
14 серпня, в УМВС України у Во-
линській області відбулася прес-
конференція за участю керівника 
полковника Петра Шпиги щодо 
протидії хабарництву та корупції. 
За словами начальника управління, 
зараз відкрито кримінальне про-
вадження за фактом отримання від 
приватного підприємця неправо-
мірної вигоди одним із посадових 
осіб м. Рожище.

ПІДПРИЄМЕЦЬ ЗВИНУВАТИВ 
ЧИНОВНИКА У ВИМАГАННІ 
ХАБАРА

«6 серпня цього року до нас в 
Управління надійшли матеріали 
із заявою приватного підприємця 
щодо вимагання в нього неправо-
мірної вигоди, — почав розмову Пе-
тро Шпига. — Саме за цією заявою 
відомості були внесені до єдиного 
реєстру досудових розслідувань за 
ч. 3. ст. 368. В заяві йшлося про те,  
що в своєму службовому кабіне-
ті посадова особа міської ради за-
просила у підприємця 5000 грн за 
сприяння у погодженні та наданні 
дозволу на розміщення книжкової 
продукції на книжковому ярмарку 
на території міста. При цьому по-
садова особа вимагала перерахува-
ти з вищевказаної суми 1000 грн на 
рахунок міського бюджету як бла-
годійної допомоги, а решту — 4000 
грн — передати особисто. Згодом 
посадова особа змінила свої наміри. 
Безпосередньо перед затриманням 
правопорушник сказав усю суму пе-
рерахувати на благодійний рахунок 
міської ради, — розповів Петро Пе-
трович, — а вже 12 серпня підпри-
ємець отримав повідомлення про 
те, що виконком міської ради не за-
перечує проти проведення ярмарку. 
Повідомлення було датоване 31 лип-
ня та підписане міським головою. У 
ході розслідування ми з’ясували, що 
це рішення міський голова прийняв 
особисто, без згоди та відома викон-
кому міської ради міста Рожище».

Імена керівник Управління на-
зивати відмовився, оскільки це 
заборонено законом, проте жур-
налістам стало відомо, що в події за-
діяні 2 особи: міський голова Рожи-
ща В’ячеслав Поліщук та приватний 
підприємець — 32-річний лучанин 
Артем Орлов.

«Слідство ще триває, тому міри 
запобіжного заходу поки не встанов-
лено», — наголосив Іван Поторась, 
виконуючий обов’язки керівника 
слідства УМВС у Волинській області.

Натомість представники гро-
мадського формування «Народна 
самооборона» міста Рожище, які теж 
були присутні на прес-конференції, 

переконані, що вини міського голо-
ви немає. «Це підстава перед вибо-
рами», — заявляють вони.

ХАБАР В ІНТЕРЕСАХ МІСЬКОЇ 
РАДИ?

Днями В’ячеслав Поліщук дав 
офіційне пояснення представникам 
ЗМІ та розповів про події, які цьому 
передували.

— 31 липня до мене звернув-
ся приватний підприємець Артем 
Орлов із Луцька з пропозицією про-
ведення шкільного ярмарку на цен-
тральній площі міста з 15 серпня до 
15 вересня, — розповідає Рожищен-
ський міський голова. — Згідно з 
усіма офіційними нормами я скеру-
вав його, аби він написав звернення 
до міського голови. Згодом ця заява 
була зареєстрована та підписана 5 
серпня. Маючи на руках дозвіл місь-
кої ради про проведення ярмарку, 
пан Орлов вже звозив все необхідне.

Та за словами міського голови, 
Артем Орлов постійно натякав йому 
про благодійний внесок на розви-
ток міста. Врешті В’ячеслав Поліщук 
завів Артема Орлова в бухгалтерію 
міської ради та порадив написати 
заяву про добровільний внесок, ні 
разу не обмовившись про розмір 
внеску. Однак пан Орлов знову за-
явився в кабінет чиновника, аби той 
вказав розмір необхідних коштів.

— Я розцінив це як провокацію 
і припинив розмову, — говорить 
В’ячеслав Анатолійович. — Пан 
Орлов пішов шляхом обману: спла-
тив в терміналі благодійний внесок 
у розмірі 5000 грн на рахунок міської 
ради. Так мене запідозрили в отри-
манні хабара в інтересах третьої 
сторони, тобто міської ради. Під-
креслю, що на заяві цієї особи немає 
моєї резолюції

На основі заяви цього громадя-

нина в правоохоронні органи про те, 
що в нього вимагали хабара, в кабі-
неті міського голови був проведений 
обшук. Хоча, за словами В’ячеслава 
Анатолійовича, все, що їм було по-
трібно, знаходилося в секретаря та 
бухгалтерії. Згідно повістки, міський 
голова має з’явитися в правоохорон-
ні органи для дачі показів як свідок.

