
Лист-відчай отримали «Відомості» 
від жителя селища Маневичі Мико-
ли Йосиповича Журавльова. «Мені 
80 років, а моїй дружині Ользі Мико-
лаївні — 81. Зараз вона тяжко хворіє 
і потребує догляду та лікування. На 
це треба гроші. Вони у нас є. Але 
не можемо їх забрати, оскільки у 
2008 році поклали всі зібрані за жит-
тя заощадження у «Західінкомбанк». 
Кошти звідти не можемо забрати 
досі, хоча є рішення судів на нашу 
користь. Ми старі люди і не маємо 
можливості ходити по кабінетах і 
добиватися того, щоб нам поверну-
ли наші гроші. Допоможіть». 

Те, що тисячі вкладників «Захі-
дінкомбанку» не можуть повернути 
свої кревні, — не новина. Проте по-
важний вік читачів змусив нас виру-
шити у дорогу. 

Микола Йосипович виявився ще 
досить міцним чоловіком у свої 80. 
Ольга ж Миколаївна уже тривалий 
час навіть із ліжка не встає: хвороба 
підкосила стареньку. 

— Вона так знервувалася за ті 
гроші, що нам не віддають. Ще то-
рік бігала, а то злягла — і не встає. 
А я до минулого року ще працював 
— завродзалом, — пожартував Ми-
кола Йосипович. — Очолював цех 
інкубації фірми «Адигель», стежив 
за тим, як курчата лупляться. Саме 
ця фірма викупила підприємство 
у Маневичах у 2008 році. Заплати-
ла людям за акції добрі гроші. Ми 
з дружиною отримали по 25 тисяч 
гривень і занесли їх до банку. Дума-
ли, поки вирішимо, на що потрати-
мо, то хай проценти набіжать. І от 
досі не можемо гроші повернути. У 
мене стажу 56 років. А пенсія — тро-
хи більше тисячі. Така ж у дружини. 
На лікування грошей не вистачає, а 
забрати не можемо. 

На руках у Миколи Йосипови-
ча й Ольги Миколаївни є рішення 
судів, де чітко написано, що банк 
зобов’язаний виконати умови дого-

вору і повернути вкладникам кошти. 
— Я ніяких їхніх процентів не 

хочу — хай повернуть нам наше, — 
каже пан Журавльов. — Хіба у нашій 
державі зовсім законів немає? 

Чому досі рішення суду не ви-
конано і заявникам не повернуто 
кошти, «Відомості» попросили про-
коментувати начальника відділу 
організації та контролю за виконан-
ням рішень суду управління держав-
ної виконавчої служби Головного 
управління юстиції у Волинській об-
ласті Сергія Гураля. 

— Відповідно до ст. 33 Закону 
України «Про виконавче проваджен-
ня», державний виконавець вносить 
постанову про приєднання нововід-
критих виконавчих проваджень до 
зведеного виконавчого проваджен-
ня. Відповідно до ст. 30 вказаного 
закону, термін виконання зведеного 
виконавчого провадження обчис-
люється з моменту приєднання до 
такого провадження останнього 
виконавчого документа. Останнє 
виконавче провадження приєднано 
18.06.2013 року. Тому терміни вико-
нання у цій справі не порушені. 

Зазначу, що певний час вико-
навча служба не могла виконувати 
рішень суду щодо стягнення коштів 
із боржника ПАТ «Західінкомбанк», 
оскільки ухвалою Львівського апе-
ляційного адмінсуду від 14.07.2011 
року було зупинено дію постанови 
державного виконавця від 5.04.2011 
року про поновлення зведеного ви-
конавчого провадження. Перед цим 
воно зупинялося у зв’язку з тим, що 
оскаржувалися дії держвиконавця 
самим боржником — «Західінком-
банком». Таким чином, із 14 липня 
2011 року виконання зведеного ви-
конавчого провадження було зупи-
нено. Необхідно було дочекатись 
вирішення справи по суті у Львів-
ському апеляційному адмінсуді. 
На сьогодні справа розглянута, у 
зв’язку з чим поновлено зведене ви-
конавче провадження. Зараз вирі-

