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Одеська міліція отримала в по-
дарунок 53 кросовери Renault 

Duster вартістю 130 тисяч гривень 
кожен. Покупку оплатили невідомі 
спонсори. Про це, як передають «Ко-
ментарі», в ході прес-конференції 
журналістам розповів начальник 
обласного управління міліції Сергій 
Резніков. «Ми вибрали найдешевшу 
модель, вона коштує близько 127-
130 тисяч гривень. З усіма знижка-
ми, які надав дилер», — зазначив 

Резніков.
За його словами, в бюджеті на 

придбання автомобілів кошти не 
передбачені. Це внески декількох 
спонсорів, імена яких правоохорон-
цям поки невідомі. «Гроші нам пере-
раховує обласна адміністрація, яка 
знайшла спонсорів. Коли ми дізна-
ємося їхні імена, то обов’язково пу-
блічно подякуємо», — заявив очіль-
ник управління.

Ще близько 30 тисяч гривень 
коштуватиме модернізація кожно-
го автомобіля: машини обладнають 
ґратами для перевезення затрима-
них, системами GPS-навігації, вну-
трішньою і зовнішньою камерами, 
щоб відслідковувати дії правоохо-
ронців. Крім того, в автомобілі вста-
новлять радіостанції і проблискові 
маячки.

Перші міліцейські «Дастери» ви-
їдуть на вулиці Одеси вже у липні 
цього року.

У Львові набув розголосу скандал із 
захопленням приміщень по вулиці 
Шолом-Алейхема, 11. Власник 
будинку, щоб хоч якось захистити 
своє майно, змушений був зава-
рити металевими решітками та за-
мурувати входи до приміщення, яке 
в нього орендує «Західінкомбанк». 
Як твердить власник, правоохорон-
ні органи просто закрили очі на 
беззаконня і, як він припускає, по-
кривають інтереси нових власників 
банку.

Власником приміщення пло-
щею 450 квадратних метрів є Роман 
Пшонка, син засновника банку «За-
хідінкомбанк» Василя Гаврилишина. 
2009 року проти банкіра порушили 
кримінальну справу. Незважаючи 
на судові рішення про її безпід-
ставність, органи внутрішніх справ 
не закривають справи, що змусило 
банкіра виїхати за кордон.

«Я є власником приміщення на 
Шолом-Алейхема, 11. Я намагаюсь 
усілякими способами, в тому числі 
неординарними (заварив і забето-
нував входи), захистити своє майно 
від недобросовісних орендарів. Нові 
орендарі приміщення вирішили 
йти рейдерським методом і захопи-
ти його. Я неодноразово намагався 
поговорити з керівництвом банку 
в Львові, проте мене туди безпід-
ставно не пускала Державна служба 
охорони, яка невідомо на яких під-
ставах підписала договір на охорону 
цього приміщення. Я як його влас-
ник такого дозволу не давав. Я був 
змушений вдатися до радикальних 
методів і заварити решітками вхід 
до банку. Вчора голова правління 
пан Гриценко намагався зірвати цю 
решітку. Я вимагаю від них докумен-
тів і пояснень, але мені нічого не го-
ворять», — розповів Роман Пшонка.

Ще одним неординарним ме-
тодом і кроком зі сторони Романа 
стала зміна прізвища з Гаврилишина 
на досить популярне Пшонка, щоб 
таким чином привернути увагу до 
беззаконня.

За його словами, на сьогодні ке-
рівництво банку «Західінкомбанк» 
заборгувало за оренду приміщення 
у Львові вже понад один мільйон 
гривень. Така ж ситуація і в інших 
містах України, де були відкриті від-
ділення банку. 

За словами адвоката Анатолія 
Олексюка, який є представником 
Пшонки, є судові рішення на ко-
ристь позивача, що банк незаконно 
займає приміщення та негайно му-

сить їх звільнити. Однак, наголошує 
адвокат, ці рішення не виконуються.

Власники приміщення також 
заявляють про те, що представни-
ки правоохоронних органів обрали 
дивну позицію з погляду закону.

