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Життєвий досвід переко-
нує, що все має межу. Та, на 
жаль, чимало кандидатів у 
депутати під час передви-
борчого марафону про це 
забувають і язиком гори 
перевертають. А ще гірше, 
не маючи з чим вийти до 
людей, обливають брудом 
своїх конкурентів. Найза-
повзятіша у цьому Олена 
Голєва, яка балотується по 
Луцькому мажоритарному 
округу №22. Щоб написати 
не просто програму, а «на-
родну», їй треба ще пройти 
луцькими дворами, бо за 
два роки перебування у 
міській раді Олена Голє-
ва так і не зрозуміла, що 
чекають від депутата. Після 
виступу в місцевій студії 
«Аверс» пані Голєвій дивно, 
що її заяви не отримали 
коментарів у місцевій пресі. 
Прийміть ці думки як ко-
ментар не лише до інтерв’ю, 
а й усієї діяльності вашої 
«родини», яка «вирішила» 
відправити вас у парламент.

УРОКИ, ЗАСВОЄНІ ВІД 
БАТЬКІВ І ЧОЛОВІКА

Хоча прізвище Голєв 
стало у Луцьку «притчею во 
язицех», але, послухавши ви-
ступ пані Олени на «Аверсі» 
й прочитавши примітивну 
нісенітницю у газетці «Укра-
їна Тиждень», одразу хочеть-
ся нагадати лучанам, звідки у 
Луцьку взялася ця «народна 
адвокатка».

Насамперед нагадаємо, 
що вона — донька номен-
клатурної партпрацівниці 
Галини Головенець, яка піс-
ля виборів 2004 року зму-
шена була розпрощатися з 
посадою голови Федерації 
профспілок Волині й зі скан-
далом покинути Луцьк. І на 
те були вагомі причини. Ось 
як про це писали місцеві ЗМІ 
у 2005 році. «Свого часу на 
базі майна профспілок утво-
рилося ЗАТ «Волиньтурист», 
яке очолив чоловік Галини 
Іванівни Василь Головенець. 
Дружина одноосібно дала 
йому дозвіл на продаж го-
тельного комплексу в місті 
Нововолинську, що будував-
ся за профспілкові кошти. 
А чоловік перепродав цей 
майновий комплекс на 42 
місця їхній доньці. Цікаво, 
що придбала вона його у ЗАТ 
«Волиньтурист» за 65 тисяч 
гривень. А вже згодом пере-
продала іншим особам за 1 
мільйон 100 тисяч гривень. 

Інвентаризація показа-
ла, що за роки її керування 
профспілками з балансу цієї 
організації зникло десять 
майнових комплексів вар-
тістю одинадцять мільйонів 
карбованців, із них шість 
об’єктів, будівництво яких 
частково фінансувалося ко-
штами профспілок, стали 
власністю ЗАТ «Волиньту-
рист». Прокуратура області 
порушила кримінальну спра-
ву за фактами зловживання 
службовим становищем ке-
рівниками ЗАТ». Зрештою, 
пані Головенець просто так 
не здалася, а почала судитися 
за посаду.

— Як тільки ми «роз-
ворушили вулик», одразу 
з’явилася позовна заява до 
суду. Напевно, для того, щоб 
повернутися до керівництва 
справами та знищити якісь 
документи. Це вже амбразу-
ра, яка стріляє, і закрити її 
можна лише власним тілом, 
— пояснив дії Галини Іванів-
ни її наступник Іван Карпо-
миз.

Знаючи, як вирішувалися 
та й досі вирішуються такі 

професійні афери, неваж-
ко здогадатись, яким чином 
батькам Олени вдалося за-
лагодити кримінальні спра-
ви. Тим паче, оперуючи вище 
згаданими сумами…

Викрутитися старшій Го-
ловенець тоді вдалося, про-
те наслідки її профспілкової 
діяльності місцева влада 
«розгрібає» донині. Так, іще 
минулого року Господар-
ський суд Волинської області 
визнав незаконною передачу 
профспілкового готелю «Лі-
сова пісня» в Ковелі у влас-
ність «Волиньтуристу». Вар-
тість готелю оцінили в 3,9 
мільйона гривень. Тепер суд 
визнав цей об’єкт власністю 
держави.

