
Напередодні Нового року бійці 
частини 1141 Національної гвардії 
України отримали у постійне 
користування автомобіль марки 
Ford. Його військовослужбовцям 
передав лучанин Ігор Власюк, який 
працює заступником директора 
Волинського облмуздрамтеатру 
ім. Т. Г. Шевченка. 3 січня машина 
відправиться на Схід. 

— Якщо цей автомобіль допо-
може врятувати хоча б одне життя 
солдата, значить, усі зусилля були 
не марними. Машина в гарному 
стані та не потребує ремонту, — за-
уважив Ігор Власюк, передаючи авто 
гвардійцям. — Повертайтеся додому 
живими, адже тут на вас чекають не 
лише рідні та друзі, а й уся волин-
ська громада. 

У коментарі газеті «Відомості» 
Ігор Петрович розповів, що «Форд» 
належав йому та його меншому бра-
тові. Це невеличкий мінівен, яким 
можна перевозити до семи чоловік. 
Однак останні події в країні змуси-
ли братів прийняти рішення віддати 
машину на потреби АТО. 

— У мене добрі знайомі в «Авто-
майдані Волині», й саме вони запро-
понували, а якщо точніше — гаран-
тували, що цей автомобіль дійсно 
надійде тим хлопцям на Сході, які 
воюють, — пояснює Ігор Власюк. — 
Адже «автомайданівці» таку волон-
терську діяльність здійснюють не 
вперше, і все, що вони робили і го-
ворили, — виконувалося. Звичайно, 

перш за все вони опікуються наши-
ми волинськими бригадами. 

Сім’я Власюків уже неодноразо-
во долучалася до різних акцій допо-
моги нашим бійцям — і кошти пере-
давали, і речі купували. 

— Зібрали товариші мої 10 тисяч 
гривень і запитують, куди занести 
їх, щоб користь була, — розповідає 
Ігор Петрович. — Ми порадилися з 
братом і вирішили не грошима до-
помогти, а купити за цю суму буш-
лати. Бронежилет не вийшов би, 
бо на сьогодні один хорошої якості 
коштує від 12 до 18 тисяч гривень. А 
нещодавно сини мої, одному 10, дру-
гому — 6 років, приходять зі школи 
і запитують: «А можна ми наші ста-
рі телефони здамо для воїнів?». Ви-
являється, у школі проводили таку 
акцію. Кажу, звичайно, можна, бо у 
нас були мобілки, просто ми ними 
не користувалися. Але, розумієте, 
немає повністю довіри, що допомо-
га дійде до адресата. Один мій зна-
йомий підприємець із районного 
центру захотів передати на потреби 
АТО два автомобілі. Й от чи пере-
страхувати себе хотів, чи з іншої 
причини, але встановив на один 
GPS-навігатор. А приблизно за пів-
тора місяця йому сказали: «Ви зна-
єте, ваш УАЗ потрапив під обстріл».
Однак на комп’ютері мій товариш 
бачив, що машина їздить у Жито-
мирській області. Тому кому війна, а 
кому — мати рідна. Є такі люди, що у 
всі часи, навіть у такі важкі для краї-
ни, все роблять, щоб нажитися. 

Ігор Петрович розповів, що 
йому під час другої хвилі мобілізації 
прийшла повістка, проте у ній зазна-
чено, що його мобілізують у разі ві-
йни. А от наймолодшого брата вже 
двічі викликали у військкомат, і те-
пер він із дня на день чекає повістку. 
За власний кошт родина придбала 
йому все обмундирування: броне-
жилет, кевларову каску. 

— Наш тато, якому 70 років, — 
веде далі Ігор Власюк, — ніколи не 
сказав нам, своїм трьом синам: діти, 
не йдіть на війну, давайте відкупи-
мося, ляжте у лікарню або ще щось. 
Він сказав: «Усьому свій час. При-
йде час, хлопці, коли вороття назад 
уже немає. Якщо не ми, то хто?». Я 
розумію, що багато є бізнесменів, 
які воюють, але багато допомагають 
коштами, і це не менш важливо. Але 
дай Бог, щоб та допомога дійшла до 
тих хлопців і хоч маленькою часточ-
кою знадобилась у скрутну хвилину.    

