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Тарута обіцяє за 
два місяці закрити 
всі нелегальні 
копанки 

ПАТ «Волиньгаз» контролюватиме 
споживання газу модем-контролерами 

Майданівців, яких лікують за кордоном, повертають додому через 
брак коштів 

Донецький губернатор Сергій 
Тарута обіцяє за два місяці 

закрити всі нелегальні копанки 
в області. «У нас є карта місцез-
находження цих ям», — зазначив 
губернатор. Він також пояснив, 
що деякі такі міні-шахти можуть 
бути легалізовані. За його сло-
вами, робота у цьому напрямку 
проводилася і раніше, але вона 
була неефективною, люди не по-
вірили владі й продовжили свою 
діяльність за корупційними 
схемами в тіні. «Всі, хто бажає, 
отримають право на законну ро-
боту. А всі копанки, які не про-
йдуть легалізацію, будуть закри-
ті», — заявив Тарута. 

П’ять тисяч кримських татар 
уже виїхали з півострова 
На сьогодні п’ять тисяч кримських татар залишили те-
риторію Криму. Про це у кулуарах парламенту розповів 
народний депутат Мустафа Джемілєв. Він відзначив, що 
кримські татари переважно переїхали на Західну Україну, 
зокрема у Львів та область. При цьому зі слів нардепа 
можна зробити висновок про те, що кримські татари й 
надалі залишатимуть територію півострова. Він зазначив, 
що значна кількість кримських татар через ситуацію у 
автономії готові її залишити. 

60% товарів Волинь експортує 
у країни Євросоюзу 
За 2013 рік підприємства області експортували товарів 
і послуг на 685,8 мільйона доларів, імпортували — 
на 1129,6 мільйона. Про це розповіли у Головному 
управлінні статистики у Волинській області. Зовніш-
ньоторговельні операції проводились із партнерами 
зі 113 країн світу. Протягом останніх років головними 
торговими партнерами області, на яких припадає май-
же 60% експорту і понад три чверті імпорту товарів, є 
країни Європейського Союзу. 

81,8
стільки відсотків опитаних 
українців виступають за повер-
нення Україні статусу ядерної 
держави, проти — 7,6%. Такими 
є результати опитування Інсти-
туту досліджень регіонального 
розвитку України. 

Кабмін виділив 
майже 2 мільярди 
на підвищення 
обороноздатності
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Сьогодення

«Волиньгаз» безкоштовно за-
безпечує підприємства, на 

яких встановлені промислові лі-
чильники, модем-контролерами. 
Це інноваційні прилади, які авто-
матично зчитують і пакетом пере-
дають на сервер ПАТ «Волиньгаз» 
інформацію про фактичні обсяги 
спожитого газу у визначений час. 

ПАТ «Волиньгаз» у березні 
укомплектувало модем-контр-
олерами вузли обліку газу перших 
15 підприємств області. «Щоденно 
підприємства передають диспет-
черам ПАТ «Волиньгаз» інфор-
мацію про використані кубоме-
три. Це потрібно задля контролю 

лімітів споживання газу. Раніше 
цю інформацію повідомляли теле-
фоном, що забирало багато часу. 
Тепер усе робить цифрове облад-
нання і спеціальна програма», — 
розповідає про новинку заступник 
голови правління ПАТ «Волинь-
газ» із постачання та обліку газу 
Андрій Карпомиз.

Всього цього року такими при-
ладами буде забезпечено 243 під-
приємства, що становить майже 
50% усіх промислових, бюджетних, 
комунально-побутових організа-
цій і підприємств теплокомуненер-
го Волині. 

Кабмін виділив 1,869 мільярда 
гривень на підвищення обо-

роноздатності. Про це йдеться 
в розпорядженні Кабміну № 244 
від 23 березня.

Зокрема, Міністерству обо-
рони виділено 1,482 млн грн, Го-
ловному управлінню внутрішніх 
військ Міністерства внутрішніх 
справ — 359,8 млн грн, Адміні-
страції Державної прикордонної 
служби — 27,3 млн грн. 

Як зазначається, гроші ви-
ділені для виплати грошового 
забезпечення військовослуж-
бовцям ВПС, внутрішніх військ 
МВС та Держприкордонслужби, 
проведення навчальних зборів із 
військовозобов’язаними та гро-
мадянами, які проходять службу 
у військовому резерві. 

