
Державна фінансова інспекція у 
Волинській області відреагува-

ла на депутатське запитання Сергія 
Слабенка щодо підтвердження фак-
ту завдання збитків ДП «Волинь-
торф». 

Проведеною позаплановою ре-
візією окремих питань фінансово-
господарської діяльності держав-
ного підприємства «Волиньторф» 
(надалі — ДП «Волиньторф») за пе-
ріод із 01.09.2013 по 01.03.2014 вста-
новлено порушень, що призвели до 
втрат (збитків), на загальну суму 
137,5 тис. грн. Серед найбільших — 
оплата адвокату Гарницькому П. П. 
послуг із правового супроводу ви-
рішення питань щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва 
третьої черги сировинної бази «Ву-
тишно» для Маневицького торфо-
заводу та послуг із підготовки та 

подання позовних заяв до Міжна-
родного комерційного арбітражного 
суду про стягнення заборгованостей 
із фірм Nordis-Eko Polska Sp.z.o.o та 
Nordis-Polska Sp.z.o.o (Польща) у за-
гальній сумі 120,0 тис. грн, які фак-
тично не надавались. 

Проведеною ревізією встанов-
лено також факти сумнівних фінан-
сових операцій із придбання цінних 
паперів, що не мають явної еконо-
мічної вигоди і не властиві діяльнос-
ті ДП «Волиньторф» та фактично 
призвели до утворення значної за-
боргованості й прихованого креди-
тування приватного підприємства 
за рахунок відволікання обігових 
коштів ДП «Волиньторф» на суму 
6,04 млн грн. 

Так, колишнім директором Го-
лоюхом C. B. укладено договори 
та придбано у грудні 2013-го і січ-

ні–лютому 2014 року в ТзОВ «КУА 
«Прайм Тайм» 12 інвестиційних 
іменних сертифікатів ПЗНВІФ «Гло-
бал Капітал» за 6,03 млн грн, які 
відразу в день придбання про-
дано TOB «Пром-Газ-Інвест» за 
6,04 млн. грн. 

При цьому на оплату придбаних 
цінних паперів використовувалися 
кошти безпроцентних фінансових 
допомог (позик), які отримані на 
зворотній основі від TOB «Маршал-
Трейд-Ойл» і TOB «Бухальянс» у 
загальній сумі 5,6 млн грн без по-
годження Міністерства енергетики 
та вугільної промисловості України, 
чим не дотримано вимоги п. 5.1.5 та 
п. 8.1.2 Статуту ДП «Волиньторф». 

На момент проведення ревізії 
позики повернуті й заборгованості 
немає. 

Відсутність можливості опла-
ти придбаних цінних паперів при-
звела до утворення заборгованості 
ДП «Волиньторф» перед ТзОВ «КУА 
«Прайм Тайм» на суму 0,5 тис. грн. 

Разом із тим непроведення 
TOB «Пром-Газ-Інвест» оплати при-
дбаних цінних паперів через пе-
редбачення в укладеному договорі 
умови надходження плати до кінця 
2014 року спричинило утворення 
заборгованості перед ДП «Волинь-
торф» на суму 6,04 млн грн. 
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Журнал «Фокус» підготував рей-
тинг 50-ти кращих міст для 

життя в Україні. Рівень життя на-
селення, заробітна плата мешканців, 
ремонт доріг та надання адміністра-

тивних послуг — це показники, яки-
ми користувалися під час підготов-
ки дослідження.

За його результатами у трійці 
лідерів опинилися Вінниця, Київ 

та Івано-Франківськ. У них 569, 
567 і 556 балів відповідно. Луцьк на 
24 місці з 410 балами. У Рівного — 
439 балів. Місто посіло 15-й рядок у 
рейтингу. 

На кордоні з Волинню 
буде російська авіабаза 
Військово-повітряні сили РФ після укладення 
міжурядової угоди між Росією і Білоруссю го-
тові почати розгортання авіабази в Барано-
вичах (Брестська область). Про це повідомив 
головнокомандувач ВПС Віктор Бондарєв. 
За його словами, для створення бази «все є, 
єдине, чого чекаємо, — підписання між-
урядового договору». Як зазначив головком, 
йдеться про базування винищувачів Су-27. 