Отже, як бачимо, учите-
лів наша «адвокатка» мала 
ще тих, було у кого повчити-
ся…

ПРИЛИПАЛИ ДО ПАРТІЇ 
КАТЕРИНЧУКА

Тож не дивно, що Олена 
Голєва не прийшла у політи-
ку, як багато відомих людей, 
із конкретними справами 
та політичними переконан-
нями, а «в’їхала» на власних 
маршрутках, розмістивши 
на них свій «фейс» на фоні 
портрета Катеринчука. Чому 
раптом нікому не відома 
блондинка почала світитися 
з народним депутатом і го-
ловою Європейської партії 
України Катеринчуком, для 
багатьох і досі є загадкою. Та 
якщо простежити за «актив-
ною діяльністю» її чоловіка 
Миколи, все стає зрозумі-
лим.

Про Миколу Голєва екс-
перти програми ТАСІС (про-
грама Європейського Союзу, 
яка допомагала в перехідний 
період новим незалежним 
державам Східної Європи, 
колишнім республікам Ра-
дянського Союзу, крім країн 
Балтії) у серпні 2000 року з 
приводу ліквідації КБ «Во-
линьторгінвест», створено-
го ним, прозвітували так: 
«Наш аналіз господарської 
діяльності ВТІБ і деяких його 
клієнтів дає підстави для 
притягнення учасників і ке-
рівників банку до посадової, 
кримінальної, адміністра-
тивної та цивільної відпові-
дальності». ТАСІС вимагав 
провести кримінальне роз-
слідування у справі Голєва. 
Проте вправному аферисту, 
який наперед прорахував, 
як кинути і клієнтів, і сво-
їх партнерів, також вдалось 
уникнути криміналу.

Урвавши грошенят, йому, 
як і батькам Олени, довелося 
ховатися від лучан у столиці. 
Адже у 1999 році його банк 
припинив видавати гроші 
вкладникам (про це можна 
писати окрему публікацію), 
розпочавши справу про бан-
крутство.

А що вже казати про всім 
відомий продаж гуртожит-
ку на вулиці Сагайдачного, 
1, який належав ВАТ «Во-

линьрембуд». Довголітня бо-
ротьба лучан проти свавілля 
афериста з чиновницькими 
регаліями, який хотів позба-
вити житла багато сімей, що 
за життя тільки й заробили 
собі декілька квадратних 
метрів у гуртожитку, стала 
горезвісною місцевою епо-
пеєю. Та це абсолютно не за-
шкодило пану Голєву вміло 
«підлізти» до Катеринчука, 
щоб той аж призначив Олену 
головою Європейської партії 
на Волині.

— Те, що я стала членом 
партії та очолила її волин-
ський осередок, — наслідок 
того, що ми є друзями, — за-
являє вона.

Чи не настане момент, 
коли Катеринчук так само 
мріятиме скараскатися цих 
друзів, як цього прагнули 
свого часу колишні партнери 
Голєва у Луцьку?

 
ГОЛЄВИ У ЛУЦЬКУ 
ВІДОМІ ЯК «КИДАЛОВИ»

Будучи уже на високих 
посадах, Голєв намагався 
пустити по світу свого біз-
нес-партнера Леонтія Івані-
шина, генерального директо-
ра ТзОВ «Завод будівельних 
конструкцій». Леонтію Воло-
димировичу довелося пере-
жити неабиякий тиск подат-
ківців, погрози та суди, проте 
Голєву так і не вдалося довес-
ти цей завод до банкрутства 
і «кинути» інвесторів, як 
він це зробив із банком. Не 
меншу аферу обоє Голєви за-
крутили й з Дубечненським 
керамічним заводом, де теж 
махінаціями намагалися за-
довольнити свої матеріальні 
інтереси. Іванишин, отри-
мавши немало бізнесових 
проблем, але позбувшись 
Голєва-партнера, з полег-
шенням видихнув і сказав: 
«Почуваюсь, як після спо-
віді. Свої проблеми вирішу. 
А той день, коли зв’язався з 
Голєвим, проклинатиму до 
кінця життя. Це людина, яка 
вміє увійти у довіру, а пізні-
ше залишає після себе лише 
чорноту. Крім власних інтер-
есів, його нічого та ніхто не 
цікавить, це вроджений «ки-
дала».