Міністерству фінансів дору-
чено здійснити зазначені видат-
ки за рахунок коштів резервного 
фонду державного бюджету. За-
значені військові відомства по-
винні до 15 квітня відзвітувати-
ся про використання виділених 
коштів. 

Як відомо, на початку березня 
Ізраїль запросив на лікування 

поранених активістів Майдану. Во-
лонтери знайшли 130 тисяч євро на 
оренду літака та завдаток лікарні, а 
сплачувати за лікування сподівали-
ся за допомогою фондових коштів, 
які українці переказували на під-
тримку потерпілих .

Та час реабілітації потерпілих 
євромайданівців довелося скоро-
тити через економію коштів для ще 
трьох активістів, які перебувають у 
тяжкому стані. Чоловіків прооперу-
ють, коли на рахунок лікарні при-
йдуть гроші. 

«Борг становить ще 236 тисяч 

доларів. Це було ще кілька днів тому. 
Зараз активісти лежать у стерильних 
палатах. Це коштує близько 1400 до-
ларів у день», — повідомили волон-
тери. 

Обіцяні фондом 300 тисяч дола-
рів повинні майже повністю покри-
ти актуальний борг. Утім, перека-
зати гроші на рахунок закордонної 
медустанови активісти не можуть, 
оскільки, за їхніми словами, досі 
його не отримали. Нині про діяль-
ність звітують правоохоронцям. 

Нагадаємо, на початку березня 
до Німеччини на лікування прибули 
24 постраждалих під час сутичок у 
центрі Києва. 

Іванющенко і Ко розвели вкладників   

Ситуація напруги навколо «Західін-
комбанку» триває ось уже п’ять ро-
ків. Сотні вкладників, незважаючи 
на клятвені обіцянки нових влас-
ників повернути їм їхні депозити, 
насправді так нічого і не отримали. 
А багатьом цих грошей уже й не 
треба: «земний рай» поміняли на 
небесний спокій. Ні для кого не 
секрет, що нові господарі весь цей 
час звинувачують у неплатоспро-
можності фінустанови своїх по-
передників і приховують той факт, 
що на момент привласнення банку 
його кредитний портфель удвічі 
перевищував розмір депозитів, 
які треба було повернути людям. 
«Відомості» вирішили розібратись, 
куди ж поділися гроші. 

СПРАВУ БАТЬКА КЛЕЇЛИ 
СИНОВІ 

Кримінальна справа відносно 
«Західінкомбанку» бере свій поча-
ток із 2009 року. Голову спостереж-
ної ради фінустанови В. Б. Гаврили-
шина звинуватили у корупційних 
схемах із відмивання грошей. За 
рішенням суду в квітні 2009-го його 
затримують і поміщають до Київ-
ського СІЗО, майно — арештовують. 

Незважаючи на досить тривалий 
термін розслідування (більше двох 
років), матеріали за жодним із об-
винувачень, висунутих В. Б Гаври-
лишину, як стало відомо «Відомос-
тям», так і не передавались до суду 
та ніколи не були предметом судово-
го слідства. Причина — юридичних 
доказів його «шахрайства» фактич-
но не було, а ті, що були зібрані слід-
ством, в основному ґрунтувались 
на словесних обвинуваченнях, які 
здебільшого під «примусом» давали 
свідки. 

Але основне навіть не це. Гаври-
лишин звинувачувався у вчиненні 
так званих посадових злочинів, від-
повідати за які може лише службова 
особа. В той час, будучи власником 
банку, він жодної посади в ньому не 
обіймав. Вважаючи його головою 
спостережної ради, слідчі навіть не 
спромоглися належним чином пере-
вірити відповідні документи щодо 
наявності у нього цих повноважень. 
А з них випливало, що повноважен-
ня голови спостережної ради банку 
у Василя Гаврилишина закінчилися 
задовго до того, як проти нього було 
порушено кримінальну справу. 

