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На Чернігівщині прикордонники 
затримали росіянина з ножами 

12 банків «відмили» за рік 
142 мільярди гривень 
Національний банк виявив при перевірці 12 бан-
ків конвертаційні центри, через які «відмили» 
142 мільярди гривень. Про це заявив на засіданні 
Кабміну глава НБУ Степан Кубів. Він розповів, що 
один із банків, який отримав рефінансування в 
розмірі двох мільярдів для стабілізації, перевів їх 
в інший банк, «відмивши» близько одного мільяр-
да гривень готівкою. Глава НБУ додав, що зараз 
проводиться розширена перевірка фінустанов і 
моніторинг. 

Всі збройні формування 
відтепер діють незаконно 
Час на добровільну здачу зброї минув, тому всі збройні 
формування вважатимуться такими, що діють неза-
конно, а правоохоронці будуть вчиняти відповідно до 
законодавства. Про це попередив перший заступник мі-
ністра внутрішніх справ України Володимир Євдокимов.  
Посадовець також зазначив, що почастішали випадки, 
коли особи, які здійснюють рейдерські захоплення або 
інші протиправні дії за допомогою зброї, використо-
вують гасла «Правого сектора» та називаються його 
представниками. 

93%
стільки росіян підтримують 
анексію Криму Росією, з них 80% 
— навіть якщо доведеться почати 
війну. Такі результати опитування 
Всеросійського центру вивчення 
громадської думки (ВЦВГД). Лише 
4% учасників проти. 
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У Володимирі-Волинському на кладовищі 
знайшли тіло 17-річного хлопця 

Сашка Білого застрелили під час проведення спецоперації 

На Волині УБОЗівці припинили діяльність 
підпільного грального закладу 

На сьогодні охорона держав-
ного кордону на ділянці від-

повідальності Луцького прикор-
донного загону здійснюється не 
тільки прикордонниками загону, 
а й небайдужими цивільними 
громадянами. Про це розповіли у 
Держприкордонслужбі. 

Завдяки активістам охоронці 
кордону на найбільш загрозливих 

напрямках можливої протиправ-
ної діяльності змогли збільшити 
щільність охорони державного 
рубежу, а саме на ділянках відді-
лів «Дольськ», «Самари», «Тур» та 
«Піща», що на Волині. 

Для несення служби в спільних 
нарядах із цими громадянами про-
вели інструктаж і навчання зі спе-
ціальної та правової підготовки. 

Сьогодення

Уночі з понеділка на вівторок була 
проведена спецоперація зі зне-

шкодження збройного угрупован-
ня на території Рівненської області. 
Про це під час прес-конференції ска-
зав перший заступник міністра МВС 
України Володимир Євдокимов. 

«Ще 8 березня були криміналь-
ні провадження стосовно Музичка 
за злісне хуліганство та протидію 
законній діяльності співробітників 
правоохоронних органів. 9 берез-
ня було оголошено підозру, а 12-го 
Музичка оголосили у розшук. Відпо-
відно, була проведена спецоперація 
спільно з ГУБОЗом і «Соколом». У 
селі біля міста Рівне в кафе «Три ка-
расі» його виявили та прийняли рі-
шення затримати. В ході операції за-

тримано трьох із угруповання Саші 
Білого, вилучили АК і ПМ. На окри-
ки міліції Білий хотів утекти через 
вікно та відкрив вогонь на ураження 
по «Соколу». Перша куля потрапила 
у шолом співробітника спецпідроз-

ділу, та зрикошетила у передпліччя. 
Другим пострілом Музичко попав 
у погон співробітнику. Після чого 
міліціянт відкрив вогонь по ногах 
Музичка. Інші співробітники стрі-
ляли у повітря. Згодом ще один по-
стріл потрапив у ногу Музичку. Той 
намагався відстрілюватися. Право-
охоронці на той момент були за спи-
ною Музичка. Коли його повалили 
на землю, він продовжував стріляти. 
Коли його намагалися затримати, 
побачили, що він поранений. Викли-
кані лікарі констатували смерть», — 
повідомив він. 

Наразі трьох затриманих по-
плічників Музичка доправили до 
Києва на допит у ГСУ. Проводиться 
комплекс оперативних заходів. 