Не обійшлося без су-
дів, коли Голєви позбавляли 
частки й іншого свого парт-
нера по транспортному біз-
несу — Вадима Вітинського.

— У 2007 році ми з чо-
ловіком розійшлися з остан-
німи партнерами, які у нас 
були. У нашому бізнесі двоє 
партнерів — він і я. І це дуже 
зручно, — сміючись, про-
яснила ситуацію з бізнесом 
Олена в розмові з журналіст-
кою.

Про те, як Голєви розхо-
дяться зі своїми партнерами, 
дуже яскраво свідчить відео 
в Інтернеті, де Олена продає 
частку заводу будівельних 
конструкцій: офіційно — за 
14 тисяч гривень, а реально 
отримує на руки 1 мільйон 
500 тисяч доларів. «Народно-

му адвокату» хочеться яко-
мога більше урвати від своїх 
колишніх партнерів, але не 
хочеться сплачувати податки 
до бюджету, щоб поділитися 
трохи з тими людьми, за яких 
у неї так болить душа…

В Олени Голєвої все бу-
дується на власній вигоді, 
брехні та підступності. Вона 
постійно хизується:

— Він (чоловік. — Авт.) 
дав мені досить велике під-
приємство. Це швейна фа-
брика, у якій на той момент 
працювало п’ятсот швачок. 
Вона перебувала у жахливо-
му стані. Були кількамісяч-
ні борги з заробітної плати. 
Вона фактично мала проіс-
нувати ще максимум півро-
ку. На щастя, мені вдалося 
підняти фабрику, закупити 
нове обладнання. І я пиша-
юсь тим, що тепер жіночий 
верхній одяг, який шиєть-
ся на Волині, продається у 
Франції...

А ось працівників швей-
ної фабрики «Лучанка», 
власницею якої вона є, тіпає 
від «слави» Голєвої. Одна з 
працівниць, яку скоротили, 
зачувши, що та преться в на-
родні депутати, сказала:

— Попалася б вона мені 
на очі. Швейну фабрику зі 
своїм чоловіком знищили, 
все продали, людей скоро-
тили, а страшні приміщення 
здають в оренду. Хвалиться, 
що шиє на Францію. А лю-
дям платить копійки, та й то 
невчасно, бо європейці тут 
знайшли собі дешеву робо-
чу силу. Хай би похвалилася, 
в яких умовах працюють ті 
кілька жінок, що залишили-
ся. Не нагреблися тут, то тре-
ба ще в парламенті догребти. 
Вона з фабрикою не впора-
лась, а збирається державні 
справи вирішувати…

Потрапивши через пар-
тійний список у Луцьку місь-
ку раду та навіть очоливши 
постійну комісію міськра-
ди з питань житлово-ко-
мунального господарства, 
екології, транспорту й енер-
гозбереження, Олена Голє-
ва настирливо лобіювала 
маршрутні лінії, на яких хо-
тіла запустити власні марш-
рутки. Її фірма «Санрайз» 
знову наполегливо судилася 
з Луцьким підприємством 
електротранспорту, щоби 
вибити собі маршрути. Ця 
ситуація — яскраве свідчен-
ня того, що місцевий мандат 
їй був потрібен саме для за-
доволення власних інтересів. 
«Народний адвокат» навіть 
ладна знищити тролейбус-
ний транспорт, аби розчис-
тити дорогу своєму бізнесу. 
Правда, депутати не без до-
помоги прокуратури вчасно 
позбавили її посади голови 
цієї комісії.

З ЧИМ І ДЛЯ ЧОГО ВОНА 
ЗБИРАЄТЬСЯ ЙТИ У 
ПАРЛАМЕНТ

Про своє рішення щодо 
самовисування кандидатом у 

депутати Голєва сказала так:
— Він (Катеринчук. — 

Авт.) зараз хоче, щоб я бало-
тувалася до Верховної Ради. 
Проте це рішення прийма-
тиме не він, навіть не я. Це 
рішення прийматиме моя, на 
щастя, велика родина.

