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Перед початком сесії обласної ради 
15 лютого на Київському майдані 
зібралося кілька десятків лісівників 
«Маневичілісу» та «Ківерцілісу». 
Мітингувальники вимагали від об-
ласних чиновників не передавати 
лісові господарства з комунальної 
власності у державну. 

Поштовхом до страйку стало 
розпорядження голови Волинської 
облдержадміністрації Бориса Клім-
чука, яке він підписав 19 січня, і в 
якому чітко вказано, що ліси дочір-
ніх підприємств комунального спе-
ціалізованого лісогосподарського 
підприємства (ДП КСЛП) «Волиньа-
гроліс», а саме — «Маневичіліс», «Кі-
верціліс» і «Любомльліс», слід пере-
дати до сфери управління обласного 
управління лісового та мисливсько-
го господарства.

— Це розпорядження волинської 
влади грубо порушує Конституцію 
України, — переконаний головний 
лісничий «Маневичілісу» Володи-
мир Сидорук, про що він заявив із 
трибуни. — Адже її норми передба-
чають однакове право на існування 
різних форм власності: як держав-
ної, так і комунальної, обидві вони 
захищені законом. Наш колектив 
не проти удосконалення структури 
лісокористування, але цей процес 
повинен відбуватися на законних 

підставах. Ми є самодостатнім під-
приємством, працюємо на повному 
госпрозрахунку. Дайте нам спокійно 
працювати! Якби все було законно, 
ми б сюди не прийшли, — прокомен-
тував пан Сидорук.

До слова, «Маневичіліс» (а це 
більше 20 тисяч гектарів) щороку 
нарощує обсяги заготівлі деревини 
— у перспективі підприємство має 
змогу вийти на 50-60 тисяч кубічних 

метрів на рік. Подібна ситуація і з 
«Ківерцілісом».

— Перевірки, які розпочалися 
на цих підприємствах, дадуть від-
повідь на багато питань. Ліси — це 
власність держави, і держава пови-
нна ними розпоряджатися. Жодна 
людина скорочена не буде, — резю-
мував голова облдержадміністрації 
Борис Клімчук.
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Події

Кожний п’ятий український банк 
— збитковий
Чистий збиток у 2010 році одержали 35 українських банків, 
або 20% загальної кількості, що діяли в країні до початку 
2011 року, повідомляється на веб-сайті Національного бан-
ку України, передає «УкрРудПром». Згідно з повідомленням, 
сальдований чистий збиток 175 банків за підсумками 2010 
року склав 13,027 млрд. грн., тоді як за 2009 рік аналогіч-
ний показник 180 фінустанов сягав 38,4 млрд. грн., тобто 
збитково спрацювало 64 банки, або 35% загальної кількості. 

«Укртелеком» збільшує плату 
за стаціонарний телефон
З 1 березня «Укртелеком» припиняє посекундну 
тарифікацію місцевих дзвінків і вводить фіксовану 
абонплату. Як роз’яснили в прес-службі компанії, 
зараз фізособи-городяни, які користуються стаці-
онарним телефоном, вносять в місяць 19,73 гривні 
абонплати (у селах — 10,51 гривні). При цьому вони 
мають право на 200 безплатних хвилин розмови. 
За кожну «зайву» хвилину розмови понад ці треба 
заплатити 5,4 копійки. Тепер же всі платитимуть 
однакову абонплату.

37
до стількох мільйонів, 
за прогнозами Інституту 
демографії й соціальних до-
сліджень НАН України, може 
скоротитися населення 
України через 40 років.

