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Події

Посадовці, які побили засудженого, тепер 
самі сидітимуть у в’язниці

Прокуратура Горохівського ра-
йону порушила кримінальну 

справу щодо колишнього сільсько-
го голови одного з сіл Горохівщини 
та місцевої жительки. Внаслідок 
їхніх злочинних дій неповноліт-
ній мешканець села позбувся на-
лежного йому житла та земельної 
ділянки. Про це повідомляє прес-
служба прокуратури області.

Перевіркою встановлено, що 
у 2001 році, після смерті батька 
та позбавлення батьківських прав 
матері, опікуном над онуком ста-
ла бабуся, яка проживає в сусід-
ньому селі. Проте через сім років 
жінка була звільнена від опікун-
ства, оскільки хлопець перебував 
у інтернатному закладі на повному 
державному утриманні.

У 2010 році задля вирішення 
своїх матеріальних проблем ба-
буся вирішила продати хату й зе-
мельну ділянку онука. Для цього 
вона підбурила сільського голову 
до вчинення шахрайства, службо-
вого підроблення та зловживання 
службовим становищем.

На прохання жінки посадо-

вець видав їй неправдиву довідку 
про те, що вона є опікуном непо-
внолітнього та проживає разом із 
ним. Потенційного покупця майна 
сільський голова запевнив, що усе 
відбувається законно.

Посадовець також засвідчив 
підписом і печаткою сільради роз-
писку про отримання продавцем 
грошей. Покупцю сільський голо-
ва видав неправдивий витяг із акта 
сільради.

На підставі підробленого рі-
шення покупець виготовив техніч-
ну документацію з землеустрою. 
Сільський же голова вніс до гос-
подарської книги сільської ради 
неправдиві відомості, що новий 
власник тепер є головою домогос-
подарства. Отже, неповнолітнього 
позбавлено права на житло та зе-
мельну ділянку й спричинено май-
нову шкоду на суму понад 45 тисяч 
гривень.

Завдяки вжитим прокурату-
рою району заходам права дитини 
нині повністю поновлено. Житло 
та земельна ділянка повернуті за-
конному власнику.

Українську армію скоротять 
на кілька тисяч
В українській армії скоротять 8 тис. посад в об-
слуговувальних частинах, заявив перший заступ-
ник начальника Головного управління оборон-
ного і мобілізаційного планування Генштабу ЗСУ 
генерал-майор Володимир Талалай. «Законом 
встановлено, що на 2012 рік кількість особового 
складу війська має бути на рівні 184 тис., з них 
139 тис. — військовослужбовці. Тому першочер-
гово скорочуватимуть частини, які обслуговують 
армію», — розповів офіцер. 

Влада готує чергове 
подорожчання товарів
Уряд планує підвищити максимальні ставки імпорт-
них мит на 350 видів товарів, зокрема на автомобілі, 
побутову техніку, м’ясо, фрукти, овочі, що автома-
тично призведе до їх подорожчання. Про це повідо-
мляє Reuters із посиланням на документ під грифом 
«таємно», який був розісланий членам Світової 
організації торгівлі. У документі йдеться про те, що 
Україна готова почати переговори та консультації з 
членами СОТ і просить відповісти до 12 грудня.

7%
на стільки за останні два роки 
в Україні зменшилася кількість 
кар’єристів. Такими є результа-
ти опитування порталу rabota.
ua.

Судом винесено вирок службо-
вим особам Маневицької ви-

правної колонії №42 та управління 
Державного департаменту Украї-
ни з питань виконання покарань 
у Волинській області, умисними 
протиправними діями яких спри-
чинено смерть засудженого. Про 
це повідомили у прес-службі про-
куратури області.

Начальника колонії засуджено 
до шести років в’язниці з позбав-
ленням права три роки обіймати 
посади в правоохоронних органах 
і спеціального звання майора вну-
трішньої служби. 

Старшому оперуповноважено-
му управління держдепартаменту 
з питань виконання покарань у 
області суд призначив покарання 
у вигляді семи років ув’язнення 
з позбавленням права три роки 
обіймати посади в правоохорон-
них органах і спеціального звання 
старшого лейтенанта внутрішньої 
служби. Саме він завдав засудже-
ному удару, який і спричинив 
смерть. 

Ще шістьом службовим осо-
бам колонії №42 призначено по-
карання у вигляді чотирьох із по-
ловиною, а двом — чотирьох років 
ув’язнення з позбавленням права 
два роки обіймати посади в пра-
воохоронних органах і з позбав-
ленням спеціальних звань із вста-
новленням трирічного іспитового 
строку.

Нагадаємо, що 15 березня 

2011 року 25-річний засуджений 
Володимир Делевин самовільно 
покинув дільницю соціальної ре-
абілітації Маневицької ВК №42, а 
19 квітня був виявлений праців-
никами Кодимського РВ УМВС 
України в Одеській області й до-
ставлений за місцем відбування 
покарання. 