Отакої! Голєви-Головенці 
вирішили відправити Олену 
до парламенту! Їх навіть не 
цікавило остаточне рішення 
голови Європейської партії. 
Про нібито «програму», яку 
Голєва виклала у своїй газет-
ці «Україна Тиждень», уза-
галі важко щось говорити. 
«Конкретний план дій» — це 
примітивні роздуми-химери. 
Чого лише вартують самі на-
зви законів, які вона нібито 
збирається подати на роз-
гляд у парламент: «Про від-
мову в перспективі», «Про 
дві відмови», «Про бюджет-
ні пріоритети». Головне, що 
має знати виборець: лишень 
представниця Голєвих-Го-
ловенців переступить поріг 
парламенту, «держава слу-
житиме громадянину». Одне 
слово, програма Голєвої, 
яку вона представила, — це 
яскраве свідчення її рівня 
знань, досвіду та розуму.

Проблем Голєвим виста-
чає, тому недоторканність 
народного депутата аж ніяк 
одному з них не зашкодила б. 
Мандат навіть міг би стати у 
пригоді, щоб завершити бу-
дівництво другого будинку в 
Старому місті, який зводять 
біля того, в якому живуть. 
Порушуючи правила будів-
ництва, Голєви змушені були, 
згідно з приписами відпо-
відних органів, припинити 
будівельні роботи. Нещасна 
бізнес-білявка бідкається з 
цього приводу:

— Для трьох дітей і двох 
дорослих замало 250 метрів. 
У донечки окремої кімнати 
немає — вона живе з нами в 
одній кімнаті. 

Депутат, який на словах 
переймається проблемами 
лучан, мав би докласти мак-
симум зусиль, аби зберегти 
самобутність Старого міста, 
щоб Луцьк мав із того ко-
ристь, а не лізти туди з будів-
ництвом особняків. Голєвим 
мало там одного будинку, 
треба ще й другий.

Читаючи пасквільну га-
зетку «Україна Тиждень», яка 
працює на Голєву, дивуюсь, 
як освічена людина, яка пре-
тендує на високу посаду дер-
жавного значення, може про-
пустити ось такі примітивні 
претензії на оригінальність, 
які дозволяють собі писаки 
тих статейок: «авторам — 
респект і уважуха», «не смі-
шіть мої капці», «зелені па-
пірці з зображенням якихось 
дядьків», «губернатор і репу 
не чеше». Є взагалі гидотні 
«перли». А стосовно фрази-
докору, що «бізнес не може 
не дружити з владою» — без-
перечно, з досвіду самих Го-
лєвих-Головенців.

Єдина фраза в газетці 
кандидатки, яка промовисто 
свідчить про передвибор-
чу діяльність Голєвої, — це 
«ролі вивчили, а грають не-
переконливо». На жаль, роль 
кандидата у народні депута-
ти, яку приміряє до себе ця 
пані, ну ніяк їй не підходить. 
Тому навіть вивчити її до 
ладу вона не може. Для цьо-
го принаймні треба бути чи 
то успішним бізнесменом, чи 
то спеціалістом. Дуже сумні-
ваюся, що хтось, окрім самої 
Голєвої, асоціює її з Юлією 
Тимошенко. Бо для жінки-
політика важлива не лише 
коса, а й те, що під нею…

Олеся ДМИТРЕНКО

«Народний адвокат» мріє про 
депутатський мандат

Вибори - 2012

Та скандалами і чорним піаром чогось досягти важко

  Візьму на роботу мулярів, малярів, 
покрівельників. (066) 2222313

  Підприємство запрошує на роботу 
швачок, з/п висока. (0332) 266927, 
265495

  Потрібні на роботу водії на вантаж-
ний а/м, досвід роботи не менше 3-х 
років. (066) 7007077; (050) 4313619

 ПІДРОБІТОК НА ДОМУ. ВИМОГА: 
ВМІННЯ СПІЛКУВАТИСЬ В ІНТЕР-
НЕТІ. ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ. 
ТЕЛ:(050) 4381031, 10.00-17.00, КРІМ 
ВИХІДНИХ

  На виїздну роботу по Україні потрібні 
ляльководи, молоді, енергійні люди, 
з/п 2500грн + відрядні 1500грн. (096) 
9051734