ОФІЦІЙНО  

В автомобілі керівника енергетичної компанії виявили 
мобільний офіс із документами фіктивних фірм

Ретельно досліджуючи госпо-
дарську діяльність волинської  

компанії в рамках розслідування 
кримінальної справи за фактом ухи-
лення від сплати податків в особли-
во великих розмірах, співробітники 
волинської податкової міліції отри-
мали дозвіл суду та санкцію проку-
ратури на обшук. Як повідомлялося 
раніше,  на час порушення кримі-
нальної справи, податківці   вже во-
лоділи інформацією, що свідчила 
про фіктивність договорів компанії 
на ремонт газопроводу на Буковині. 
Втім, правоохоронці вирішили ви-
вчити  особливості господарювання 

цієї компанії уважніше, оскільки  за 
виявленими фактами проглядалися 
не менш сумнівні господарські опе-
рації. Шукаючи оригінали ділових 
паперів під час обшуку в приватному 
помешканні та легковій машині ке-
рівника, а також в приміщенні фір-
ми,  податківці виявили мобільний 
офіс в автівці директора. Ноутбук, 
печатки та оригінали документів  ви-
лучили. Власне із цього, здавалося 
б буденного для слідства моменту, 
справа про встановлене ухилення від 
сплати податків набула нових рис.  У 
списку ділових партнерів ТОВ, про 
що переконували вилучені оригінали 

ділових паперів, – дві фірми із над-
то сумнівною діловою репутацією. 
Обидва фіктивні підприємства  —  
ланки  двох різних конвертаційних 
центрів — наполягають в управлінні 
податкової міліції ДПА у Волинській 
області. Для того, щоб знешкодити 
діяльність одного із них, створено 
міжрегіональну слідчо - оперативну 
групу, до складу якої увійшли спів-
робітники податкової міліції Волині. 
Відтак, вилучені на Волині докумен-
ти із мобільного офісу «енергетично-
го директора» — ще один показовий 
факт у справі незаконної конвертації 
готівки конвертцентром.

СВАВІЛЛЯ 

Офіс волинського «Єдиного Центру» тримали в облозі 
невідомі в масках 

Зранку 10 лютого в офіс обласного 
осередку партії «Єдиний Центр» 

увірвалися невідомі люди в масках, 
бронежилетах і з автоматами. Всіх, 
хто на той час знаходився у примі-
щенні, зібрали в одній кімнаті, віді-
брали мобільні телефони — повніс-
тю обмежили свободу пересування 
та спілкування.

Керівник волинського ЄЦ Воло-
димир Бондар повідомив, що візите-
ри назвалися податковою міліцією, 
показали постанову за підписом 
заступника обласного прокурора 
та взялися до «шмону». При цьому, 
наголошує Володимир Бондар, у по-
станові жодним словом не згадува-
лася партія, а мова йшла про якусь 

фірму, що володіє частиною примі-
щення на вулиці Ковельській, 2.

Четвертий поверх будівлі за 
вказаною адресою поділений на дві 
частини. В одній розміщені Центр 
муніципальних реформ, офіс «Єди-
ного Центру», компанія «Луцькі ко-
мунальні системи» та охоронна фір-
ма «Ахат». У другій частині — інший 
власник із окремим входом.

«Чому ми маємо знати всіх сусі-
дів і відповідати за них? — каже го-
лова обласного ЄЦ. — Я вважаю, що 
таким чином податківці, бандити у 
погонах, демонстрували свою силу. 
Показували, що вони можуть без по-
яснень зайти в будь-яку організацію, 
квартиру, фактично арештувати лю-
дей без причини, обшукати».

Директор Центру муніципаль-
них реформ Владислав Стемков-
ський додав: «Я прийшов на робо-
ту о 10:30, двері були заблоковані, 
звідти не відповідали. Я викликав 
міліцію, приїхала слідчо-оперативна 
група, прибув заступник начальника 
міськвідділу Геннадій Єпіфанович. 
Уявіть, підполковник міліції півго-
дини через двері вів переговори з 
якимось, м’яко кажучи, неадекват-
ним капітаном! Нарешті приїхали 
бійці спецпідрозділу «Беркут», го-
тувався штурм, бо ми не знали, чи 
взагалі там цілі-живі заручники. Але 
Геннадій Єпіфанович зателефонував 

до начальника міськвідділу Романа 
Крохмаля, і той підтвердив, що це 
дійсно «свої» з податкової міліції».