шується питання про передачу його 
у відділ примусового виконання 
рішень ДВС Головного управління 
юстиції у Волинській області. Осо-
бливо наголошу, що свого часу дер-
жавними виконавцями були вжиті 
заходи щодо арешту майна «Західін-
комбанку». Тепер треба провести 
його оцінку та реалізувати. Після 
надходження коштів на відповідні 
рахунки органу виконавчої служби 
вони розподіляються у порядку чер-
говості між стягувачами відповідно 
до ст. 44 Закону України «Про вико-
навче провадження». На сьогодні у 
зведеному виконавчому проваджен-
ні перебуває 1173 справи на суму по-
над 49 мільйонів гривень, - розповів 
пан Гураль.

Скільки часу на все це знадо-
биться, правозахисник сказати не 
зміг. Ні у Миколи Йосиповича, ні в 
його дружини Ольги Миколаївни 
часу чекати взагалі немає. Вони ще 
за життя цілком законно хочуть ско-
ристатися своїми грішми. 

Чи має право банк їх не по-
вертати? «Відомості» звернулися 
за коментарями до посадових осіб 
ПАТ «Західінкомбанк» та управлін-
ня Нацбанку у Волинській області. 
Там повідомили, що відповідатим-
уть лише на письмові запити. Ми 
надіслали листи, де попросили по-
яснити, чому досі не стоїть питання 
про анулювання ліцензії неплато-
спроможного банку. Тому що інак-
ше назвати структуру, яка на першу 
вимогу, згідно з законом, не повер-
тає вкладнику його гроші, просто 
неможливо. Зазначимо, що у разі 
ліквідації чи банкрутства «Західін-
комбанку» такі вкладники як сім’я 
Журавльових змогли б отримати 
свої гроші через Фонд гарантування 
вкладів фізичних осіб. Відповіді бан-
ків ми обов’язково опублікуємо. 

Наталка СЛЮСАР 

Відтепер скористатись адміні-
стративними послугами змо-

жуть споживачі УДППЗ «Укрпо-
шта» в усіх відділеннях поштового 
зв’язку Маневицького району Во-
линської області. 

10 липня 2013 року в селищі 
міського типу Маневичі відбулося 
навчання начальників поштово-
го зв’язку, соціальних фахівців і 
відповідальних осіб структурних 
підрозділів Маневицької район-
ної державної адміністрації щодо 
питань реалізації проекту «Адмі-
ністративні послуги: спрощений 
доступ через пошту». 

Про суть, мету й обґрунту-
вання впровадження адміністра-
тивного проекту розповіли на-
чальник Поштамту Волинської 
дирекції Світлана Костюк, началь-
ник ЦОС №3 Марія Неродик, на-
чальник юридичного відділу рай-
держадміністрації Маневицького 
району Володимир Москалець, на-
чальник відділу економічного роз-
витку, інфраструктури та торгів-
лі райдержадміністрації Василь 
Шпанчук, державний адміністра-
тор апарату райдержадміністрації 
Світлана Комар. 

Про основні вимоги та осо-
бливості оформлення документів 
для надання адміністративних по-
слуг через відділення поштового 
зв’язку інформували начальник 

відділу обслуговування інвалідів, 
ветеранів і нагляду за правиль-
ністю призначення (перерахунку) 
та виплати пенсій, управління 
соціального захисту населення 
райдержадміністрації Р. Митка-
лик, заступник начальника відді-
лу грошових виплат і компенсацій 
управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації 
Н. Іщик, заступник начальника 
відділу Держземагентства І. Не-
чипорук, державний реєстратор 
державної реєстраційної служби 
управління юстиції Г. Ковердюк, 
головний державний інспектор ін-
спекції архітектурно-будівельного 
контролю у Волинській області 
О. Коломієць. 