Уранці 21 квітня 2011 року 
цього засудженого було знайдено 
мертвим у приміщенні для прове-
дення особистого обшуку виправ-
ної колонії. Перевірка встановила, 
що його смерть була спричинена 
умисними протиправними діями 
службових осіб колонії. Ці дії су-
проводжувалися насильством, 
були болісними та принизливими. 
В результаті десятьом службовцям 
інкриміновано перевищення вла-
ди або службових повноважень і 
катування засудженого. 

Луцький міськрайонний суд по-
становив вирок екс-депутату 

обласної ради, колишньому дирек-
тору КП «Луцький спеціалізований 
комбінат комунально-побутового 
обслуговування», а також майстру з 
благоустрою цього підприємства. 

Директора спецкомбінату об-
винувачують в одержанні хабарів 
від громадян за виділення місця під 
поховання на Луцькому міському 
кладовищі в селі Гаразджа Луцько-
го району. Депутату інкримінували 
також привласнення коштів спец-
комбінату. Йому призначено пока-
рання — п’ять із половиною років 
ув’язнення з позбавленням права 
обіймати відповідні посади на три 
роки та з конфіскацією майна. 

Майстра з благоустрою кому-
нального підприємства засуджено 
до п’яти років із позбавленням пра-
ва обіймати відповідні посади на 
три роки зі встановленням триріч-
ного іспитового строку.
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23% акцій «Волиньгазу» продали за 25 
мільйонів

Приватне акціонерне това-
риство «Газтек» стало пере-

можцем конкурсу з продажу дер-
жавного пакета акцій Публічного 
акціонерного товариства з газо-
постачання й газифікації «Волинь-
газ», запропонувавши за 23,416% 
акцій підприємства 25,5 мільйона 
гривень. Відповідне рішення при-
йняла міжвідомча конкурсна ко-
місія Фонду держмайна України за 
підсумками конкурсних торгів, що 
відбулися 19 вересня у Києві.

До конкурсу були допущені 
дві компанії — ТОВ ІК «Фінлекс-
Інвест» і ПрАТ «Газтек», обидві за-
пропонували однакову ціну, яка не 
перевищувала початкову.

Нагадаємо, що початкова ціна 
пакета акцій ПАТ «Волиньгаз», за-
явлена до початку торгів, складала 
24,3 мільйона гривень. Крок торгів 
становив 250 тис. грн. Таким чи-
ном, акції ПАТ «Волиньгаз» були 
реалізовані з перевищенням по-
чаткової ціни на 750 тис. грн. За 
умовами конкурсу мінімальний 
обсяг інвестицій від покупця мав 
скласти 2,6 мільйона гривень. 

ПАТ «Волиньгаз» забезпечує 
транспортування та постачання 
природного газу споживачам Во-
линської області. Загальна довжи-
на підвідних і розподільних газо-
проводів компанії сягає близько 
шести тисяч кілометрів. Її статут-
ний капітал — 5,564 мільйона гри-
вень. 

До речі, продано останню 
частку, яку мала держава. За ін-
формацією ЗМІ, ПАТ «Газтек» 
контролюється головою ради ди-
ректорів компанії Group DF Дми-
тром Фірташем.

В кінці серпня Кабінет Міністрів 
затвердив мінімальну закупівельну 
ціну на молоко у населення на рівні 
2 гривень 20 копійок. Прем’єр-
міністр Микола Азаров, комен-
туючи це рішення, назвав непри-
пустимою ситуацію, коли в низці 
областей молоко закуповується 
по 1,6-1,8 гривні. «До 70% молока 
в країні виробляється приватними 
сільгоспвиробниками, яких необ-
хідно захистити від різних спеку-
лянтів, які закуповують молоко за 
штучно заниженими цінами», — 
підкреслив він. 

За словами начальника облас-
ного управління агропромислового 
розвитку Юрія Горбенка, ще жоден 
із переробників молока не засвідчив, 
що не буде платити по 2,2 гривні, 
мовляв, усі готуються виконувати 
постанову Кабміну. Чи так це на-
справді, з’ясовували «Відомості».

Низькі ціни на молоко хвилю-
ють селян не лише Волині, а й цілої 
України, тому й не дивно, що час від 
часу терпець у господарів уриваєть-
ся і вони вдаються до надзвичайних 
заходів — пікетів і погроз. Очевид-
но, перекриттям автодоріг мало кого 
налякаєш, тож волинські селяни 
кажуть, що виріжуть корів, якщо за-
води не повернуть їхні потом заро-
блені гроші. Так, зокрема, налашто-
вані мешканці села Осьмиговичі, що 

на Турійщині, яким Рожищенський 
сирзавод уже четвертий місяць бор-
гує за здане молоко. І таких сіл на 
Волині — десятки.

