
Волиняни добре пам’ятають, як 
у 2010 році прокуратура області 
звинуватила директора Луцького 
КХП №2 Михайла Гнасюка у роз-
траті десятків мільйонів гривень. 
11 вересня цього року своє 
рішення виніс Господарський суд 
Волинської області. Він зобов’язав 
стягнути майже 57 мільйонів гри-
вень із… державного підприємства 
«Луцький комбінат хлібопродуктів 
№2». Як так вийшло, що мільйонні 
збитки з посадовця переклали на 
підприємство і яка доля криміналь-
ної справи проти екс-директора, 
дізнавалися «Відомості». 

Позов до державного підпри-
ємства «Луцький комбінат хлібо-
продуктів №2» про відшкодування 
збитків подала державна структура 
— Аграрний фонд України. Мовляв, 
фонд протягом 2007–2009 років пе-
редав КХП 32 278,943 тонни зерна 
на зберігання. Вартість становила 
понад 60 мільйонів гривень. Про 
це свідчать відповідні документи. А 
саме — складські квитанції. Пізніше 
перевірки збіжжя на складі не вия-
вили. Остаточний акт про це склали 
1 серпня цього року. Таким чином, 
унаслідок «неналежного виконання 
відповідачем (КХП-2. — Авт.) своїх 
договірних зобов’язань щодо збері-
гання зерна та продуктів переробки 
Аграрному фонду завдано збитків 
на 56 939 668,49 гривні». 

Оскільки представники підпри-
ємства в процесі розгляду справи 
не довели, що шкоду завдано не з 
їхньої вини, то Господарський суд 
Волинської області вирішив претен-
зії Аграрного фонду задовольнити і 
стягнути з державного підприємства 
«Луцький комбінат хлібопродуктів 
№2» Державного агентства резерву 
України майже 57 мільйонів гривень 
збитків і 68 тисяч 820 гривень судо-
вого збору. 

Сума, погодьтеся, велика, і її ви-
плата, звичайно, боляче вдарить по 
самому комбінату хлібопродуктів. 
Якщо підприємство після цього вза-
галі не стане банкрутом. 

Тому нас у контексті цієї справи 
цікавить інше питання: а чим за-
кінчилася скандальна справа про 
розтрату мільйонів гривень екс-

директором КХП Михайлом Гнасю-
ком? Адже у 2010 році вона набула 
широкого розголосу. 

Правоохоронні органи тоді на-
ввипередки звітували про резонанс-
ну справу. До її розслідування були 
причетні і прокуратура, і податкова 
міліція, і КРУ (нинішня фінінспек-
ція). Про цю справу на нарадах го-
ворили і посадовці ОДА. Сліди вели 
«наверх», у Київ, у Держрезерв Укра-
їни, підрозділом якого є Луцький 
КХП-2. 

Суть звинувачень зводилася до 
того, що керівництво підприємства, 
«перевищуючи надані їм службові 
повноваження, самовільно реалізу-
вали зерно жита і пшениці держав-
ного матеріального резерву, яке було 
у них на відповідальному зберіганні, 
в кількості 24 900 тонн на загаль-
ну суму 34 840 636 гривень, зерно 
Аграрного фонду — 32 586 тонн на 
33 328 239 гривень, борошно та зер-
нові відходи Аграрного фонду на 
3 033 515 гривень. Отримані кошти 
використали на потреби господар-
ської діяльності ДП «Луцький КХП 
№2», чим завдали матеріальних 
збитків державі на вказані суми». 

Крім того, директор КХП-2 і 
його заступник обвинувачувались 
у привласненні майна в особливо 
великих розмірах, службовому під-
робленні документів. Мовляв, діючи 
«в особистих інтересах, а саме —
прагнучи догодити невстановленим 
досудовим слідством службовим 
особам Держкомрезерву України…
та в інтересах третьої особи — 
ТзОВ «Конкорд-Плюс», підробили 
прості чотири складських свідоцтва 
на зерно на пред’явника, які були 
передані невстановленим досудо-
вим слідством особам, і чотири при-
ймальних акти форми Р-16, які були 
передані в Держкомрезерв Укра-
їни, в результаті чого на рахунок 
ТзОВ «Конкорд-Плюс» були безпід-

ставно перераховані кошти в сумі 
8 мільйонів 222 тисячі 30 гривень». 

