
Останнього тижня в Луцьку 
активно обговорюють проблеми, 
які склалися навколо «Західінком-
банку». Хто і що говорив, слухали й 
«Відомості». 

320 мільйонів винен «Західін-
комбанк» своїм вкладникам. По-
чинаючи з 2009 року, ця фінуста-
нова ухиляється від виконання 
зобов’язань і не віддає людям їхні 
депозити. Куди тільки не зверталися 
вкладники — і до Кабміну, і до Нац-
банку, й у прокуратуру, й до Прези-
дента — марно. Відповіді зводяться 
до одного — це справа судів. 

Суди виявилися не панацеєю. На 
сьогодні, за словами заступника на-
чальника управління Державної ви-
конавчої служби Головного управ-
ління юстиції у Волинській області 
Анатолія Клеха, на виконанні є 1269 
рішень судів на користь вкладників 
банку на загальну суму 74 млн грн. 
Але стягнути гроші з фінустанови 
держвиконавці не можуть. Адже 
банк подає зустрічні позови проти 
дій виконавчої служби на стягнення 
його майна. І також отримує пози-
тивні рішення. Ситуація патова. 

Справа стосується 14 тисяч гро-
мадян, які свого часу довірили гроші 
«Західінкомбанку». На Волині таких 
є чотири тисячі. Це в основному 
люди похилого віку, які відкладали 
собі гроші на спокійну старість. 200 
вкладників уже померло, так і не до-
бившись виплати. 

— Мені 89 років, — розповів лу-
чанин Іван Степанович. — Я поклав 
у банк 30 тисяч гривень. Зараз хо-
джу, хочу, щоб повернули, аби похо-
вати, як помру, було за що. Хіба так 
можна з людьми? 

У банку людей дійсно мають ні 
за що. Як розповіла «Відомостям» 
одна з вкладниць, структура просто 
принижує своїх вкладників. 

— Проценти з вкладу банк уже 
давно не платить. Та й люди цього 
вже не вимагають. Тут аби свої по-
вернути. Сам депозит вертають неве-
ликими частинами — по 100, 200 чи 
300 гривень у квартал. Усе залежить 
від суми вкладу. І щоб отримати цей 
мізер, треба щоразу проходити при-
низливу процедуру в банку. В нас же 
у всіх картки є. Чому б не робити все 
цивілізовано й переказувати на них 
гроші, а не змушувати стояти по пів-
дня у чергах? 

Чаша терпіння людей дійшла 
краю, і вони створили об’єднання 
ошуканих вкладників. Цього ві-
вторка організували мітинг біля 
«Західінкомбанку». Після майже 
двогодинних виступів вирішили 
перекрити дорогу. Таким чином в 
обласному центрі створили тран-
спортний колапс. 

Щоправда, від усього цього за-
лишилось двояке відчуття: замість 
того щоб вимагати повернення своїх 
грошей у «Західінкомбанку», люди 
почали ганьбити тих, хто брав кре-
дити у цій структурі. 

А зміст плакатів «Геть шахраїв 
із міської ради», «Бондаруки, повер-
ніть наші гроші» тощо наводить на 
думку, що мітинг «зрежисирували» у 
самому банку. 

Та й виступ голови правління 
«Західінкомбанку» Галини Скиби на 
сесії Луцької міської ради свідчить 
про те, що робота тут ведеться в 
одному напрямку — прив’язати по-
вернення депозитів вкладникам із 
погашенням кредитів перед самим 
банком. 

— Можна було б значно при-
скорити виплати людям, якби об-
личчям до банку повернулися деякі 
його боржники, — сказала Галина 
Скиба. — Серед них і депутати місь-
кої ради. Будь ласка, зверніть увагу 
і повпливайте на свідомість сво-
їх колег, які мають виконувати 
зобов’язання перед фінустановою. 
Найбільші боржники — це бра-
ти Бондаруки (Роман — депутат 
міської ради, Юрій — член викон-
кому. — Авт.), Іван Рижук (підпри-
ємство «Алювіжен»), брати Кобаки 
(«Луцький м’ясокомбінат»), Василь 
Токарський («Ювант») і компанія, 
яку контролює народний депутат 

Сергій Мартиняк. Їхня сукупна за-
боргованість перед банком стано-
вить десь 130 мільйонів гривень. Я 
можу сьогодні називати ці прізвища, 
тому що на користь банку є рішення 
судів. На жаль, немає фінансового 
результату цієї перемоги. Після до-
слідження виконавчої служби майна 
у них, виявляється, немає, а їхні під-
приємства банкрутують. Оскільки в 
господарській площині наші можли-
вості вичерпані, починаємо роботу в 
кримінальній. Звернулися до проку-
ратури. Сподіваємося, процес буде 
доведено до логічного завершення. 