«Першочерговим завданням 
на шляху впровадження системи 
надання адміністративних по-
слуг у поштових відділеннях є 
тісна співпраця з органами вла-
ди, про що свідчить підписаний 
регламент, — зазначила Світлана 
Костюк, — адже пошта є першою 
ланкою, куди звертаються спожи-
вачі, а також завершальний етап 
одержання результату». 

Навчання мало пізнавальний 
характер, адже начальники пошто-
вих відділень напередодні отрима-
ли змогу самостійно ознайомитися 
з переліком адміністративних по-
слуг, оскільки заздалегідь одержа-
ли пакети з інформацією стосовно 
проекту, тому вільно орієнтували-
ся, ставили запитання щодо про-
блемних ситуацій. 

Волинська дирекція УДППЗ 
«Укрпошта» впевнено крокує шля-
хом впровадження адміністра-
тивних послуг. Реалізація проекту 
«Адміністративні послуги: спро-
щений доступ через пошту» в усіх 
районах Волині планується вже до 
кінця третього кварталу. 

Волинська дирекція 
УДППЗ «Укрпошта» 
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Телефонні шахрайства не мають меж 

Адміністративні послуги: спрощений 
доступ через пошту 

Незважаючи на значний гро-
мадський резонанс і прове-

дену правоохоронними органами 
та засобами масової інформації 
роз’яснювальну роботу серед насе-
лення щодо телефонного шахрай-
ства, цей вид злочинів час від часу 
повертається в рядки міліцейської 
статистики. 

Так, протягом 2013 року до 
Луцького МВ звернулося більше 20 
громадян із заявами та повідомлен-
нями про вчинені відносно них кри-
мінальні правопорушення такого 
роду. 

Винахідливість шахраїв не знає 
меж. На сьогодні існує досить бага-
то варіантів і схем вчинення шах-
райських дій і заволодіння коштами 

довірливих громадян. Дуже розпо-
всюдженим є так зване телефонне 
шахрайство. 

Зловмисники телефонують на 
мобільний і пропонують людині 
перерахувати якусь суму для вирі-
шення проблемної ситуації, у яку 
нібито потрапили її родичі (ДТП, 
доставили у лікарню, затримали 
працівники міліції у зв’язку зі вчи-
ненням злочину). Дзвінок із не-
відомого номера пояснюють тим, 
що у вашого близького телефон 
розрядився, загубився, вилучений 
працівниками міліції чи взагалі що 
людина сама розмовляти не може 
через важкий стан. 

Шахраї вимагають терміново по-
повнити баланс незнайомого номера, 

продиктувати код картки на попо-
внення рахунку або ж узагалі певним 
чином передати конкретну суму гро-
шових коштів (залишити у вказано-

му місці, віддати якійсь людині). 
Більшість людей бездумно ви-

конує вказівки аферистів, оскільки 
велику роль відіграє хвилювання за 
близьких. Особливо дієві такі дзвін-
ки в нічний час, коли голос назива-
ється працівником правоохоронно-
го органу чи медиком. 

Слід попередити громадян, що 
у разі таких дзвінків не треба пере-
давати (перераховувати, надсилати) 
гроші невідомим особам, а необхід-
но відразу ж звертатися до міліції 
за номером «102». Доречним буде 
також зателефонувати (можливо, з 
іншого телефона) близькій людині, 
яка нібито потрапила в халепу, і пе-
реконатись у достовірності отрима-
ної інформації. 

Пам’ятайте, що в разі реального 
затримання працівниками міліції 
вони повідомляють про нього рід-
ним, вказуючи при цьому підстави 
та термін затримання, а також орган 
внутрішніх справ, де утримується 
затримана особа. Чинним законо-
давством не передбачено жодних 
платежів за утримання чи затриман-
ня особи правоохоронним органом. 
Якщо громадянин, ідучи назустріч 
вимогам «псевдоміліціонерів», пе-
редає їм кошти, то він автоматично 
переходить у категорію потерпілих 
від шахрайства або ж стає співучас-
ником злочинної діяльності. 