  Потрібен водій на а/м "Рено", вантаж-
ний автомобіль (в/п 20т, 86куб.м), робо-
та по Україні. (095) 8369524, Юрій

  На роботу потрібні: посудомийни-
ці, бармени, офіціанти, піцмайстри, 
помічник кухаря, водій з власним 
автомобілем на газу. (095) 6551001; 
(066) 1244446

Приватний підприємець розширює 
діяльність. Запрошую компаньйонів, 
вкладання не потрібні, на виході від-
соток від бізнесу. Кого цікавить теле-

фонуйте! Або інформація на сайті 
www.rusl.com.ua Тел:(050) 2062221

Різне

  Продам. Меблі у хорошому стані: 
спальня, м'яка частина, прихожа, стіль-
ці. (099) 4306932; (099) 0733985

  Продам. Стінку в дитячу (підліткову) 
кімнату, письмовий стіл в комплекті, 
у відмінному стані, б/в 2 роки. Стіл 
комп'ютерний, з полицями та тумбою. 
(066) 7283532

  Продам. Меблі б/в: шафа трид-
верна, ліжко одно-, двоспальне, 
диван-книжка, крісло шкіряне, м'яке, 
нерозкладне,тумби приліжкові. (063) 
2664831

 ПРОДАМ. КОРОВУ, С.ОКОРСЬК 
ЛОКАЧИНСЬКОГО Р-НУ. ТЕЛ:(050) 
2574628

  Продам. Корову хорошу, є корма. 
(0332) 700700; (066) 0800299

  Продам. Корову дійну, терміново, 
недорого, с.Малий Окорськ. (03374) 
95154 (Локачі); (097) 2678380

  Продам. Молоду корову, тільну та 
робочу кобилу у с.Чаруків, ціна за до-
мовленістю. (066) 1583500

  Продам. Картоплю малу. (067) 
4276926; (067) 7486801

  Продам. Жом, дрова, торфобри-
кет, торфокрихту. Доставка. (095) 
5355663; (097) 7516430

  СВГ "Серпанок" Ковельського р-ну 
реалізує третекале, озимого сорту 
Паво, Польща. (050) 1483372 

  Продам. Касові апарати, 2шт.: б/в, 
"Датекс-ЕКСЕЛЛІО DMP-55LD", дата 
виготовлення 09.12.2009р., у хорошому 
стані. (067) 3345995, Віктор

Громада "Христового 
воскресіння"Апостольної Право-

славної Церкви (настоятель - Єпис-
коп Олег Ведмеденко) запрошує 

всіх, хто шукає духовного про-
світлення, на спільні Богослужіння. 

Божественна Літургія відправляєть-
ся щонеділі та у святкові дні о 9.00. 

Адр: м.Луцьк. вул.Зв'язківців, 1. При 
громаді діє недільня школа для ді-

тей. Миру й відради Вам духовної... 
Тел:(096) 2301777

Купуємо стружку кольорових металів: 
мідь, алюміній, бронзу, латунь, свинець, 

н/ж; акумулятори, можливий демон-
таж, самовивіз. Ліц. АВ №501444 від 

24.11.09р.; АБ№580658 від 22.02.2011р.; 
Ліц АБ№58067722.02.2011р.МППУ 
(0332) 767992; (095) 4091285; (098) 
5266032; (067) 6492168; (095) 1264199 

  КУПЛЮ СТАРІ ГАЗОВІ КОЛОНКИ, 
ГАЗОВІ ПЛИТИ, КОТЛИ, ХОЛОДИЛЬНИ-
КИ, ПРАЛЬНІ МАШИНИ (УСІХ ВИДІВ), 
ЛАМПОВІ ТЕЛЕВІЗОРИ, НЕРОБОЧІ 
КОНДИЦІОНЕРИ. ТЕЛ:(098) 6730579

Ліц. АВ№501444 від 24.11.2009р., 
АГ№501462, від 23.11.2010р., МППУ. 

(050) 6683825

  Загублену чоловічу барсетку в р-ні 
АС№1, з ключами та документами, вида-
ними на ім'я Безп'ятко Юрія Борисови-
ча, прохання повернути за винагороду. 
(098) 4462666; (095) 1325644


