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Як правило, всі детективи чи право-
ві програми закінчуються фразою: 
«суд виніс рішення». Це дуже схоже 
на закінчення казки: «і жили вони 
довго та щасливо». Адже в одному 
й іншому випадку невідомо, що ж 
відбувається далі — чи було ви-
конано рішення суду та чи дійсно 
жили вони щасливо. Про те, як ви-
конуються рішення суду та хто несе 
відповідальність за їх невиконання, 
«Відомості» розмовляли з першим 
заступником прокурора області 
Володимиром Веселухою. 

— У нас є проблема з виконан-
ням судових рішень щодо стягнення 
коштів. Фактично у державі вони 
виконуються тільки на 25-30%. На 
Волині цей показник вищий — 76%. 
Причини — різні. Є об’єктивні, коли 
у людини немає майна. А є й випад-
ки порушення державними вико-
навцями своїх службових обов’язків 
і зловживання ними, отримання за 
це хабарів. От на днях було затри-
мано державного виконавця, який 
вимагав 400 доларів за те, що не на-
кладе арешт на майно. Хоча, згідно з 
законом, мав би це зробити. Була у 
нас резонансна справа стосовно дер-
жавного виконавця Трунової, яка 
присвоїла значну частину валютних 
коштів. 

— Щодо справи проти Труно-
вої, чим вона закінчилася?

— Відбувся суд, її засудили до 
восьми років позбавлення волі. А 
гроші державі не повернули. Хоча 
пред’явлений позов під час розгляду 
кримінальної справи у суді був за-
доволений на повну суму. Трунова 
визнала себе винною у заволодінні 
валютними коштами. Там кілька епі-
зодів було. Сума сягає до 300 тисяч. 
Слідством у цій справі відпрацьову-
валися різні версії. У тому числі та, 
що жінка діяла у складі групи, яка 
заволоділа цими коштами. Та дока-
зів проти інших осіб зібрано не було. 
Крім того, під час слідства не вдало-
ся з’ясувати, де поділися ці кошти 
чи майно, яке було за них придбане. 
Трунова не пішла на співпрацю зі 
слідством, слідчі дії не дали резуль-
тату. На майно екс-держвиконавця, 
у тому числі автомобіль, було накла-
дено арешт. Але це мізер порівняно з 
тим, що вона вкрала. До речі, за цією 

справою ми подали апеляцію. Адже 
Трунова затримана на території Ро-
сії, була екстрадиція. При винесенні 
вироку суду порушено деякі норми 
конвенції. До того ж суд не позбавив 
Трунову звання державного служ-
бовця. Вийшов парадокс: людина 
перебувала у міжнародному розшу-
ку, притягнута до кримінальної від-
повідальності, засуджена, але лиши-
лася державним службовцем. 

— У пресі часто з’являється ін-
формація про те, що податкові мі-
ліціонери виявили факти ухилення 
від податків на мільйонні суми. По-
рушені кримінальні справи. Проте, 
за статистикою, втрат, заподіяних 
цими злочинами, бюджету реально 
відшкодовано тільки 1%. Чому?

— Це проблема. Мова йде про 
ухилення від сплати податків на ве-
ликі суми. Чого така ситуація — та-
кож є низка причин. Основне те, що 
органи податкової міліції пізно вияв-
ляють такі злочини. Коли податкова 
виявляє, що та чи інша фірма ухиля-

лася від сплати податків, часто буває 
таке, що цієї фірми уже не існує або 
кошти з її рахунків давно переказані 
на іншу. От і виходить, що злочин 

