статеві стосунки
юнак мав впродовж року до її смерті. У цей період, орієнтовно за пів
року до трагічної лютневої події, хлопець також уникнув покарання
за те, що брав жінку в заручники, вимагав викуп у поліції, заставляв
її курити, цілувати йому руки і ноги, погрожуючи ножем.
Син вбитої, який сам мешкає в Луцьку, також повідомив суду, що
неодноразово телефонував до обвинуваченого і просив не зачіпати його матір. Адже такі стосунки, постійне вживання алкоголю були
причинами тривалих сімейних конфліктів.
Односельці, яких запросили на засідання, характеризували
17-річного хлопця вкрай негативно: міг побитися, погрожував, шантажував, були випадки грабунків та інше, однак вітчим та матір юнака відмовилися свідчити проти свого сина (до слова, неповнолітній
вбивця також має старшого брата).
Один із очевидців жахливої картини – односельчанин юнака, –
розповів, що того дня обвинувачений сам зізнався у скоєному. Чоловік дізнався про трагедію телефоном від його матері. Після цього
свідок пішов до житлового будинку потерпілої і побачив труп, який
лежав на підлозі біля ліжка, накритий покривалом, навколо було багато крові.
Обвинуваченого там не було, на дворі у сльозах стояла лише
його мама, говорячи, що син прийшов до хати і казав, що «забив»
Надю. Вийшовши з будинку, свідок пішов додому. Поліція приїхала
орієнтовно через пів години після цього. Свідок і 17-річний злочинець бачилися згодом і в ході розмови хлопець підтвердив, що саме
він причетний до вбивства, не наводячи жодних подробиць. При цій
розмові більше ніхто присутнім не був.
Сторона захисту під час судового засідання намагалася спростувати більшість доказів, роблячи акцент на незаконності дій правоохоронців у тих чи інших питаннях, зокрема апелюючи віком підозрюваного, незаконністю підписів і збору документів, однак суд таки
інкримінував юнаку умисне вбивство. Більше того, за висновками
експерта-психіатра хлопець міг керувати ситуацією та повністю усвідомлює обставини, незважаючи на те, що має певні розлади.
Колегія суддів прийшла до висновку, що виправлення обвинуваченого неможливе без ізоляції від суспільства. Враховуючи усі обставини і той факт, що юнак – неповнолітній, його визнали винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1
ст. 115 КК України, та призначили йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 7,5 року за вбивство.
До цього терміну «доплюсували» також рік невідбутого покарання за попередні «гріхи» і призначили йому покарання сумарно у вигляді позбавлення волі строком на 8 років та 6 місяців від моменту
затримання.
Окрім цього, юнаку доведеться оплатити понад 46 тисяч судових
витрат.
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МАГАЗИН

«ДЕКОР ПЛЮС»

пропонує широкий асортимент шпалер, рідких
шпалер, рулонних штор та фотошпалер.
Ми працюємо щодня, крім понеділка.
Чекаємо на вас за адресою:
смт Ратне, вул. Центральна, 2а.
(біля супермаркету SPAR)
В І З ЬМ І Т Ь Д О У ВА Г И

РАТНІВСЬКИЙ ВП ГУНП
У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПОВІДОМЛЯЄ,

що на території спеціального майданчика відділу знаходяться
транспортні засоби марки:
●● JEEP GRAND CHEROKEE, реєстраційний номер LT «DRG549»;
●● Volkswagen Golf з реєстраційним номером «511-22 ВО»;
●● ВАЗ 2121 з реєстраційним номерним знаком «4546ВНА».
Інформація про власників даних транспортних засобів станом на
5.08.2020 року у Ратнівському ВП ГУНП у Волинській області відсутня.
Просимо громадян, які можуть бути власниками даних транспортних засобів, звернутися до Ратнівського ВП ГУНП у Волинській
області за адресою: смт Ратне, вул. Каштанова, 15, Ратнівський
район, Волинська область.

З питань реклами та
оголошень звертайтесь у
редакційно-видавничий
комплекс «Ратнівщина» за
адресою: смт Ратне, вул.
Серпнева, 5. Тел. 2-12-28.