Хай там як, а до моменту, поки 
«Західінкомбанк» виб’є борги зі 
своїх позичальників, багато його 
вкладників може не дожити. Та й яке 
діло простим людям до вирішення 
проблем банку з олігархами? Нехай 
цим займаються прокуратура та 
інші компетентні структури. У них 
же в договорах не сказано, що де-
позити повертатимуть лише у тому 
разі, коли стабільно погашатимуть-
ся кредити. Навпаки, там записано, 
що банк зобов’язується повернути 
гроші на першу ж вимогу. Люди ж 
уже п’ять років не можуть вибити з 
фінустанови свої гроші. 

Хочемо нагадати, що коли у 2010 
році у банк зайшов новий власник, 
він узяв на себе певні зобов’язання, 
зокрема й щодо погашення заборго-
ваності перед вкладниками. Самі ро-

зумієте, банк купують, коли мають 
певний фінансовий ресурс. До того 
ж «Західінкомбанк» не єдиний, який 
мав проблеми у 2008–2009 роках. Так 
само у скрутному фінансовому ста-
новищі були і «Промінвестбанк», і 
«Надра». Пізніше їх викупили. І нові 
власники цих фінансових установ 
чомусь не додумалися прив’язати 
виплати депозитів населенню до по-
вернення кредитів. Хоча досі також 
не можуть стягнути сотні мільйонів 
із недобросовісних позичальників. 

Те, що власники «Західінкомбан-
ку» є платоспроможними, підтвер-

дила остання перевірка цієї установи 
Нацбанком у травні–червні цього 
року. Принаймні заступник началь-
ника управління Національного бан-
ку України у Волинській області Тетя-
на Севко на засіданні комісії обласної 
ради з питань депутатської діяльнос-
ті, місцевого самоврядування, захисту 
прав людини, законності й боротьби 
зі злочинністю зазначила, що «акціо-
нери в змозі забезпечити проведення 
заходів щодо фінансового оздоров-
лення банку. Тому за результатами 
перевірки банком розробляються за-
ходи, які дадуть змогу розрахуватися 
з вкладниками та кредиторами». За 
її словами, банк має вжити ці заходи 
вже до 1 січня 2014 року. 

Простою мовою це означає, що 
підстав визнавати фінустанову не-
платоспроможною у НБУ немає. Ви-
являється, акціонери мають змогу 
віддавати гроші людям. То чому ж 
цього не роблять? 

Питання невиконання «Західін-
комбанком» своїх зобов’язань ма-
ють розглянути депутати обласної 
ради. Відповідний проект рішення 
підготував депутат Сергій Слабенко. 

— В Україні започаткувався 
дикий процес, коли твоє майно за-
брали, а тепер, прикриваючись тим, 
що не мають змоги віддати, можуть 
не віддавати його роками. «Захі-
дінкомбанк» сьогодні апробував 
небезпечний механізм: як можна 
зупиняти виконання виконавчих рі-
шень, збільшувати заборгованість за 
неповерненими відсотками і таким 
чином продовжувати дурити грома-
дян, — зауважив Сергій Слабенко. 

А ми до цього можемо лише до-
дати, що «Західінкомбанк» став пер-
шим серед банків, який власні про-
блеми з позичальниками переклав 
на плечі своїх вкладників. А це на 
90% люди пенсійного віку. 
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На рахунку 
Держказначейства 
залишилось 410 млн грн 
Залишок коштів на рахунку Держказначейства у жов-
тні знизився до мінімуму з початку року і становить 
410 млн грн. Такий обсяг коштів на єдиному рахунку 
в 10 разів менший показника на початок попере-
днього місяця, в чотири — минулорічного показника 
та на 10,5% — залишку на початок поточного року. 
Експерти прогнозують тотальну економію в країні. 