є, а майна на фірмі немає — на ра-
хунках нулі. Особистого майна у цих 
злочинців також немає, воно оформ-
лене на інших осіб, а отже, його не 
можна знайти. Якби кримінальні 
справи порушувалися оперативно, 
коли особи займаються протиправ-
ною діяльністю, то кошти були б. 
Ще одна причина — упущення слід-
чих. Часто кримінальну справу по-
рушують не проти конкретної осо-
би, а за фактом — «службові особи 
такого-то підприємства ухилилися 
від сплати податків». Ведеться слід-
ство, проводяться експертизи. Та до 
того моменту, коли врешті порушать 
справу проти конкретної особи та 
висунуть їй обвинувачення, про-
ходить час. А це дає зловмисникам 
змогу зняти кошти, перерахувати їх 
на інші рахунки, позбутися майна, 
розлучитися з дружиною тощо. В 
результаті після суду з людини не-
має чого стягнути до бюджету. 

— Але ж є інші випадки: коли 
слідчі порушують справу проти 
особи, під час досудового слідства 
утримують її за ґратами, а потім 
суд виносить людині виправдаль-
ний вирок. Виходить, що грома-
дянина незаконно утримували 

під вартою. Так, зокрема, сталося 
з екс-депутатом Луцької міської 
ради Дмитром Москвичем. Він 
подав позов і виграв суд: держава 
зобов’язана повернути йому гро-
ші.

— Такі факти є у кожній країні: 
якщо людину виправдали, вона не 
скоїла злочину або ж не змогли до-
вести, що вона його скоїла. А оскіль-
ки їй завдали певних прикрощів, 
певних втрат — як моральних, так 
і матеріальних — то, згідно з зако-
ном, людина має право звернутися 
до держави про відшкодування цих 
збитків. У нашій області було кілька 
таких позовів, і люди їх виграли. Я 
не думаю, що кожен випадок — це 
чийсь злий умисел і хтось когось хо-
тів посадити. Помилки можуть до-
пускати всі. 

Щодо Москвича. Суд першої ін-
станції прийняв рішення, яке взага-
лі не ґрунтується на нормах закону 
та здорового глузду. Відшкодуван-
ня півмільйона гривень… Тільки 
за юридичну допомогу 300 тисяч. У 
нашій державі немає таких юридич-
них допомог. Є ж судова практика. 
Аналогічні рішення в аналогічних 
справах. Ми подали апеляцію. З цьо-

го приводу є постанова Верховно-
го Суду. Рішення було скасовано, а 
проти судді, яка його постановила, 
порушили провадження та зверну-
лися до Вищої ради юстиції щодо 
порушення нею присяги. Другий 
раз суд прийняв рішення про роз-
мір відшкодування збитків у більш-
менш реальних межах. Але ми також 
його заперечимо. Ми не згідні, що 
Москвич виправданий, хоч справа 
і переглядалася Верховним Судом, 
а виправдальний вирок залишений 
у силі. Прокуратура підготувала за-
яву про перегляд цього рішення на 
підставі нововиявлених обставин, 
які не були враховані судами під час 
першого розгляду цієї справи. Тож 
ця справа ще не закінчена. 

— Відшкодування ведуться 
тільки з державного бюджету? Чи 
відповідають у нас за помилки 
конкретні люди, слідчі, які їх до-
пустили?

— Безперечно. Коли буде вста-
новлено, що справа сфабрикована, 
наступає кримінальна відповідаль-
ність для слідчого. Якщо ж були 
допущені порушення, не зібрані 
докази, втрачена можливість їх уза-
галі зібрати, службові особи несуть 
відповідальність дисциплінарного 
порядку аж до звільнення з займаної 
посади або переведення на нижчу 
посаду. 

— Якщо повернутися до статис-
тики виконання судових рішень 
в Україні, 25% — це надзвичайно 
мало. Що, на вашу думку, треба 
зробити, щоб покращити ситуа-
цію?