Рада вирішила подумати 
над люстрацією всіх нинішніх 
і колишніх депутатів 
Верховна Рада підтримала включення до порядку 
денного законопроекту, який заборонить усім нинішнім 
і колишнім депутатам брати участь у виборах. Зокрема, у 
запропонованому депутатом від Партії регіонів Сергієм 
Матвієнковим документі сказано, що громадянин, який 
«був обраний народним депутатом України І–VII скли-
кань», не може брати участь у виборах і бути обраний 
депутатом. 

Жнивна кампанія на Волині 
на фінішній прямій 
У гарячі серпневі дні підходять до 
завершення жнива. Цього року 
погода, як ніколи, сприяла, щоби 
збіжжя було зібране без втрат. Тож 
сьогодні аграрії впевнено кажуть: 
урожай не гірший, як минулого 
року. 

Всього ж в Україні планують зі-
брати близько 61 млн т збіжжя. Які 
перспективи Волині, розповіли у 
департаменті агропромислового 
розвитку ВОДА. Керівник департа-
менту Юрій Горбенко повідав, що з 
224,6 тисячі гектарів волинських по-
лів уже зібрано понад 780 тис. т зер-
нових і зернобобових. Так, повніс-
тю зібрано озимий ячмінь і горох, 
ще трохи лишилося пшениці, вівса 
та жита. Планують обмолотити ще 
більш як 20 тис. т збіжжя. Крім цьо-
го, ще не приступали до збору куку-
рудзи. За його словами, цього року 
для аграріїв — Божа благодать, бо й 
зима, й весна, літо тішили сприятли-
вими умовами для росту й дозріван-
ня зернових. 

— Озимої пшениці з 125,1 тис. га 
обмолотили понад 500 тис. т. Вро-
жайність доволі різна. Звісно, вона 
залежить від району, сортів насіння 
й технології вирощення. Так, у дея-
ких господарствах на Поліссі зби-
рали по 25 центнерів із гектара, а в 
інших районах є аграрії, що вийшли 
на показник у 70–80 ц/га. Загалом 
у середньому з гектара збирають 
35 центнерів. Крім того, обмолочено 
7 тис. га (75%) ярої пшениці з уро-
жайністю 30,7 центнера з гектара, — 
розповів Юрій Мефодійович. 

Щодо якості пшениці, то вона 
могла би бути кращою. В депар-
таменті АПР кажуть, що зібрано 
пшениці від другого до четвертого 
сортів, притому борошномельних 
сортів виявилося найменше. На 
жаль, не всім вдалося виростити 
збіжжя високого класу. 

Також ярого ячменю обмолоче-
но 25,7 тисячі гектарів при середній 
урожайності 31,0 центнера з гекта-
ра, вівса — 32,3 тисячі гектарів, уро-
жайність якого становить  23,3 ц/га. 

Сільгосппідприємствами зібрано 
половину площ ярого ріпаку, намо-
лочено дві тисячі тонн, середня вро-
жайність — 26,8 ц/га. 

Щороку все популярнішим стає 
вирощування кукурудзи. Загалом 
по Україні збираються зібрати по-
над 30 мільйонів тонн цієї культури. 
Примітно, що 2013-го наша область 
зібрала кукурудзи більше, як півден-
ні регіони. Тож тепер теж чекають на 
хороший урожай. Щоправда, на по-
чатку літа кукурудза дещо відстава-
ла в рості, але аграрії переконують: 
тепер надолужила. За словами Юрія 
Горбенка, очікується врожайність 
кукурудзи на рівні 70 центнерів із 
гектара, хоча є досвід збирати й по 
100 центнерів. 

Тим часом деякі господарства 
вже почали готували землю до по-
сіву озимих. Зокрема, підприємство 
«Рать», що в Луцькому районі, при-
ступило до посіву озимого ріпаку 
під урожай 2015 року. 

Ольга УРИНА 

500
стільки мільйонів доларів Укра-
їна отримає від Світового банку 
на підтримку своєї банківської 
системи. Відповідне рішення 
ухвалила Рада виконавчих ди-
ректорів міжнародної установи. 
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Фінінспекція виявила на «Волиньторфі» фінансові зловживання 

Луцьк посів 24 місце серед міст за рівнем життя в Україні Поблизу Луцька сталася ДТП 
із участю депутата 

У селі Маяки 12 серпня сталася 
ДТП. У прес-службі управ-

ління ДАІ у Волинській облас-
ті підтвердили, що автопригода 
трапилася 14:25: зіштовхнулися 

два автомобілі — Toyota Camry та 
Mitsubishi. Потерпілих доправили 
до медичних закладів. Обставини 
з’ясовують слідчі. 