Загалом же, як стало відо-
мо з інформації, яку озвучили на 
останньому засіданні сесії обласної 
ради, переробники молока, зокре-
ма ВАТ «Рожищенський сирзавод», 
ВАТ «Ковельмолоко» та ЗАТ «Рат-
нівський молокозавод», мають пе-
ред волинянами близько 14 міль-
йонів гривень заборгованості. Щоб 
підтвердити цю цифру «Відомості» 
зателефонували спочатку до облас-
ного управління АПР, а потім, за 
їхньою рекомендацією, — до Дер-
жавної інспекції сільського госпо-
дарства в області. Та, на наш подив, 
з’ясувалося, що ні одна, ні інша уста-
нова такими даними не володіють. 
Чи, може, спеціально приховують?

Зрозуміло, що постанова Кабмі-
ну дещо втішає селян, однак чи не 
виллються 2 гривні 20 копійок за 
літр молока у ще більші борги?

Керівник приватно-орендного 
сільгосппідприємства імені Шевчен-
ка Андрій Турак переконаний, що 
затвердження ціни поставить у без-
вихідь молокопереробні підприєм-
ства. Молоко зі свого господарства 
він здає на завод «Галичина», який 
платить Андрієві Антоновичу як 
юридичній особі три гривні за літр, 
хоча ще минулого вересня платив 

4,2 гривні. Та вже нині переробник 
боргує господарству близько двох 
мільйонів. Пан Турак каже, що цей 
борг для нього не є критичним, і з 
розумінням ставиться до проблеми.

Власники молокозаводів лише 
розводять руками — постанову при-
йняли, а далі що ж?

Керівник управління молочної 
сировини групи компаній «Агро-
поліс», до складу якої входить і ЗАТ 
«Ратнівський молокозавод», Віктор 
Гончаров каже, що безапеляційно 
прийнята постанова Кабміну зовсім 
не вирішить проблеми переробни-
ків молока, а навпаки, додасть їх іще 
більше. Мовляв, державне регулю-
вання далеке від ринкових умов. 

На запитання «Відомостей», чи 
зросте заборгованість перед селяна-
ми, пан Гончаров двозначно відпо-
вів: «Буде видно. Сиру наробили, а 
збуту немає. Якщо буде рух із обох 
сторін, то заборгованості не буде».

В той же час фахівці у галу-
зі тваринництва стверджують, що 
люди навряд чи повірять «молоч-
ному диву» від уряду, бо восени 
традиційно скорочуються надої, 
тож природно, що закупівельні ціни 
зростатимуть. Якщо Кабмін хотів 
реально допомогти селянам, то по-
трібно було вводити це рішення ще 
навесні.

Ірина КОСТЮК

Рідна бабуся позбавила внука житла

Борги перед селянами за здане 
молоко зростуть ще більше

Волинський аукціонний центр проводить аукціон з продажу майна територіальної гро-
мади с.Черче Камінь-Каширського району в особі Черченської сільської ради:  

лот І – житловий будинок з надвірними будівлями і спорудами, загальною площею 88,7 кв.м 
Місцезнаходження – вул.Поліська, 8, с.Черче, Камінь-Каширського району, Волинської області. 
Опис об’єкта:
– житловий будинок, А-1: кількість поверхів – 1, група капітальності – ІІІ, площа забудови – 75,7 
кв.м, будівельний об’єм – 288 куб.м, загальна площа – 88,7 кв.м., рік побудови – 1973. Конструк-
тивні елементи: фундамент – бетон; стіни – дерев’яні; підлога – дошки; перекриття – дерев’яне; 
покрівля – сталь покрівельна; опорядження – штукатурка, фарбування вапняним розчином і 
масляними фарбами; інженерне забезпечення – електроосвітлення; пічне опалення; фізичний 
знос – 45%; 
 – літня кухня, Б-1 – цегляна будівля накрита азбестоцементними листами; площа забудови – 
28,0 кв.м; технічний стан незадовільний;
 – сарай, В-1 – цегляна будівля накрита азбестоцементними листами; площа забудови – 24,0 
кв.м; технічний стан задовільний;
– сарай, Г-1 – цегляна будівля накрита азбестоцементними листами; площа забудови – 60,0 
кв.м; технічний стан незадовільний;
     – вбиральня, Д – цегляна будівля накрита азбестоцементними листами; площа забудови – 
60,0 кв.м; технічний стан незадовільний;
– колодязь питний, Е – споруда з бетонних кілець; технічний стан задовільний;
– огорожа, 1 – споруда з штахетника в бетонних стовпах; технічний стан незадовільний.
Стартова ціна – 80500,00 грн. без врахування ПДВ. 
Грошові кошти в розмірі 8050,00 грн., що становить 10% від початкової ціни об’єкта аукціону 
(гарантійний внесок) та плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. вносяться на: 
р/р 26003203233 в ВОД ВАТ „Райффайзен Банк Аваль”, МФО 380805, код 21733635.
Отримувач: ПАТ ДАК “НМАЦ“ – філія “Волинський аукціонний центр”. 
Аукціон відбудеться через 20 днів після публікації інформації за адресою: м.Луцьк, вул.Мель-
нична, 13.
Кінцевий термін прийняття заяв та плата грошових внесків – три дні до початку аукціону.
Заяви приймаються за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична, 13, тел. для довідок: (0332) 244-188, 
242-065. Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
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