«Позиція правоохоронців у осо-
бі львівської міліції, а ще точніше — 
Шевченківського райвідділу міліції, 
полягає в тому, щоби блокувати ви-
конання рішення суду та не пустити 
законного власника. Таких же пози-
цій дотримується Державна служба 
охорони, яка незаконно уклала дого-
вір на охорону приміщення.

Вони (міліція, — ред.) навіть по-
рушили кримінальну справу проти 
законного власника (Р. Пшонки, — 
ред.), який на законних підставах 
вимагає повернути майно. Про-
куратура Львівщини скасувала цю 
постанову й проти слідчого міліції, 
який незаконно порушив справу 
щодо Романа, відкрила дисциплі-
нарне провадження.

Порушення кримінальної справи 
проти Василя Гаврилишина — не що 
інше, як спроба захопити його банк 
конкурентами. Кримінальна справа 
досі відкрита за тими ж підставами 
й ознаками, які апеляційним судом 
уже визнані неправомірними й та-
кими, що не містять складу злочину. 
Проте Головне слідче управління 
МВС по-новому відкрило справу 
вже у вересні 2010 року. Так, фінан-
сові порушення були, проте вони не 
містять кримінального складу зло-
чину. Насправді уся справа навколо 
банку та приміщень є фоном для 
прикриття неправомірних дій нових 
власників банку, в тому числі спро-
би заволодіти майном сім’ї Гаврили-

шина», — розповідає адвокат Рома-
на Пшонки, який також вів справу 
його батька.

Пан Олексюк також додав, що в 
усій цій історії є ще одна потерпіла 
сторона — вкладники банку, які ще 
з часів уведення тимчасової адміні-
страції в банку та зміни його влас-
ників досі не отримали та навряд чи 
отримають свої вклади. А йдеться 
про 560 мільйонів гривень, заробле-
них простими людьми.

«Я знаю стратегію цих власників: 
вони не проводять сьогодні жодних 
операцій, аби банк міг отримува-
ти прибутки та повертати вклади 
людям. До слова, сума депозитів у 
банку на момент приходу тимчасо-
вої адміністрації була 560 мільйонів 
гривень, а у кредитах знаходилося 
понад один мільярд гривень. Тоб-
то активи перевищували пасиви. 
Тому, якби були наміри повернути 
людям кошти, це вже давно зроби-
ли б. Одначе кредити стягуються, а 
люди коштів не отримують. До мене 
кожного дня приходять обдурені 
вкладники. Думаю, з часом банк до-
веде ситуацію до того, що заборгова-
ність по кредитах стягнуть, а потім 
приймуть рішення про ліквідацію 
фінансової установи», — додав пра-
возахисник.

На сьогодні у справі Романа 
Пшонки щодо згаданих приміщень 
у Львові є судові рішення Львівсько-
го господарського суду, Львівського 
апеляційного суду та Вищого госпо-
дарського суду, відповідно до яких 
банк має звільнити приміщення та 
повернути борги за оренду.

Львівський портал
1 березня 2012 року
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  ДЕРУТЬ ТРИ ШКУРИ

 ЩЕДРО

  «БІЛІ» ЛЮДИ

  КРИМІНАЛ

Платіні розлютили ціни в 
українських готелях до Євро

Одеська міліція отримала 
в подарунок від невідомих
спонсорів півсотні позашляховиків

Заступник голови «Ощадбанку» 
заробляє 238 тисяч на місяць

На Волині 
затримали членів 
кримської банди

Президент УЄФА (UEFA) Мі-
шель Платіні назвав нор-

мальною ситуацію з цінами на 
готельні номери в Польщі на-
передодні проведення фінальної 
частини цьогорічного чемпіонату 
Європи з футболу. Про це він ска-
зав на прес-конференції у Варшаві, 
коментуючи ціни на проживання 
в українських і польських містах-
організаторах Євро-2012, переда-
ють «Коментарі».