«Мене як керівника водили по 
кімнатах, де проводили обшук, — 
розповідає Володимир Бондар. — Їх 
нічого не зацікавило, крім докумен-
тації компанії «Луцькі комунальні 
системи», яка проводить тепломо-
дернізацію будинку на Перемоги, 
10. Вилучили всі папери компанії, 
системний блок комп’ютера та на-
віть печатку. Нарешті через більш як 
три години податківці пішли в другу 
частину поверху, до тієї фірми, яка 
зазначена у прокурорській постано-
ві. Ми чули, що там ламають двері».

Володимир Бондар заявив, що 
причиною нальоту податкової точно 
була не його політична діяльність. 
Адже останнім часом ні він, ні во-
линські «єдиноцентристи» якихось 
політичних заяв не робили. Більше 
того, голова партії Віктор Балога є 
міністром уряду. Тож Володимир 
Бондар припустив, що «замовника-
ми» можуть бути ті, хто має бізнес 
у газовій сфері. Запропонована екс-
губернатором програма утеплення 
багатоповерхівок Луцька розширя-
ється, цього року до неї можуть до-
лучитися майже 50 будинків. А це — 
значне скорочення споживання газу 
і, відповідно, плати за нього.

Ольга ЮЗЕПЧУК

НЕЗРОЗУМІЛІ ПОГРАБУВАННЯ  

Злодії «пішли» на сільські ради 

В ніч на 11 лютого на Волині по-
грабували декілька сільських 

рад у Локачинському, Ківерців-
ському та Луцькому районах. У 
міліції про це — мовчок. На офі-
ційному сайті МВС у Волинській 
області цей злочин у розряд резо-
нансних не потрапив. 

Проте він виявився вельми 
цікавим. Хоча б тим, що зловмис-
ники практично нічого цінного з 
приміщень сільрад не винесли. 

— Невідомі тільки зламали 
двері, зайшли у приміщення, але 
нічого не взяли. Навіть сейф не за-
чіпали, — розповів «Відомостям» 
про дивний злочин Лищенський 
сільський голова (Луцький район) 
Віталій Шкорупський.

Натомість у Крухиничах Ло-

качинського району зловмисники 
зламали сейф і взяли у ньому аж… 
36 гривень. 

У Жидичині Ківерцівського 
району викрали ноутбук і забрали 
пам’ять з комп’ютера. Як запевни-
ли у сільській раді, це не заважає 
їм працювати та видавати людям 
необхідні довідки. 

Натомість у Прилуцькій сіль-
раді — проблема. 

— Поцупили у нас дрібницю: 
радіотелефон, колонки, диктофон, 
— зазначив Прилуцький сільський 
голова Віктор Кирилюк. — А от ро-
бота сільської ради от уже кілька 
днів паралізована: правоохоронці 
опечатали кабінет секретаря. А 
там документи та печатки. Так що 
довідки ми видавати не можемо. 

Про хід розслідування цієї 
незвичайної справи «Відомості» 
поцікавилися у начальника Ківер-
цівського райвідділу міліції Ігоря 
Муковоза.

— Зараз відпрацьовується де-
кілька версій, за фактом крадіж-
ки порушено кримінальну справу. 
Працюють слідчі, — зазначив пра-
воохоронець. 

А щодо опечатаного примі-
щення Прилуцької сільради, то 
Ігор Володимирович зазначив:

— На виїзді працювала слідчо-
оперативна група. Я не можу впли-
вати на рішення слідчого. Проте 
всі його дії — законні. Щодо печат-
ки сільради, то її уже віддали.