Крім цього, злочином має бути 
завдано шкоди потерпілій особі. 
А такої особи не було. Оскільки, 
вчиняючи певні дії в межах своєї 
власності й справно сплачуючи по-
датки державі, Гаврилишин якби й 
міг завдати комусь шкоди, то тільки 
самому собі. Ось тому Печерський 
районний суд міста Києва ще 2 лис-
топада 2009 року постанову тоді ще 
заступника Генерального Проку-
рора Пшонки В. П. про порушення 

кримінальної справи стосовно Гав-
рилишина В. Б. скасував як неза-
конну та безпідставну. Через місяць 
Апеляційний суд м. Києва це судове 
рішення залишив без зміни. 

Як результат, чоловіка відпус-
кають на волю без застосування до 
нього жодного запобіжного заходу. І 
він, як передбачлива та далекогляд-
на людина, знаючи, що в спокої його 
не залишать, виїжджає за межі Укра-
їни, шукаючи прихистку в іншій 
державі. Зрозуміло, що пізніші по-
дання органів досудового розсліду-
вання про оголошення Гаврилишина 
Василя Богдановича у міжнародний 
розшук тією державою залишаються 
без задоволення. 

За відсутності головного обви-
нуваченого правоохоронці, які самі 
його і відпустили, переключаються 
на членів родини. 

Щоб якось позбутись тиску з 
боку силовиків, син Роман приймає 
для себе рішення: змінити прізвище 
Гаврилишин на Пшонка — прізвище 
нині відомого любителя всього зо-
лотого. 

Молодий чоловік переконаний, 
що все, що діється навколо КБ «Захі-
дінкомбанк» і його батька, не відбу-
валося без прямої вказівки Пшонки. 
Річ у тім, що атаки на фінустанову, 
як стало відомо «Відомостям», поча-
лися задовго до 2009 року. В 2007-му 
політична партія, в яку входив і нині, 
напевно, залишається її членом екс-
генпрокурор, активно застосовуючи 
силовий ресурс, намагалася «витру-
сити» з банку, який досить упевнено 
на той час стояв на ногах, круглень-
ку суму грошей, як у них назива-
ється, «в общак». Гаврилишин кате-
горично відмовлявся. Працівники 
банку та багато лучан пам’ятають, 
як у 2007 році озброєні люди оточи-
ли зі всіх сторін приміщення фінус-
танови. В той час усередині тривали 
перевірки контролюючих органів із 
метою знайти хоч якісь документи 
здійснення сумнівних операцій. По-
тім ще перевірки, які «відбивали» 
воїни-афганці. Банк потрапив у не-
милість. І якщо в період кризи 80% 
фінустанов України могли взяти у 
Нацбанку по декілька траншів ре-
фінансування, то «Західінкомбанку» 
дали лише один. Неслухняного Гав-
рилишина потрібно було «ставити 
на місце». 

На якийсь час родину залиша-
ють у спокої. Але не надовго. Син 
Василя Гаврилишина Роман таки 
потрапляє на лаву підсудних. Його 
звинувачують за статтею 206 КК 
України в протидії законній гос-
подарській діяльності ПАТ «ЗАХІ-
ДІНКОМБАНК», правонаступника 
КБ «Західінкомбанк». Це при тому, 
що молодий чоловік усього лише 
намагався повернути майно, яке на 
праві власності належало їхній сім’ї, 
а не фінустанові та на яке поклали 
око нові господарі. До його справи 
слідчі долучають матеріали кримі-

нального провадження за ознаками 
начебто скоєння правопорушень 
колишнім власником КБ «Західін-
комбанк» Гаврилишиним Василем 
Богдановичем. Тобто молодого чо-
ловіка намагаються запроторити 
у в’язницю за дії батька, до речі, до 
цього часу не доведені як злочинні. 
І це при тому, що син узагалі не має 
жодного стосунку до діяльності фі-
нустанови. 

Придніпровський районний суд 
м. Черкаси, коли обирав міру запо-
біжного заходу Роману Пшонці у 
вигляді затримання під вартою, ма-
буть, був іншої думки — вважав, що 
кримінальні звинувачення в родині 
Гаврилишиних передаються у спа-
док. Як говориться: була б стаття, а 
посадити знайдуть за що. 

Молодого чоловіка протримали 
в СІЗО два місяці. Якби не Європей-
ський суд із прав людини, він, може, 
й досі перебував би у тюремній ка-
мері. Хоча навряд. Справа проти 
Романа Пшонки настільки була сфа-
брикована, що прокуратура врешті-
решт змушена була відмовитися від 
підтримання в суді висунутого нею 
Романові обвинувачення. 