S&P прогнозує девальвацію 
гривні до 9,5 грн за 1 дол. 
Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor’s про-
гнозує девальвацію гривні до 9,5 гривні за 1 долар у 2014 
році проти очікуваних 8,2 гривні за долар у 2013-му: 
«Імовірність девальвації гривні підвищилася. Можливі 
масштаби девальвації також збільшилися, беручи до 
уваги заходи уряду щодо захисту валютного курсу за 
рахунок зменшення валютних резервів на тлі прогнозо-
ваного нами скорочення економіки в 2013 році. Ми при-
пускаємо, що в 2014-му відбудеться керована девальва-
ція гривні до долара до рівня 9,5 проти очікуваних 8,2». 

93
стільки мільйонів гривень 
коштувала залізничникам під-
готовка пасажирських вагонів 
до зими. Про це розповіли у 
прес-центрі «Укрзалізниці».

Кравчук і Кучма вважають, що за провал угоди з ЄС доведеться 
платити дорого
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Екс-президенти Леонід Кравчук 
і Леонід Кучма вважають, що 

Україна заплатить високу ціну, якщо 
не підпише Угоду про асоціацію з 
Європейським Союзом. Про це вони 
заявили у вівторок журналістам у 
Києві. «Якщо два місяці тому я вірив 
у підписання Угоди про асоціацію, 
то після 24-го візиту місії Кокса–
Кваснєвського і відсутності рішення 
(у справі Тимошенко) у мене вини-
кають сумніви щодо підписання уго-
ди», — зазначив Кравчук.

«Усі виступи представників Пар-
тії регіонів зводяться до того, що 
Тимошенко повинна перебувати у 
в’язниці. У такому разі до України 
не треба їздити місії Кокса–Кваснєв-
ського, вибирати законопроекти, які 
готуються Україною…» — уточнив 
він.

«Україна не готова зробити істо-

ричний крок, який має визначити її 
майбутнє на сто, двісті, триста років. 
Це ціла епоха. Але якщо ми не може-
мо подолати епоху через одну особу 
— Тимошенко, то ми не доросли», 
— сказав екс-президент. При цьому 
він додав, що Віктор Янукович і ни-
нішня владна команда зробили дуже 
багато для євроінтеграції України, 
але при цьому «не можуть, не хочуть 
зробити останній крок, на шляху 
якого стоїть одна Тимошенко».

Леонід Кучма сказав: «За все тре-
ба платити. Треба платити за те, що 
ми не підписуємо угоду з Митним 
союзом, і наслідки вже відчуваємо... 
І я не знаю, яку ціну ми платити-
мемо, якщо не підпишемо угоду з 
Європою у Вільнюсі. Ви чудово ро-
зумієте, ким у цьому разі ми стаємо 
для Європи. Якщо на переговорний 
процес ми витратили багато років і 

після кожної місії Кокса–Кваснєв-
ського з’являлася реальна надія, то 
сьогодні ця надія згасає. Потрібно 
чітко розуміти, що буде з нами за-
втра…» — зазначив він.

Актуально

Мітингувальники зупинили рух транспорту

Вкладники «Західінкомбанку» вимагають 
повернення своїх грошей 

Україна подала заявку на проведення 
Олімпіади-2022

Національний олімпійський 
комітет України задекларував 

намір подати заявку на проведен-
ня зимових Олімпійських ігор 
2022 року. Відповідну заяву зробив 
голова Національного олімпій-
ського комітету Сергій Бубка під 
час підписання Декларації про на-
міри подати заявку на проведення 
в Україні зимових Олімпійських 
та Паралімпійських ігор–2022 при 
ХХVІІI Генеральній асамблеї На-
ціонального олімпійського комі-
тету України, повідомили у прес-
службі НОК України. 

«Нам уже відомі наші потен-
ційні суперники. Представники 
міста Алмати вже оголосили про 
намір претендувати на проведення 
зимових Олімпійських ігор–2022. 
У Європі нашими конкурентами 
можуть бути Осло, Стокгольм, 

Мюнхен, а також Краків. Заявка 
була підтримана на Раді регіонів 
і Президентом Віктором Януко-
вичем», — зазначив віце-прем’єр 
Вілкул.