Депутатами міської ради одно-
голосно було прийняте рішення про 
повернення коштів громадянину 
Орлову А. В.

— Якщо ця людина має совість, 
хай дасть свої реквізити і згідно з 
рішенням міських депутатів ми по-
вернемо йому гроші в повному об-
сязі, — зауважив міський голова. — 
Благодійність має широкий спектр, 
наприклад, хай перерахує кошти на 
потребу армії чи онкохворим дітям.

За словами міського голови, це 
брудні гроші, місту не потрібні такі 
благодійники. І він залишає за со-
бою право подати до суду в зустріч-
ному позові.

ГРОМАДСЬКІСТЬ ВИМАГАЄ 
СПРАВЕДЛИВОСТІ

14 серпня відбулася позачергова 
56-та сесія депутатів Рожищенської 
ради, як реакція на дії працівників 
ДСБЕЗ та СБУ у Волинській облас-
ті по відношенню до міського голо-
ви В’ячеслава Поліщука та обшук 
у його кабінеті. Взявши до уваги 
тенденційне висвітлення цієї події 
у ЗМІ, а також спроби заплямувати 
репутацію міського голови, депутат-
ський корпус Рожищенської міської 
ради написав прокуророві Волин-
ської області, УМВС у Волинській 
області та УСБУ у Волинській об-
ласті звернення наступного змісту: 
«Ми розцінюємо обшук в кабінеті, 
затримання та допит В’ячеслава По-
ліщука, як спробу залякування, вчи-
нення політичного та морального 
тиску на лідера міста у зв’язку з його 
активною та безкомпромісною по-
зицією. Очевидно, що такі дії мають 
замовний характер та є черговим 
свідченням використання право-
охоронних структур для досягнення 
певних цілей зацікавлених осіб».

Депутати Рожищенської міської 
ради, вимагають надати їм офіційні 
пояснення щодо цього інциденту, 
вжити всіх заходів для встановлен-
ня замовників провокації та при-
тягнення їх до відповідальності. Ви-
словили прохання негайно створити 
Тимчасову слідчу комісію щодо роз-

слідування подій та з метою забезпе-
чення об’єктивності та недопущен-
ня тиску на В’ячеслава Поліщука.

Більше десятка рожищан заві-
тали і на засідання сесії Волинської 
облради, щоб публічно висловити 
свою позицію.

— Ми приїхали відстояти чесне 
ім’я нашого міського голови, — про-
читав спільну заяву депутат міської 
ради Вадим Зінгель. — Всі бачили, 
що вчора відбулося в нас у місті. Це 
була спеціально спровокована акція 
для того, щоб деякі клани змогли 
лобіювати певні свої інтереси. Як 
відомо, в нас зараз йдуть гарячі дис-
кусії щодо видобутку піску та пере-
везення його через Рожище, де дуже 
принципову позицію заявив наш 
міський голова. Нашому голові ін-
кримінують кримінальний злочин за 
ст. 368 «отримання хабара».  Рожище 
є містом патріотів, у якому прожи-
вають люди, сповненні гордості за 
свій край і свою історію. Ми щиро 
раді гостям, туристам, діловим парт-
нерам. Однак нікому не дозволимо 
принижувати власну гідність та зво-
дити наклепи на наших людей, а тим 
більше незаконні, протиправні дії.

Відповідно до пункту 23 ч. І ст. 26 
ЗУ «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статті 78 Бюджетного ко-
дексу України, враховуючи ситуацію 
зі звинуваченням правоохоронних 
органів у неправомірному отриман-
ні благодійної допомоги, депутати 
вирішили повернути Орлову Арте-
му Вадимовичу благодійний внесок 
у сумі 5000 грн, який надійшов 13 
серпня 2015 року на рахунок міської 
ради в повному обсязі.

Любов ШЕКЕЛЬ, Ірина ЗЕНЦ
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У Польщі під час перегонів авто 
влетіло в натовп уболівальників
Трагедією мало не закінчився четвертий етап польсько-
го чемпіонату з ралійних перегонів. Лукаш Бишкіневич, 
котрий їхав на Renault Clio R3T, не впорався з керуванням, 
автомобіль пішов в занос і вилетів на узбіччя, де стояло 
кілька десятків уболівальників. Побачивши, що машина 
несеться прямо на них, глядачі кинулися навтьоки, а один 
з чоловіків, схопивши за руку сина, буквально витяг його 
з-під коліс автомобіля. На щастя, постраждалих не було.