У той же час Платіні обурив-
ся високими цінами на номери в 
українських готелях. «Можу ска-
зати, що я розлютився в Україні, 
бо немає жодного зв’язку з цінами, 
які були предметом розмов кілька 
років тому, й нинішніми», — ска-

зав Платіні.
Він зазначив, що під час свого 

останнього візиту в Україну звер-
нув увагу представників україн-
ської влади на цю проблему. Ві-
тчизняні посадовці запевнили 
його, що докладуть усіх зусиль для 
виправлення ситуації.

Платіні також пояснив висо-
кими цінами на номери в готелях 
проблеми з продажем квитків на 
матчі в Україні, зокрема, на один 
із найбільш цікавих поєдинків 
турніру між збірними Англії та 
Франції в Донецьку. «Люди взага-
лі не хочуть приїжджати, якщо не 
знаходять житла за ціною, яка б їм 
відповідала», — сказав він.

Платіні зауважив, що навіть 
журналісти звертаються до УЄФА 
з проханнями знайти в Україні 
житло за «розумними цінами».

Як повідомлялося, 6 квітня 
Президент Віктор Янукович до-
ручив Борису Колеснікову та мі-
ністру економічного розвитку і 
торгівлі Петру Порошенку вжити 
заходів для того, щоб привести 
ціни на послуги готелів до еконо-
мічно обґрунтованого рівня.

Перший заступник голови 
правління «Ощадбанку» Ро-

ман Магута минулого тижня обра-
ний головою Рахункової палати у 
ВР. Його кандидатуру підтримали 
243 народних обранці.

На сайті «Ощадбанку» повідо-
мляється, що свою кар’єру Магута 
розпочав у 1984 році ревізором 
контрольно-ревізійного відділу 
Донецької обласної контори Буд-
банку СРСР.

З 1988 по 1991 рік працював на 
різних посадах у Донецькому об-
ласному управлінні Промбудбан-
ку СРСР. У 1991-1995 роках був го-
ловним бухгалтером, заступником 
головного бухгалтера інвестицій-
но-кредитного КБ «Донбас», голо-
вою правління КБ «Акцептабанк», 
першим заступником директора 
Донецького філіалу АК УБ «Від-
родження». З 1995-го по 2007-й 
обіймав керівні посади в Доне-
цькому регіональному управлінні 
КБ «Приватбанк». Із березня 2007 
року — в.о. голови правління ЗАТ 
«Український банк реконструкції 
та розвитку». З 20 березня 2007 
року — перший заступник голови 
правління АТ «Ощадбанк».

Згідно з податковою деклараці-
єю банкіра, щорічна зарплата Ма-
гути становила 2,8 мільйона гри-
вень, тобто 238 тисячі щомісячно, 
передає «Реальна економіка».

«Три роки «Ощадбанк» не 
сплачував ані вкладникам, ані 
спадкоємцям заборговані гроші. 
Казали, в українському бюджеті 
немає коштів, тепер відомо чому», 
— відзначає джерело видання у 
Верховній Раді.

За словами співрозмовника, 
важко повірити, що інші вісім за-
ступників на чолі з головою отри-
мують менше. «Отже, разом річ-
ний фонд вищого менеджменту 
«Ощадбанку» становить не менше 
20 мільйонів гривень. І це в дер-
жавному банку», — зазначає він.

Це ж яка корупційна вартість 
крісла голови Рахункової палати, 
щоб людина відмовилася від такої 
зарплати заради портфеля чинов-
ника?

За інформацією сайту tsn.ua, 
на Волині правоохоронці за-

тримали чотирьох членів зло-
чинного угрупування та їхнього 
лідера, який вбив у Сімферополі 
спільника Аслана Дикаєва (че-
ченський кілер) Андрія Шемя-
тенкова та дружину лісника на 
Київщині. Вони були застрелені 
з одного пістолета. 

З неофіційних джерел відо-
мо, що затриманий лідер угру-
пування нібито є сумнозвіс-
ним ватажком кримської банди 
«перевертнів у погонах» Юрієм 
Паскалом. У 2004 році він сів за 
ґрати на 14 з половиною років, 
але був звільнений достроково в 
2011-му. 