— Виконавча служба має стати 
приватною. Так є в багатьох країнах 
світу. Виконання судових рішень 
передані приватним фірмам, які ма-
ють ліцензії. Вони значно ефектив-
ніше виконують свої обов’язки, ніж 
державна виконавча служба, адже 
мають з того певний відсоток. Тому 
знаходять майно, де б воно не було 
сховане, у тому числі в інших держа-
вах. Більше того, в Америці ці фірми 
займаються не лише виконанням 
рішень по цивільним позовам, але 
навіть розшукують і ловлять зло-
чинців, які знаходяться у розшуку. 
Ба більше: знаходять їх і привозять 
у кайданках. 

Розмовляла Наталка СЛЮСАР
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Події

ВИЗНАННЯ  

Десятикласниці Луцької гімназії 
№21 імені Михайла Кравчука 

Наталії Бородкіній призначено 
стипендію імені Тараса Шевченка. 
Про це йдеться у розпорядженні 
Президента України від 4 березня 
2011 року, розміщеному на сайті 

глави держави.
У цьому документі, зокрема, 

зазначається, що стипендії імені 
Тараса Шевченка волинська шко-
лярка удостоєна за особливі успі-
хи у вивченні української мови та 
літератури.

НЕЗАКОННО 

На Волині продовжують вилучати 
землю у громадян 

У мешканців Ківерцівського, 
Луцького, Ковельського та 

Старовижівського районів неза-
конно вилучали земельні ділянки 
з метою їх подальшого перерозпо-
ділу. Про це повідомив 2 березня 
на засіданні колегії начальник об-
ласного управління Держкомзему 
Василь Василенко.

Крім того, протягом минуло-
го року траплялися випадки так 
званого «розбазарювання» інвес-
тиційно привабливих ділянок, 
яскравим прикладом якого чинов-
ник назвав нещодавній земельний 
скандал у Ковелі.

Загалом у минулому році з 
сільськогосподарського обороту 
вилучено 17 гектарів земель, втра-

ти складають 790 тисяч гривень.
Мають прогалини у роботі 

земельники області й через зволі-
кання з виготовленням необхідної 
документації, а проектанти — з за-
вищенням вартості робіт.

Ірина КОСТЮК

СТИХІЯ 

Прип’ять виходить із 
берегів 

У Ратнівському районі склала-
ся кризова ситуація — річка 

Прип’ять виходить із берегів, через 
що страждають господарські угіддя 
та помешкання місцевих жителів.

Депутат обласної ради Вале-
рій Трикош розповів, що Прип’ять 
є магістральним каналом водойм, 
своєрідним водоприймачем, тому 
нехтування проблемою підтоплень 
може обернутися катастрофою для 
ратнівчан і волинян загалом. Канали 
річки не справляються зі своєчасним 
водовідведенням через захаращені 
русла, на очищення яких потрібні 
чималі кошти. 250 тисяч гривень 
потребує ремонт дамб, площа яких 
сягає двох з половиною кілометрів. 
150 тисяч коштує реконструкція 
насосів. Загалом же для повноцін-
ного відновлення річкових каналів 
Прип’яті потрібно більше 5,5 міль-
йона гривень, каже пан Трикош. 

Голова Волинської ОДА Борис 
Клімчук наголосив, що до уряду 
подано заявку на ліквідацію підто-
плень, у якій вказується сума в 15 
мільйонів гривень. Третина цих ко-
штів уже надійшла. Їх розподілять 
між Любешівським, Ратнівським ра-
йонами. Крім того, передбачать гро-
ші для запобігання паводку на озері 
Нечимне, а також для Нововолин-
ська, Любешова, Люб’язі тощо.

Ірина КОСТЮК

40%
в середньому на стільки у лютому 
— на початку березня цього 
року в порівнянні з минулим зріс 
попит на золоті прикраси. Про це 
розповіли виробники ювелірної 
продукції.