КУПЛЮ ДОРОГО

коней, корів, биків, лошат.
Тел. 0683324836

ОГОЛОШЕННЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
НА ВИЗНАЧЕННЯ ОРЕНДАРЯ

Ратнівська районна рада оголошує конкурс на визначення
орендаря частини нежитлового приміщення цілісного майнового комплексу “Редакційно-видавничий комплекс “Ратнівщина”, площею 73,5 м²:
адреса об’єкта оренди - смт Ратне, вул. Серпнева, 5;
площа об’єкта оренди – 73,5 метра квадратних.

УМОВИ КОНКУРСУ:

●● здійснення підприємницької діяльності (торгівля непродовольчими товарами);
●● виконання поточних ремонтних робіт орендованого приміщення;
●● збереження (створення) не менше одного робочого місця та
безпечних умов праці;
●● компенсація переможцем конкурсу витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки об’єкта оренди, рецензування її звіту
та вартості публікації оголошення;
●● стартовий розмір річної орендної плати – 18 % вартості об’єкта оренди.
Конкурс буде проведено 28 серпня 2020 року в приміщенні районної ради за адресою: смт Ратне, вул. Центральна, 19.
Кінцевий термін прийняття пропозицій від претендентів 26 серпня 2020 року.
Перелік документів, які подаються претендентами, можна
отримати у відділі з питань управління об’єктами спільної
власності територіальних громад сіл, селищ району виконавчого апарату районної ради.
Додаткова інформація за тел. 2-20-95.

Конкурсна комісія

ПРОДАЄТЬСЯ

дійна корова в с. Зоряне.
Тел. 0967431060

ПРОДАЄТЬСЯ

будинок в с. Прохід, навпроти
церкви.
Тел. 0973409557, 0984364818

КУПЛЮ ДОРОГО

коней, корів, биків, лошат.
Тел. 0684786670

ПРОДАЄТЬСЯ

2-кімнатна квартира в смт Ратне на мікрорайоні, житлова
площа 61 м2.
Тел. 0989765009, 0989765008

НАТЯЖНІ СТЕЛІ

Швидко. Якісно. Доступно!

Тел. 0687882778

Самарівська сільська рада

ПОВІДОМЛЯЄ ПРО ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ
документа державного планування
генерального плану села Самари та звіту
про стратегічну екологічну оцінку

Назва містобудівної документації – «Розроблення генерального плану села Самари Ратнівського району Волинської області».
Генеральний план населеного пункту є містобудівною документацією місцевого рівня, яка призначена для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та розвитку території.
Розробник містобудівної документації: ТзОВ «АМ ХОРС».
Підстава для розроблення: рішення Самарівської сільської
ради №15/3 від 25.01.2019 року.
Орган, що прийматиме рішення про затвердження містобудівної документації: Самарівська сільська рада.
Дата початку та строки здійснення процедури обговорення:
початок обговорення - 07 серпня 2020 р., кінець строку обговорення – 07 вересня 2020 р.
Порядок, час та строки внесення пропозицій та зауважень
до містобудівної документації та звіту про стратегічну екологічну оцінку – у письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді на e-mail: samari_sr@ukr.net), всі робочі дні з 9.00 до 17.00
год. у період з 07.08.2020 р. по 07.09.2020 р. за адресою: 44113,
Волинська обл., Ратнівський р-н, с. Самари, вул. Соборна, буд. 26.
(приміщення Самарівської сільської ради). Пропозиції та зауваження до проекту подаються: від фізичних осіб у письмовому вигляді
із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, місця проживання, особистого підпису; від юридичних осіб – із зазначенням їх найменування, місцезнаходження, посади та особистого підпису керівника.
Усі матеріали та інформацію для ознайомлення з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі
здоров’ям населення, та необхідність проведення транскордонних
консультацій, що стосується документа державного планування,
можна отримати за адресою: 44113, Волинська обл. Ратнівський
р-н. с. Самари, вул. Соборна, буд. 26 (приміщення Самарівської сільської ради).
Громадські слухання відбудуться 10.09.2020 року о 11:00
год за адресою: у приміщенні будинку культури с. Самари.
Відповідальна особа – сільський голова Маргес М. В.
Тел. 0974770920.