Ірина ВАЩУК
старший прокурор прокуратури 

міста Луцька 

Обсяг будівельних робіт 
в Україні за півроку впав 
на 19% 
За підсумками півріччя будівельні підприємства 
України порівняно з аналогічним періодом 2012 року 
скоротили обсяги робіт на 19,2% — до 22,963 млрд грн, 
ідеться у повідомленні Держстату. У відомстві підра-
хували, що в січні–червні поточного року порівняно 
з аналогічним періодом 2012 року будівельні підпри-
ємства зменшили обсяг робіт на 12,7% — до 10,95 млрд 
грн. 

За ненадання електронних звітів 
не штрафуватимуть до 1 січня 
2014 року 
Фінансові санкції за неподання електронної звітності за-
стосовуватимуть із 1 січня 2014 року. Нагадаємо, з 2013 року 
користувачі касових апаратів повинні звітувати до органів 
Міндоходів у електронному вигляді. Для цього реєстратори 
розрахункових операцій мають бути оснащені електронни-
ми стрічками, один раз на добу фіскальний звіт автоматично 
передаватиметься до міністерства. 

80
стільки сировинних зон для ви-
робництва якісних і безпечних 
продуктів харчування, в тому 
числі й дитячого, буде створено 
в Україні протягом найближчих 
двох років. 

Микола Журавльов ще сподівається 
отримати гроші
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«Західінкомбанк» не повертає людям 
гроші навіть після рішень суду 

 ПОГОДА

У західних областях 18 лип-
ня сонячно, опади не очікуються. 
Температура вночі +15...+18°C, 
вдень +25...+29°C. 19 липня змін-
на хмарність, можливий коротко-
часний дощ. Температура вночі 
+16...+20°C, вдень +26...+30°C. 
20 липня хмарно з прояснення-
ми, дощитиме. Температура по-
вітря вночі +17...+18°C, вдень 
+21…+24°C. 

У північних регіонах 18 лип-
ня хмарно з проясненнями, ко-
роткочасні опади. Нічна темпе-
ратура становитиме +15...+19°C, 
денна +25...+29°C. 19 липня змін-
на хмарність, дощ не прогнозу-
ють. Температура повітря вночі 
+13...+19°C, вдень +26...+30°C. 20 
липня похмуро, дощитиме. Вночі 
температура повітря становитиме 
+17...+18°C, вдень +20...+25°C. 

У Києві 18 липня сонячно, 
дощ не передбачається. Темпе-
ратура вночі +15…+20°C, вдень 
+25...+30°C. 19 липня переваж-

но ясно, ймовірні опади. Вночі 
+15…+20°C, вдень +26...+31°C. 
20 липня змінна хмарність, ко-
роткочасний дощ. Температура 
повітря вночі +19...+21°C, вдень 
+22...+28°C. 

У східних регіонах 18 лип-
ня ясно, без опадів. Уночі 
+19...+23°C, вдень +27…+30°C. 
19 липня змінна хмарність, дощ 
не очікується. Вночі +19...+23°C, 
вдень +27...+31°C. 20 липня хмар-
но з проясненнями, сухо. Темпе-
ратура повітря вночі +20...+24°C, 
вдень +28...+32°C. 

У південних областях 18 
липня змінна хмарність, незна-
чний дощ. Температура повітря 
вночі становитиме +23...+25°C, 
вдень +26...+29°C. 19 липня ясно, 
сухо. Температура повітря вночі 
+23...+25°C, вдень +27...+29°C. 20 
липня сонячно, дощів не прогно-
зують. Нічна температура повітря 
становитиме +23...+26°C, денна 
+27...+29°C. 