Наталка СЛЮСАР

ПЕНЯ  

В уряді хочуть збільшити пеню 
за комуналку

Міністерство регіонального 
розвитку, будівництва і ЖКГ 

оприлюднило проект закону, що 
визначає порядок нарахування 
пені за несвоєчасну оплату спо-
живачами житлово-комунальних 
послуг. Документ розроблений для 
виконання закону №2795-VI, яким 
з 1 січня скасовано мораторій на 
нарахування штрафів за заборго-
ваність побутових споживачів із 
оплати газу, електричної, тепло-
вої енергії, води та водовідведен-
ня, а також за несвоєчасне вне-
сення квартплати, пише видання 
«Коммерсантъ-Украина». 

Відповідно до законопроекту, 
у випадку несвоєчасної оплати 
комунальних послуг споживача 
зобов’яжуть виплачувати пеню, 
яка буде нараховуватися за кожен 
прострочений день оплати, в роз-
мірі 0,1% від суми боргу. Її обсяг не 
зможе перевищувати 100% суми 
боргу. 

Нагадаємо, до 1996 року пеня 
нараховувалася в розмірі 0,01% за 

кожен день прострочення. 
Відповідно до закону «Про 

житлово-комунальні послуги», 
розраховуватися за послуги ЖКГ 
споживачі зобов’язані до 20-го 
числа кожного місяця.

У разі прийняття законопроек-
ту пеню не будуть платити спожи-
вачі, перед якими існує заборгова-
ність із виплати пенсій, стипендій 
і заробітної плати. Санкцій також 
зможуть уникнути громадяни, до-
хід яких не перевищує прожитко-
вого мінімуму. 

Волинські лісівники вимагають 
залишити ліси у комунальній власності 

Голова ЄЦ Володимир Бондар (зліва)

ПОГОДА 

У західних областях 17 люто-
го змінна хмарність, сніг. Темпе-
ратура повітря вночі становити-
ме -13...-11°C, вдень -9...-5°C. 18 
лютого буде похмуро, очікується 
сніг. Вночі термометри показува-
тимуть -6...-5°C, вдень температу-
ра становитме -4...-1°C. 19 люто-
го хмарно, ймовірно, сніжитиме. 
Температура вночі -4...-2°C, вдень 
-3...-1°C. 

У північних регіонах 17 лю-
того ясно, опади не очікуються. 
Нічна температура -16...-14°C, 
денна -13...-10°C. 18 лютого буде  
хмарно, сніжитиме. Вночі -16... 
-14°C, вдень -12...-9°C. 19 люто-
го хмарно, очікується снігопад. 
Температура вночі становитиме 
-13...-11°C, вдень на термометрах 
-12...-10°C. 

У Києві 17 лютого буде ясно, 
сніг не очікується. Температура 
повітря вночі -16...-13°C, вдень 
-12...-9°C. 18 лютого змінна хмар-
ність, опади не передбачаються. 

Вночі -4…-12°C, вдень -9..-8°C. 19 
лютого хмарно, можливі опади. 
Нічна температура -12…-11°C, 
денна -10...-11°C.

У східних регіонах 17 лютого 
ясно, опади не передбачаються. 
Вночі -19...-17°C, вдень -14…-12°C. 
18 лютого небо буде безхмарним, 
не варто чекати й на опади. Ніч-
на температура становитиме -18... 
-15°C, денна -15...-12°C. 19 лютого 
ясно, снігу не очікується. Вночі 
-17...-15°C, вдень -16...-13°C.

У південних областях 17 лю-
того безхмарно, опадів не очіку-
ється. Температура повітря вночі 
становитиме -13...-12°C, вдень 
-9...-6°C. 18 лютого буде хмарно з 
проясненнями, без опадів. Вночі 
термометри показуватимуть -9... 
-8°C, вдень -6...-2°C. 19 лютого 
перемінна хмарність, сніг не очі-
кується. Вночі температура пові-
тря становитиме -6...-5°C, вдень 
-6...-3°C. 