Українці отримують більше 
шенгенських віз 
Євросоюз відмічає збільшення кількості виданих укра-
їнцям шенгенських і національних віз у 2010 році, у тому 
числі довгострокових і безкоштовних. Про це сказано в 
повідомленні прес-служби представництва ЄС в Україні. 
В 2010 році українцям було видано понад мільйон віз, 
більш як третину з яких — безкоштовно. При цьому лише 
3% українців, які подали документи на візи, їх не отрима-
ли. У повідомленні зазначається, що значна частина країн 
шенгенської зони надає можливість подання документів 
на отримання візи в регіональних центрах.

У Збройних силах України 
служить більше 50 тисяч жінок
У Збройних силах України проходять службу та працю-
ють понад 50 тисяч представниць прекрасної статі — 
близько 17 тисяч жінок-військовослужбовців і майже 34 
тисячі працівників ЗСУ. Як повідомили в департаменті 
преси й інформації Міністерства оборони України, серед 
жінок-військовослужбовців 8% — офіцери та 89% — 
жінки, які проходять військову службу за контрактом. 
356 дівчат навчаються у вищих військових навчальних 
закладах.

ПІДГОТОВКА ДО ЄВРО-2012 

У жовтні у Львові планують 
відкрити стадіон і аеропорт 

Роботи з будівництва стадіону 
до Євро-2012 у Львові та ново-

го термінала ДП «Міжнародний 
аеропорт «Львів»» відбуваються 
чітко за графіком, йдеться на сайті 
Львівської ОДА. 

«Як тільки буде відповідна 
температура повітря, ми присту-
паємо до робіт зі зведення об’єктів 
інфраструктури навколо стадіону 
— доріг, інженерних споруд. Роз-
почато роботи з облаштування 
поля, у квітні ми повинні побачи-
ти основу стадіону», — наголосив 
голова Львівської ОДА Михайло 
Цимбалюк за підсумками огляду 
стадіону.

Щодо будівництва нового тер-
мінала ДП «Міжнародний аеро-
порт «Львів»», то голова ЛОДА за-
значив, що цей об’єкт через низьку 
температуру повітря довелося за-
безпечити додатковим обігрівом: 
«Фінансування об’єктів стабільне. 
Жодних проблем немає».

Заступник міністра закордон-
них справ України Євген Мики-
тенко наголосив, що він задоволе-
ний темпами будівництва об’єктів: 
«За рік зроблено фантастичний 
прорив. Ми 15 жовтня маємо від-
кривати стадіон, 25 листопада — 
термінал».

Нагадаємо, у квітні 2010 року 

Кабмін передав у державну влас-
ність цілісний майновий комплекс 
львівського комунального підпри-
ємства «Дирекція з будівництва 
стадіону у Львові». До цього бу-
дівництвом займалася Львівська 
міська рада.

Раніше експерти УЄФА зі ста-
діонів висловлювали стурбова-
ність затримкою фінансування 
будівництва спортивної арени у 
Львові. Спочатку зведення стадіо-
ну планували завершити до серп-
ня 2011 року.

Луцькій гімназистці Президент 
призначив стипендію 

Перший заступник прокурора Волині Володимир Веселуха:

ДОВІДКА  

З 8 березня набрала чинності нова 
редакція закону «Про виконавче 
провадження». У законі передбаче-
но, що виконавчі служби отримують 
доступ до всіх електронних баз, що 
стосуються майна: вони зможуть 
безкоштовно користуватися 
даними БТІ, земельного кадастру, 
МРЕВ, виявляти майно боржника, 
накладати на нього арешт і продати 
за рішенням суду. Якщо за громадя-
нином числиться борг і кредитор 
звернувся до суду, боржника не 
випустять за кордон. Також закон 
обмежує процесуальні права борж-
ника щодо оскарження виконавчих 
процедур: якщо рішення суду не 
на його користь набрало чинності, 
оскаржити його ніяк не можна. 
Відкриті торги з реалізації майна 
відтепер будуть стосуватися тільки 
рухомого майна, а житло та ділянки 
будуть реалізовувати через комісію, 
а не публічно.

В Україні виконується тільки 25% рішень суду