В управлінні УМВС у Волин-
ській області коментарів із цього 
приводу не надають, пояснюючи 
це тим, що справу розглядають у 
Києві й потрібно чекати повідо-
млень із міністерства. 

У західних областях 19 квіт-
ня хмарно, дощитиме. Температу-
ра повітря вночі +6...+7°C, вдень 
+12...+17°C. 20 квітня переважно 
хмарно, опади. Вночі +11...+13°C, 
вдень +13...+18°C. 21 квітня по-
хмуро, прогнозується дощ. Тем-
пература повітря вночі +8...+13°C, 
вдень +15…+18°C. 

У північних регіонах 19 квіт-
ня похмуро, очікуються опади. 
Нічна температура +11...+13°C, 
денна +17...+20°C. 20 квітня пере-
важно хмарно, йтиме дощ. Темпе-
ратура повітря вночі +12...+15°C, 
вдень +12...+15°C. 21 квітня хмар-
но, дощитиме. Температура вночі 
+10...+12°C, вдень +15...+19°C. 

У Києві 19 квітня очікується 
хмарність, увечері дощ. Темпе-
ратура вночі +11…+14°C, вдень 
+16...+19°C. 20 квітня хмарно, 
передбачаються опади. Вночі 
+9…+15°C, вдень +10...+16°C. 21 

квітня хмарна погода, коротко-
часний дощ. Нічна температура 
+9…+12°C, денна становитиме 
+14...+18°C.

У східних регіонах 19 квіт-
ня похмуро, дощитиме. Вночі 
+12...+14°C, вдень +18…+21°C. 
20 квітня хмарна та суха погода. 
Нічна температура становитиме 
+11...+16°C, денна +15...+18°C. 21 
квітня хмарно з проясненнями, 
без опадів. Температура вночі 
+8...+11°C, вдень +16...+20°C.

У південних областях 19 
квітня змінна хмарність, опа-
ди. Температура повітря вночі 
становитиме +11...+13°C, вдень 
+15...+19°C. 20 квітня переважно 
хмарно, сухо. Вночі +8...+10°C, 
вдень +12...+17°C. 21 квітня по-
хмуро, дощитиме. Нічна темпе-
ратура становитиме +9...+10°C, 
денна +16...+18°C. 

Суддям ВАСУ купили 21 авто 
і Mercedes за 1,1 мільйона
Державні і судові органи з 2 по 6 квітня уклали низку 
угод на обслуговування легковими автомобілями з 
водіями в 2012 році на загальну суму 6,62 мільйона 
гривень. Зокрема, Вищий адміністративний суд 
заплатить 2,06 мільйона. В конкурсній документації 
вміщено перелік із 22 авто, послуги яких надає пере-
візник. Серед них — Mercedes Benz S500 L4M 2006 
року випуску, який коштує від $140 тис. Міністерство 
закордонних справ заплатить 1,2 мільйона гривень 
автобазі Державного управління справами.

У США виявлено новий штам 
свинячого грипу
Новий штам свинячого грипу H3N2v вражає людей, мо-
лодших 18 років. У циркулюючого вірусу є ген від штаму, 
що викликав пандемію у 2009 році. Цей ген підсилює 
його здатність заражати людей. У США було зафіксо-
вано новий факт зараження людини вірусом H3N2v. 
Це тринадцята його жертва у Штатах. 12 із 13 випадків 
захворювання припадають на дітей. Відомо, що остання 
хвора — дівчинка з Юти. Вона пройшла курс лікування і 
зараз почувається нормально. 

547
понад стільки тисяч безробіт-
них українців станом на 1 квітня 
перебували на обліку в держав-
ній службі зайнятості. З них по-
ловину становить молодь віком 
до 35 років. 

 ПОГОДА

У Львові власник замурував входи до приміщення 

банку, захищаючи майно від рейдерів

Син Гаврилишина намагається повернути нерухомість свого батька 