В Україні хочуть ввести 
новий податок на автомобілі
Міністерство пропонує ввести підвищений 
транспортний податок на автомобілі сегментів 
«преміум» і «люкс», середня ринкова вартість яких 
перевищує 1 мільйон гривень. Одночасно плану-
ють ввести  екологічний збір. У кого авто молодше 
5 років — платитимуть за нібито розкіш, а ті, у кого 
авто старше — платитимуть за те, що в них авто 
старе та шкодить екології. 

1,925
стільки мільйонів українських сімей 
вже оформили субсидії на оплату 
житлово-комунальних послуг. Ще 500 
тисяч заяв перебувають у стадії об-
робки. Такі цифри повідомив перший 
заступник міністра соціальної політики 
Василь Шевченко.
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Події

Масштабну реконструкцію під-
розділу здійснили в рамках 

міжнародного проекту розвитку 
сучасної інфраструктури відділів 
прикордонної служби за Програ-
мою транскордонного співробітни-
цтва «Україна-Польща-Білорусь». 
Загалом на облаштування відділу 
прикордонної служби «Грабове» 
протягом 2013–2015 років було 

спрямовано 5,3 мільйона гривень. 
Під час робіт проведено реконструк-
цію 30 будівель та споруд адміні-
стративно-житлового, господарчо-
го та комунального призначення, 
виконано роботи з прокладання 
мереж водопостачання, повністю 
переобладнано мережу теплопоста-
чання та збудовано нову котельню. 
Приємним моментом для військо-
вослужбовців, які проходять службу 
в цьому підрозділі, є облаштування 
службових квартир у будинку для 
особового складу. 

Гості відділу прикордонної служ-
би під час заходу мали можливість 
ознайомитися з технічними засо-
бами, що використовують прикор-
донники в охороні кордону. Зокрема 
це озброєння та спеціальні засоби, а 
також технічні засоби, що були отри-
мані в рамках зазначеного міжнарод-
ного проекту, серед яких патрульні 
автомобілі «Дастер», снігоходи, ква-
дроцикли, пасажирський транспорт 
для перевезення персоналу та при-

лади тепловізійного спостереження.
Як і весь персонал Держпри-

кордонслужби, військовослужбовці 
цього підрозділу долучаються до по-
силення східних рубежів України та 
беруть участь в антитерористичній 
операції. 6 прикордонників відділу 
нагороджені державними та відо-
мчими нагородами, один з яких по-
смертно.

Рожищани прийшли в обласну раду відстоювати честь і гідність свого мера

Шановні волиняни!
Щиро вітаємо вас 
з Днем Прапора та 
Днем Незалежності 
України! Ці свята 
завжди були для 
нашої держави 
світлими та важли-
вими, адже у 1991 
році синьо-жовтий 
стяг замайорів у 
столиці, давши 
зрозуміти усім, що 
відтепер ми — не-
залежні!
Однак цьогоріч ми 
не можемо повно-
цінно святкувати, 
адже ворог на Сході порушив наші кордони та зазіхає на землю, яка по 
праву належить нашим предкам.
Проте, за останній рік ми стали іншими. Агресор згуртував українську 
націю, об’єднав усіх єдиною метою — дати відсіч загарбнику! Справжні 
чоловіки в АТО захищають нас, аби війна не постукала у двері. Тож ви-
словлюємо глибоку шану та схиляємо голову перед їх подвигами. За рік 
ми всі бачимо, як зміцніла армія та перетворилась у могутню силу, яка дає 
відсіч ворогові.
Тисячі українців стали волонтерами, які невпинно допомагають пересе-
ленцям, військовим та жителям Сходу. Українці вкотре показали, що вони 
— єдині!
Тож сьогодні, хочемо привітати всіх з національним святом та побажати 
Вам мирного неба, злагоди та добробуту родинам!
Слава Україні! 

Волинська обласна організація партії
 «Солідарність» — Блок Петра Порошенка

На кордоні з Польщею відкрили оновлений прикордонний 
підрозділ в селі Грабове

Рожищенського мера звинувачують у хабарі

В’ячеслав Поліщук, міський голова м. Рожище 