Кримінальна справа дійшла до 
Луцького міськрайонного суду. В 
обвинувальній частині йшлося, що 
директор разом зі своїм заступни-
ком завдали матеріальної шкоди на 
загальну суму 81 мільйон 11 тисяч 
964,86 гривні. 

Рішення було винесене 12 трав-
ня 2011 року. Воно стало для бага-
тьох «холодним душем». 

«На думку суду, — читаємо в до-
кументі, — висунуте обвинувачення 
є неконкретним, суперечливим, що, 
в свою чергу, порушує право на за-
хист. Без усунення наведеного по-
рушення справа не може бути при-
значена до розгляду по суті, тому 
повертається на додаткове розсліду-
вання». 

«Відомості» з’ясували у прокура-
турі області, що кримінальну справу 
таки дорозслідували і вона знову 
направлена до суду. Цього разу без 
особливого шуму. 

Нинішнього літа під час озна-
йомлення з роботою зерносховищ 
Волині заступник голови ОДА Ві-
талій Карпюк зазначив, що «Луць-
кий КХП №2 — важлива складова 
бази зберігання й економіки області. 
Проблеми підприємства відійшли в 
історію. Тепер воно працює стабіль-
но, а це — запорука продовольчої 
безпеки держави». 

Можливо, воно таким і зали-
шиться, якщо вже в апеляційному 
господарському суді вдасться до-
вести, що не підприємство повинне 
компенсувати майже 60 мільйонів 
гривень збитків Аграрному фон-
ду. Куди ж поділося понад 50 тисяч 
тонн зерна? Питання залишається 
відкритим. І говорити про це, як 
переконалися «Відомості», ніхто не 
хоче. Ну справді, не миші ж його 
з’їли. 

Наталка СЛЮСАР 
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Події

На Рівненщині чиновники присвоїли 
майже 500 тисяч гривень 

На кордоні з Росією авто українців 
поливатимуть засобом від чуми 

У ході проведеної перевірки з на-
гляду за додержанням і засто-

суванням вимог бюджетного зако-
нодавства виявлено кримінально 
карані дії в діяльності службових 
осіб управління агропромислово-
го розвитку Здолбунівської район-
ної державної адміністрації. Про 
це повідомляє прес-служба проку-
ратури Рівненщини. 

Встановлено, що службовці 
управління АПР, зловживаючи 
своїм службовим становищем, 
в інтересах третіх осіб складали 
та видавали завідомо неправдиві 
документи, які стали підставою 
для отримання сільськогосподар-
ським підприємством відшкоду-
вання витрат із придбання хме-

лярської техніки. 
Внаслідок таких незаконних 

дій підприємство отримало з бю-
джету кошти на відшкодування 
витрат у розмірі 459 тисяч гри-
вень, чим державним інтересам 
було заподіяно збитків на вказану 
суму. 

Українці можуть лишитися без 
картоплі через рясні дощі 
Експерти попереджають про дефіцит картоплі в ново-
му сезоні. Дощі, що тривають майже на всій території 
країни, не дозволяють завершити збір бульби. Вже 
зараз це сприяє зростанню цін на продукцію. Віце-пре-
зидент Української асоціації виробників картоплі Сергій 
Рибалко заявив, що на сьогодні в Україні зібрано менше 
половини площ картоплі. З його слів, ситуація складна, і 
буде тільки гірше. «За нашими оцінками, в Україні буде зі-
брано не більше трьох мільйонів тонн товарної картоплі, 
що на 40% менше потреби», — прогнозує він. 

На Волині платять податки 
більше 300 іноземців 
Найчастіше до підрозділу реєстрації та обліку платників 
податків на Волині звертаються громадяни Росії, Білорусі 
та Польщі. Про це повідомили у прес-службі ГУ Міндо-
ходів у області. Також у переліку іноземців трапляються 
піддані Німеччини, Португалії, Нігерії та Бразилії. Таке 
географічне розмаїття громадянства 304 іноземців по-
яснюється насамперед родинними стосунками, оскільки 
чимало волинян мають давні родинні зв’язки чи офі-
ційно укладають шлюби з громадянами з найближчого 
зарубіжжя. 