«ПРИХВАТИЗАЦІЯ» 
ПО-ЄНАКІЇВСЬКИ 

Криза 2008 року вдарила по всій 
банківській системі України. Ми 
пам’ятаємо ситуацію з «Надрами», 
головним акціонером якого до цього 
часу є пан Фірташ і якого сьогодні 
за підозрою в корупційних діяннях 
арештовано в Австрії та щодо яко-
го вже прийнято судове рішення 
про екстрадицію в США. Проблеми 
мали на той час і «Родовід Банк», і 
«Київбанк». «Укрпромбанк» узагалі 

збанкрутував, і його активи вику-
пив «Дельта Банк». У скрутному ста-
новищі опинилися практично 80% 
фінустанов. Одне слово, банки пере-
живали серйозну фінансову кризу. 

Чи можна було порятувати «За-
хідінкомбанк»? І чому оточення 
саме Юрія Іванющенка (відомий 
кримінальний авторитет на пріз-
висько «Юра Єнакіївський», якого 
ще вважають фінансовим розпо-
рядником родини колишнього пре-
зидента України В. Ф. Януковича, 
в кримінальному світі — «смотря-
щий») вирішило його викупити? Ба-
жання відновити ліквідність і плато-
спроможність установи чи все-таки 
«подоїти» вкладників? 

Самі Гаврилишини (колиш-
ні власники банку) наполягають 
на незаконному переслідуванні їх 
особами, які були тісно пов’язані 
з «Сім’єю» колишнього Прези-
дента Януковича та донедавна Ге-
неральним Прокурором України 
В. П. Пшонкою. Саме останнім, тоді 
ще заступником Генпрокурора, у 
березні 2009 року відносно Василя 
Гаврилишина, голови спостережної 
ради ТОВ КБ «Західінкомбанк», і 
була порушена кримінальна справа 
№ 24-76. 

Розслідування двох із трьох 
епізодів, які інкримінувалися Гав-
рилишину, було закінчено до кін-
ця 2009 року. Однак до суду спра-
ву так і не передали. Матеріали то 
роз’єднували в кілька справ, то 
об’єднували назад, додаючи все 
нові епізоди, оскільки попередні в 
ході слідства підтвердження не зна-
ходили. Тобто процес затягувався, а 
справа розвалювалась. 

У той же час із призначенням у 
2009 році тимчасовим адміністра-
тором «Західінкомбанку» Г. І. Яро-
шенко відбувається реорганіза-
ція ТОВ КБ «Західінкомбанк» у 
ПАТ «ЗАХІДІНКОМБАНК». Мета 
ніби благородна — оздоровлення 
фінустанови. Насправді ж, вияв-
ляється, під виглядом так званої 
деномінації статутний капітал її 
основного засновника Гаврилишина 
зменшують більше ніж на 120 міль-
йонів гривень, до 800 тисяч. Після 
цього ПАТ «ЗАХІДІНКОМБАНК» 
вводить у засновники нових «ін-
весторів» в особі підприємств, які 
належать родині Іванющенків та її 
оточенню. Зокрема, з часткою у ста-
тутному капіталі в розмірі 51% вхо-
дить у банк «Компанiя з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Паррокс Корпо-
рейшн Лiмiтед» (Parroks Corporation 
Limited), одноосібним власником 
якої є Іванющенко Арсен Юрійович, 
син народного депутата України 
Юрія Іванющенка. 

Що ж до програми фінансово-
го оздоровлення ТОВ КБ «Західін-
комбанк», яка була затверджена рі-
шенням від 11 листопада 2009 року 
№ 669 Комісією Національного 
банку України з питань нагляду та 

А ще під прикриттям оздоровлення фінустанови встигли добряче поповнити  

З часткою у статутно-
му капіталі в розмірі 
51% входить у банк 
«Компанiя з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Пар-
рокс Корпорейшн Лiмiтед» 
(Parroks Corporation 
Limited), одноосібним 
власником якої є Іваню-
щенко Арсен Юрійович, син 
народного депутата Украї-
ни Юрія Іванющенка 


