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Негодюку Віктору Петровичу 

ЗВЕРНЕННЯ 

Ми, жителі села Годомичі Маневицького району Волинської області, 
звертаємося до Вас за допомогою щодо неправомірних дій правоохоронних 
органів нашого району у розгляді справи відносно жителів нашого села Ващука 
Олексія Олексійовича та Ващука Івана Олексійовича. 

2 5 червня 2 0 1 7 року був випусний бал учнів загальноосвітньої школи І-ИІ 
ступенів с. Годомичі. Членами громадського формування сільської ради «Варта 
порядку» проводилося чергування з дотримання громадського порядку. Під час 
обходу місць масового відпочинку членом «Варти порядку» Бойко В.М. було 
зроблено зауваженігя жителю с. Четвертая Фоміну Святославу Боніфатійовичу, 
який керував легковим автомобілем ВАЗ і здійснив небезпечний маневр, 
створивши небезпеку пішоходам. 

На дане зауваження Фомін С.Б. відреагував агресивно (сталася словесна 
суперечка) і обізвав нецензурними словами присутніх на вулиці біля магазину 
«Зустріч». Бійки не було і він сів у свій автомобіль та поїхав в напрямку с. 
Четвертая. 

Через 2 0 - 3 0 хвилин приблизно о 2 год. 3 0 хвилин до магазину «Зустріч», 
де були присутні жителі нашого села, приїхало два автомобілі ВАЗ і грузовий 
білий бус із жителями с.Четвертая. З одного автомобілів вискочив Фомін С.Б. і 
без попереджень і без слів наніс рукою удар в обличчя Бойку Володимиру 
Михайловичу, чим спровокував бійку. І в цей момент із інших машин вибігло 
приблизно 3 0 молодих хлопців і з криками « бий годомиків» розпочалося масове 
побоїще. 

Ващук О.О. стояв біля вхідних дверей магазину і побачивши, що син Іван 
вибігає: із приміщення на вулицю повернув його назад з допомогою Снитюк 
Тетяни та Климець Иаталії. 
Після цього Ващук Олексій вийшов на поріг магазину оцінити ситуацію, його 
обступили шестеро четвертий і один з них , а саме Махновець Юрій наніс удар 
спереду в обличчя і в результаті якого випало два зуби. Продовжували бити по 
голові і по всьому тілу поки Ващук О. втратив свідомість. Почувши, що б»ють 
батька Ващук Іван вибіг з приміщення па вулицю і зразу був побитий тими ж 
особами ( перебили носа і втратив свідомість). Снитюк Т. та Климець Н. привили 
до свідомості Олексія обливаючи водою. А масова бійка продовжувалася і люди 
позвонили у поліцію. Вставши на ноги Ващук Олексій побачив, що декілька 
четвертин б»ють лежачого сина Ващука Івана і Махновець Юрій наносив удари 
йому ногою в обличчя. І в цей час від будинку культури поприбігали батьки 
випускників і бійка почала вщухати. Почувши що була викликана поліція 
четвертини посідали в машини і поїхали. Поліція приїхала після другого звінка 
через півтори години, який зробив Ващук Олексій. 

Під час цієї бійки були побиті Мамедов Артур, Бойко Роман, Негодток 
Андрій, Гаврилюк Роман, Писарський Микола, Мельник Олександр. 



З огляду на вищезазначене . дня нас г очевидним, що бійка була розпочата 
жителями с. Четвертая - метою умисного протиправного заподіяння тілесних 
ушкоджень жителям е. Гедомичт Член громадського об»єднання «Варти 
порядку» Ващук О.О. не міг нанести тілесні ушкодження Фоміну М.Д., оскільки 
фізично не мав змоги після отриманих побоїв. Слідство було проведено 
упереджено, притягнуто до відповідальності тільки Махновця Ю.А., а всі інші 
часники даного побоїща до відповідальності не притягувались. Слідчі 
М.аневицького райвідділу поліції не разу не виїхали в село Годомичі для 
вияснення ситуації І ми беїмося, щоб така ситуація не повторилася знову. Бо 0 7 
жовтня малолітні жителі села Четвертая били знов наших хлопців і на заяву в 
поліцію ніхто не відреагував. г> Махновець Юрій неодноразово погрожував нашим 
хлопцям. 
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