67%
стільки українців дають хабарі 
добровільно — на знак подяки, 
заради вигоди, намагаючись 
прискорити вирішення питання 
або здешевити послугу. Про це 
свідчать результати дослідження 
Global Corruption Barometer.

Для охочих отримати українське 
громадянство можуть увести тест 
на знання мови та законів 
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Комітет Верховної Ради з пи-
тань прав людини, національ-

них меншин і міжнаціональних 
відносин вніс на розгляд законо-
проект, згідно з яким претенденти 
на українське громадянство бу-
дуть зобов’язані проходити тест 
на знання Конституції та україн-
ської мови. 

«Ми говоримо про ті речі, які 
існують у всіх європейських дер-
жавах. Людина, що бажає стати 
громадянином України, повинна 
знати Конституцію, закони, мову», 
— заявив депутат Валерій Пацкан. 

Нардеп повідомив, що члени 
комітету прийняли відповідне рі-
шення «практично одноголосно». 

Автором проекту закону є народ-
ний обранець від «Батьківщини» 
Андрій Парубій. 

Крім того, до закону про гро-
мадянство як обов’язкову умову 
депутат пропонує ввести про-
ходження усного та письмового 
тестування на знання Конституції 
України та володіння українською 
мовою на рівні, достатньому для 
спілкування.

Крім того, автор законопроек-
ту пропонує встановити, що офі-
ційний заробіток претендентів на 
українське громадянство повинен 
перевищувати прожитковий міні-
мум жителя України. 

Розлучення 
подорожчало вдвічі 

Народні депутати України під-
вищили ставки судового збору. 

Тепер за розлучення у судах дове-
деться заплатити вдвічі більше. За-
конопроект уже ухвалений і очікує 
на підпис Президента Віктора Яну-
ковича. 

Як повідомляється в сюжеті 
ТСН, вартість подання заяви про 
розлучення зі 115 грн зросте до 230. 
Стільки ж доведеться сплатити і за 
немайнові позови, приміром, за ви-
могу про скасування будівництва в 
сквері. Також у рази зросте плата за 
подання позову про відшкодування 
моральної шкоди. Зараз, щоб у суді 
прийняли таку заяву, треба сплати-
ти майже 230 грн. У майбутньому 
плата буде не меншою за 344 грн. 

 ДОВІДКА 

Державне підприємство «Луць-
кий комбінат хлібопродуктів №2» 
Держкомрезерву України введене в 
дію в 1984 році. Комбінат загальною 
площею 8,9 га має чотири основних 
цехи: примлинівський елеватор 
місткістю 72 тис. т зерна; млинзавод 
сортового помелу потужністю 500 т 
зерна на добу; склад готової про-
дукції місткістю 4 тис. т борошна; 
цех хлібобулочних виробів потуж-
ністю 22 т хлібобулочних виробів. 
Загальна кількість працівників — 
понад 460 осіб. 

У Харкові на кордоні з Росією 
українські авто поливатимуть 

спеціальним засобом від чуми. 
Крім того, через африканську 
чуму, яка шириться в кількох об-
ластях федерації, з Росії випуска-
тимуть із чотирьох прикордонних 
пунктів пропуску. 

Нагадаємо, що африканська 
чума свиней знову підібралась до 
кордону України. Якщо минуло-
го разу вона йшла з Ростовської 

області Росії, то тепер — із Воро-
незької. Ввезення свинини через 
Луганську митницю заборонили. 

Разом із тим, як повідомили у 
Мінагрополітики, в Україні про-
довжують заходи з забезпечення 
стабільної епізоотичної ситуації та 
продовольчої безпеки. Для цього в 
усіх регіонах діють мобільні групи 
в складі працівників ветеринарної 
міліції та державної служби вете-
ринарної медицини. 

Найбільше державне зерносховище 
Волині доводять до банкрутства? 

можливість отримання попереднього 
рішення по телефону

АТ «ОТП Банк». Всі види банківських послуг. Ліцензія 
НБУ №191 від 05.10.2011. Кредит від 15% річних у гривні, 
щомісячна комісія за обслуговування кредиту становить 
1,5% від суми кредиту. Пропозиція дійсна з 31.08.2013 р. 
до 31.12.2013 р. по всій території України. Деталі на сайті 
www.otpbank.ua.