Добровольці допомагають 
прикордонникам Луцького загону 

Працівники УБОЗ УМВС Укра-
їни у Волинській області за-

документували групу осіб, які, 
всупереч вимогам Закону України 
«Про заборону грального бізнесу в 
Україні», організували на терито-
рії Волинської області діяльність 
азартного грального закладу, по-
відомляє СЗГ УМВС України у Во-
линській області.

— У злочинну групу входили 
чотири особи, двоє з яких у мину-
лому притягувалися до криміналь-
ної відповідальності за вимагання, 
хуліганство та незаконний обіг 

вогнепальної зброї і боєприпа-
сів, — розповів начальник УБОЗ 
УМВС України у Волинській об-
ласті полковник міліції Сергій 
Горбатюк. — Загалом заклад діяв 
протягом року та спеціалізувався 
на проведенні заборонених азарт-
них ігор, зокрема гри в покер. 

У ході слідства встановлено, 
що участь у грі брало обмежене 
коло людей (50–60 осіб), а повідо-
млення про її початок здійснюва-
лося мобільним телефоном у день 
проведення. 

Слідчим управлінням розпо-
чато кримінальне провадження. 

«Західінкомбанку», як «котят» 

21 березня близько сьомої го-
дини ранку до чергової час-

тини міськвідділу міліції надійшло 
повідомлення від місцевого жи-
теля про те, що на кладовищі він 
виявив тіло хлопця. На місце події 
відразу виїхали слідчо-оперативна 
група, керівництво міськвідділу 
та обласного управління міліції, 
розповіли в обласному відділенні 
міліції. 

Потерпілим виявився 17-річ-
ний місцевий житель, студент-

першокурсник. Причиною смерті 
юнака стали численні колото-різа-
ні рани на тілі. У вбивстві підозрю-
ють 19-річного місцевого жителя, 
студента коледжу. 

Нині вирішується питання 
щодо обрання підозрюваному за-
побіжного заходу у вигляді взяття 
під варту. Проводиться досудове 
розслідування, в ході якого право-
охоронці з’ясують усі обставини 
та мотиви вбивства. 

34%

11% 20%

35%
Зернові

Насіння 
соняшника

Інше

Соняшникова 
олія

18%

21% 27%

34%
Країни азіїІнші

Країни СНД Країни
Євросоюзу

Які продукти та куди Україна експортувала в 2013 році

За матеріалами Української Правди

 свої статки 

регулювання діяльності банків і пе-
редбачала відновлення платоспро-
можності та ліквідності банку, а та-
кож вихід установи на прибуткову 
діяльність вже у першому кварталі 
2010 року, то вона виявилася зви-
чайнісінькою фікцією. 

До цього часу залишається таєм-
ницею, яку суму під її прикриттям 
отримали ініціатори рейдерського 
захоплення ще недавно прибутко-
вого банку. На сьогодні переважна 
більшість вкладників, сума коштів 
яких у банку вимірювалася більш 
як у півмільярда гривень, залишила-
ся ні з чим, оскільки реальну вида-
чу вкладів «оздоровлений» банк до 
цього часу фактично так і не почав. І 
навряд чи почне, враховуючи те, що 
ПАТ «ЗАХІДІНКОМБАНК» остан-
німи роками згортає діяльність шля-
хом закриття своїх філій і відділень, 
а також наміри Арсена Юрійовича 
Іванющенка продати свою частку в 
ПАТ «ЗАХІДІНКОМБАНК», які він 
озвучив восени 2013 року. 

Як бачимо, дії тимчасового адмі-
ністратора Г. І. Ярошенко не захис-
тили ані кредиторів, ані вкладників. 
Не забезпечили також відновлення 
платоспроможності та ліквідності 
КБ «Західінкомбанк», не відбуло-
ся стабілізації його діяльності. Про 
поліпшення його фінансового ста-
ну взагалі говорити не доводиться. 
Банк із балансовою вартістю статут-
ного капіталу в розмірі 133,7 міль-
йона гривень та активів у розмірі 
1,32 мільярда гривень (офіційні дані 