За інформацією «Волиньпос-
ту», в Toyota Camry їхав обранець 
громади Сергій Слабенко. Він си-
дів на пасажирському місці. За ін-
формацією, яку надав в. о. началь-
ника РВ Луцького району Максим 
Новицький, за кермом авто пере-
бував Руслан Хитрик. Сайт «Су-
дова влада України» повідомляє, 
що Руслан Іванович Хитрик — за-
ступник голови Рожищенського 
районного суду Волинської облас-
ті. 

За інформацією очевидців, піс-
ля ДТП водій авто вибіг із машини 
і почав утікати, але люди його на-
здогнали й затримали до приїзду 
правоохоронців. Як стверджують 
свідки, він був нетверезим. Прово-
дяться відповідні експертизи. 

Сім’ям загиблих в АТО волинян виділять 
по 100 тис. грн 

У львівських школярів зимові канікули 
триватимуть два місяці 

Родинам двох загиблих бійців 
АТО із Волині з резервного 

фонду обласного бюджету виді-
лили по 100 тисяч гривень. Від-
повідне розпорядження 11 серпня 
підписав голова ОДА Володимир 
Гунчик. 

Згідно з документом, для на-
дання матеріальної допомоги 
у розмірі по 100 тисяч гривень 
сім’ям загиблих військовослуж-
бовців, які брали участь в анти-
терористичній операції на Сході 
України, з резервного фонду об-
ласного бюджету виділять дві ці-
льові субвенції. 

Зокрема, гроші отримають ро-
дина Свинчука Олександра Юрі-
йовича з Нововолинська та сім’я 
Гулюка Сергія Миколайовича із 
Луцька. 

Нагадаємо, що лише минулого 

тижня в зоні АТО загинуло троє 
волинян: старший солдат Володи-
мир Поліщук із Турійського райо-
ну, солдат Артем Карабан із Луць-
ка та старший солдат Олександр 
Свинчук із Нововолинська. 

У бою під Іловайськом 10 серп-
ня загинув також 31-річний воли-
нянин, активіст Любомльського 
«Правого сектора» Анатолій Фед-
чишин, який мав прізвисько «Бі-
лий». 

Там же поліг уродженець Но-
воволинська Андрій Дрьомін. У 
зону бойових дій пішов добро-
вольцем. Воював у складі баталь-
йону «Азов», був гранатометни-
ком. Нововолинець загинув разом 
зі своїм побратимом, чоловіком 
Тетяни Чорновол: той кинувся ря-
тувати Андрія — і сам потрапив 
під обстріл. 

Події

Львівським школярам цього 
року планують влаштувати аж 

два місяці зимових канікул — із 
7 грудня до 2 лютого. Щоправда, 
восени та навесні їм доведеться 
вчитися по суботах. Ідею двомі-
сячних зимових вакацій уже об-
говорили в міському управлінні 
освіти, а зараз погоджують із ке-
рівниками навчальних закладів 
міста. Про це повідомляє «Захід.
нет». 

Як розповіла начальник управ-
ління освіти Львівської міської 
ради Галина Слічна, планується, 
що у першу суботу вересня шко-
лярі відпрацьовуватимуть уроки 
першого понеділка грудня, у дру-
гу суботу — вівторка, і так далі. 
Таким чином упродовж вересня–
листопада учні відпрацюють 13 
навчальних днів грудня, а 7 грудня 
підуть на зимові канікули. 

«Протягом грудня навчальні 
заклади не відвідуватимуть і пе-

дагоги. Водночас заробітну плату 
вони отримуватимуть», — зазна-
чила Слічна. 

За її словами, впродовж верес-
ня–листопада вчителям не допла-
чуватимуть за збільшення наван-
таження, а платитимуть заробітну 
плату відповідно до тарифікації. 
Водночас у грудні їм виплатять 
зарплату за місяць, який вони від-
працювали у вересні–листопаді. 

Просиджуватимуть школярі 
вдома і цілий січень, адже другий 
семестр у ЗОШ Львова планують 
розпочати 2 лютого, а навчальні 
дні січня, а також частини грудня 
відпрацьовуватимуть протягом 
березня–травня. 

Щоправда, проміжні каніку-
ли восени та навесні у міському 
управлінні освіти відміняти не 
збираються. Заплановано, що осін-
ні триватимуть із 18 по 28 жовтня, 
а весняні — з 6 по 13 квітня. 