ВІЧНАЯ ПАМ`ЯТЬ

КУПЛЮ ЯБЛУКА
будь-яких сортів, крім білого
наливу та паперівок.
Тел. 0971494715, 0673641290,
смт Ратне, вул. Малясова, 4.

ВТРАЧЕНИЙ

військовий квиток серії НБ
3661302 від 3.01.90 р, на ім’я
Шишла Леонтія Леонтійовича,
вважати недійсним.

ПРОДАЄТЬСЯ

земельна ділянка під забудову
(район РЕСу).
Тел. 0986046668

НАТЯЖНІ СТЕЛІ

Швидко. Якісно. Гарантія!

Тел. 0676834265

КУПЛЮ ТЕЛЯТ, ЛОШАТ

Тел. 0980925096, 0968749505

ВИРОБИ З БЕТОНУ

бруківка, огорожа глянцева,
«шапки» на стовпчики, парапети. Установка. Тел. 0986587445,
0961070403, 0662831410

М-Н «БУДМАЙСТЕР»
БУДМАТЕРІАЛИ
З ДОСТАВКОЮ
Щебінь, шифер, цемент,
блоки, цеглу різну, ДВП, ОСБ,
метал різний, гіпсокартон,
вапно, метало-профіль, клеї,
суміші, фарби, арматуру, сітку,
армапояс, грунтовки, багато
іншого.
Тел. 0974490335, 0673611906

КУПЛЮ ДОРОГО

Колектив ПП РВК «Ратнівщина» висловлює щире співчуття
колезі, відповідальному секретарю Лях Марії Віталіївні з приводу
непоправної та важкої втрати - смерті

коней, корів, биків, лошат.
Тел. 0986401110

Розділяємо з Вами та Вашими рідними біль утрати. Нехай Господь допоможе пережити це важке горе, а душа покійного знайде
вічний спокій у Царстві Небесному.

ВРХ, биків, корів, коней, дорізи.
Тел. 0955559887, 0685625591,
0997268762, 0968261606

БАТЬКА.

Висловлюємо щире співчуття кумам і сусідам Віталію Степановичу і Ніні Феодосіївні Ткачукам з приводу важкої та непоправної втрати - смерті матері і свекрухи

Ніни Іванівни ТКАЧУК.

Нехай земля покійній буде пухом, а її душа знайде вічний спочинок у Царстві Небесному.

КУПЛЮ ДОРОГО

КУПЛЮ ДОРОГО

корів, биків, телят, лошат і
коней. Тел. 0984300174

КУПЛЮ ДОРОГО

ВРХ, коней, дорізи.
Тел. 0973974342, 0505507176

ПРОДАЄТЬСЯ

робочий кінь 8 років, є задній
хід. Тел. 0969331544

ПРОДАМ

будинок в с. Зоряне або обмін
на автомобіль.
Тел. 0674915982

ПРОДАМ

солому вівсяну, овес, сіно, рубані дрова, можливо з доставкою. Тел. 0971341408

РОБОТА В ПОЛЬЩІ

ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
ЗАПРОШЕННЯ. Тел. 0979044884
ПРОДАМ

віз та причіп до трактора, картоплесаджалку, передню балку до Т-25, тритикале.
Тел. 0683238489

РЕМОНТ, ЧИСТКА
ТА ПРОМИВКА

котлів, колонок, бойлерів та
радіаторів. Тел. 050-55-63-733,
068-73-38-062

РОБЛЮ, ФОТОГРАФУЮ

віньєтки, фотоальбоми. РЕМОНТ/ПРОДАЖ комп’ютерів,
ноутбуків. Тел. 00969171422

КУПЛЮ ДОРОГО

корів, коней, биків, лошат.
Тел. 0964022901, 0678808429

НАТЯЖНІ СТЕЛІ
У РАТНОМУ

Тел. 0966840636, 0507116570

КУПЛЮ ДОРОГО

коней, корів, биків, лошат.
Тел. 0978439188

КУПЛЮ ДОРОГО

корів, биків, коней, лошат.
Тел. 0977684040

ПРОДАЮТЬСЯ

колодязні кільця.
Тел. 0967978256, 0963407994

КУПЛЮ ДОРОГО

корів, биків, коней, телиць,
дорізи. Тел. 0985876653,
0501932639, 0934466539