на 31 грудня 2008 року) був пере-
даний в управління «інвестору» з 
сумнівною інвестицією в розмірі 
нібито 170 мільйонів гривень. Гав-
рилишина В. Б. узагалі позбавили 
права бути акціонером ПАТ «ЗА-
ХІДІНКОМБАНК». Більше того, за 
час арешту його частка в статутному 
капіталі зменшилася з 89 до 1 відсо-
тка. І це при тому, що відповідно до 
постанови органу досудового роз-
слідування від 28 квітня 2009 року 
ця частка була арештована. Тобто 
мала б бути недоторканною. І ще 
одна важлива деталь — продаж 51-
го відсотка акцій банку «Компанiї з 
обмеженою вiдповiдальнiстю «Пар-
рокс Корпорейшн Лiмiтед» (Parroks 
Corporation Limited), одноосібним 
власником якої є Іванющенко Арсен 
Юрійович, було проведено без отри-
мання дозволу Нацбанку й Антимо-
нопольного комітету. 

ЯКБИ БАНК «НЕ ВКРАЛИ», 
КЛІЄНТИ Б НЕ ПОСТРАЖДАЛИ 

На кінець 2008 року прибу-
ток КБ «Західінкомбанк» становив 
близько 20 мільйонів гривень. Він 
входив у п’ятірку найуспішніших 
регіональних банківських установ 
України. В рік сплачував у бюджет 
десятки мільйонів усіх платежів. 
Активно налагоджував відносини 
з закордонними банками. Відкри-
вав кореспондентські рахунки в 
доларах, євро. Успішно нарощував 
об’єми кредитування, страхові ре-

зерви були сформовані в розмірі 
170 млн грн. 

За один рік тимчасової адміні-
страції банку було завдано збитків 
на 200 млн грн шляхом формуван-
ня страхових резервів під кредитні 
ризики та проведення деномінації 
статутного капіталу. Внесені новими 
інвесторами 170 млн грн у статут-
ний капітал протягом місяця були 
віддані під кредити комерційним 
структурам, можливо, навіть на ко-
ристь підприємств, пов’язаних із ро-
динами Іванющенків, Пшонки. 

Нагадаємо нашим читачам, що 
головою спостережної ради піс-
ля рейдерського захоплення «За-
хідінкомбанку» було обрано Юрія 
Райтбурга, якого тісно пов’язують із 
Іваном Аврамовим, луганським біз-
несменом, партнером Юрія Іваню-
щенка. Пізніше Райтбург працював 
тимчасовим адміністратором «Родо-
від Банку». Затим — його головою. 
В 2008 році найгучніші скандали 
були пов’язані саме з «Родоводом». 
За прем’єрства Тимошенко банку 
виділили мільярди гривень рефінан-
сування, після чого націоналізува-
ли. Але вже у 2010 році тимчасовий 
адміністратор «Родовід Банку» Сер-
гій Щербина опинився у в’язниці за 
звинуваченням у розкраданні ко-
штів. 

Вихід — «Західінкомбанк» по-
трібно визнати банкрутом. Це дасть 
можливість повернути людям ко-
шти. 

Галина ФЕДОРЕНКО

Вночі 23 березня у пункт про-
пуску «Нові Яриловичі» при-

був рейсовий автобус «Неоплан». 
В маршрутці, що слідувала до 
Одеси з Санкт-Петербурга, вияви-
ли громадянина Росії, який їхав в 
Україну для можливої участі в за-
ходах дестабілізаційного характе-
ру. Про це розповіли у Держпри-
кордонслужбі. 

Вже на початку перевірки до-
кументів прикордонники Черні-
гівського загону звернули увагу на 
незвичайну поведінку росіянина. 
Перевіривши разом із працівника-
ми митниці особисті речі чоловіка, 

правоохоронці виявили два ножі, 
газовий балончик, наклейки з сим-
волікою та посвідчення «Общества 
с ограниченной ответственностью 
«Волна». 

Під час співбесіди чоловік ви-
знав себе власником предметів, 
однак мети поїздки та куди їде 
мандрівник вказати не зміг. 

Наразі росіянину відмовле-
но у в’їзді на територію України з 
причини непідтвердження мети 
запланованого перебування в на-
шій країні та заборонено в’їзд на 
територію України терміном на 
три роки. 


