22 серпня 2011 року о 04 год. 24 хв. на пульт зв’язку пожежної частини
Горохівського РВ ТУ МНС України у Волинській області надійшло
повідомлення від жителя с. Мерва Горохівського району гр. В. про те, що у
даному селі горить житловий будинок, якій належить одинокій громадянці
похилого віку.
Після отримання повідомлення на місце події виїхали працівники
пожежної частини ТУ МНС України в області та слідчо-оперативна група, до
складу якої входили спеціалісти НДЕКЦ при УМВС України у Волинській
області – головний експерт сектору вибухотехнічних та пожежно-технічних
досліджень, старший експерт відділу криміналістичних досліджень, та
експерт
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Горохівського РВ.
При прибутті на місце події було встановлено, що горить житловий
будинок гр. К. Після ліквідації пожежі в будинку було виявлено обгорілий
труп його власниці.
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Рис. 1, 2. Характер пошкоджень будівлі спричинених пожежею.
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попередньо визначив розташування осередку пожежі, джерело запалювання
та ймовірну причину виникнення пожежі – занесення стороннього
запалювання.

Рис. 3. Сліди дії вогню в приміщенні веранди (осередку пожежі).

При огляді трупа гр. К, судово-медичним експертом на її тілі було
виявлено ушкодження шкіри від тривалої дії високих температур, та тілесні
ушкодження в районі голови, що в сукупності дало підстави для розгляду
версії про умисне вбивство. Під час огляду місця події спеціалістами НДЕКЦ
при УМВС України в області було виявлено розбите скло вікна кімнати у
якій пожежі не було. На зовнішній стіні будинку під цим вікном знаходилось
нашарування ґрунту та пошкодження штукатурки. Уламки скла з шибки
даного вікна лежали на землі та не мали нашарувань кіптяви, що свідчило
про те, що скло вікна було пошкоджене до пожежі. При детальному огляді,
на стіні будинку поряд з даним вікном, спеціалістами Експертної служби
була виявлена та вилучена разом з об’єктом-носієм пляма речовини бурого
кольору схожої на кров. Вказана слідова інформація свідчила про те, що
через це вікно могло бути проникнення в будинок ще до виникнення пожежі.
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Рис. 4. Сліди проникнення в житловий будинок гр. К.

Рис. 5. Пляма речовини схожої на кров виявлена на стіні будинку.
В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками
міліції був допитаний гр. Т., який не одноразово приходив до помешкання
загиблої та був з нею в дружніх відносинах. Гр. Т. дав покази про те, що
ввечері 21 серпня 2011 року на територію його домогосподарства проник
гр. С., який перебував в стані алкогольного сп’яніння і висловив
припущення, що у подальшому, ця особа могла проникнути в будинок гр. К.,
знаючи що вона проживає одна. Допитаний у подальшому гр. С. будь-яку
свою причетність до даного злочину заперечував.
У вказаних громадян було відібрано зразки крові для подальшого
молекулярно-генетичного дослідження. Проведеною експертами ДНДЕКЦ
МВС України молекулярно-генетичною експертизою були встановлені
генетичні ознаки зразку крові гр. С. та крові на фрагменті штукатурки
вилученої під час огляду місця події. Генетичні ознаки слідів крові на
фрагменті штукатурки збіглись з генетичними ознаками зразка крові гр. С.,
що дало слідству підстави обґрунтовано підозрювати гр. С. у причетності до
вчинення даного злочину.

При пред’явленні слідчим результатів проведеної молекулярногенетичної експертизи

гр.С повністю визнав свою провину у скоєнні

вбивства гр. К. та підпалі її помешкання з метою знищення слідів злочину.
Таким чином завдяки кваліфікованим діям працівників Експертної
служби під час огляду місця події та проведенні молекулярно-генетичної
експертизи слідство здобуло беззаперечні докази, що забезпечило розкриття
та повноту розслідування даного особливо тяжкого злочину.