— Ваша дружина не була проти 
того, що віддаєте автомобіль, адже це 
недешева і для сім’ї потрібна річ? — 
продовжуємо розмову з паном Ігорем. 

— Я завжди з нею раджуся, 
вона запитала тільки одне: «Ігорю, 
ти впевнений, що ця машина доїде 
туди, куди ти хочеш? Якщо так, то 
нехай хоч одне життя допоможе вря-
тувати, і то буде недаремно». 

Людмила ПОЛІЩУК   

У 2015 році Національний банк 
України ліквідує від 30 до 70 

організацій банківської сфери. 
Для цих цілей Кабінет Міністрів у 
«бюджетному пакеті» серед інших 
подав законопроект № 1564 «Про 
заходи, спрямовані на сприяння 
капіталізації та реструктуризації 
банків». 

Згідно з документом, банк, у 
якого перевірка НБУ виявить не-
достатню кількість власних ко-
штів (менше 7% від активів банку), 
буде націоналізований, причому, 
найімовірніше, безкоштовно, або 
визнаний неплатоспроможним, 
пишуть українські ЗМІ. 

«Якщо і будуть рятувати, то 
великі проблемні банки — один-
два», — зазначив заступник голо-
ви правління «Райффайзен Банку 
Аваль» Віктор Горбачов. 

Інших чекає закриття, зазна-
чив Горбачов. Очікується, що на-
ціоналізація банків у 2015 році 
буде примусовою. В українському 
Держбюджеті-2015 на ці цілі від-
водиться 36,5 млрд грн. На думку 
президента Українського аналі-

тичного центру, економіста Олек-
сандра Охріменка, зараз йде чер-
говий переділ банківської сфери 
країни. За запропонованою Каб-
міном методикою можна закрити 
практично будь-який український 
банк, оскільки ситуація в галузі 
катастрофічна. 

«Зараз банківська система не 
працює, кредит під нормальний 
відсоток узяти не можна. Для спо-
живачів це від 60 до 120% річних, 
для бізнесу — від 36%. Це поза-
межні ставки, що вбивають біз-
нес», — зазначив Охріменко. 
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Армії закупили «американську» оптику, яку 
виробляють в Одесі та Росії 

Кабмін розповів, скільки 
коштуватиме газ у 2015 році 
Перший заступник міністра фінансів Ігор Уманський 
на брифінгу повідомив, що при формуванні про-
екту державного бюджету України на 2015 рік уряд 
врахував середньозважену ціну газу на рівні 345 дол./
тис. м куб., передає УНН. «Середньозважена ціна газу в 
цих умовах — 345 дол.», — сказав він. Нагадаємо, Ігор 
Уманський повідомив, що Кабінет Міністрів України 
заклав у проекті бюджету на 2015 рік 31,5 млрд грн для 
компенсації НАК «Нафтогаз» різниці в цінах при імпорті 
газу. 

Луцькі платники податків 
перерахували майже 
15 млн грн військового збору 
У листопаді 2014 року лучани спрямували на по-
треби української армії 4,3 мільйона гривень. Про 
це під час круглого столу повідомила заступник 
начальника Луцької ОДПІ Тетяна Павлова. Загалом 
із початку запровадження військового збору від 
платників міста Луцька та Луцького району надій-
шло майже 15 мільйонів гривень. 

7,3
на стільки відсотків у листопаді 
зросла заборгованість із ви-
плати зарплати. Загальна ж сума 
боргу порівняно з початком року 
збільшилася втричі. На початок 
грудня роботодавці заборгували 
працівникам понад 2,3 млрд грн. 
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Зимова риболовля 
закінчилася 
трагедією 

Волинянин, який до смерті побив 
чоловіка, може провести за ґратами 
десять років 

Державна міграційна служба 
притягнула до відповідальнос-

ті співробітників, які за рішенням 
суду видавали закордонні паспор-
ти по 170 грн. Про це заявив керів-
ник прес-служби відомства Сергій 
Гунько. 

«Ті, хто видав закордонні 
паспорти за 170 грн, покарані та 
притягнуті до відповідальності, 
оскільки вони помилково це зро-
били. Таких випадків було три 
або чотири. Суд тільки зобов’язав 
міграційну службу повторно при-
йняти і розглянути заяви», — ска-
зав Гунько. 

Він також зазначив, що вар-
тість закордонного паспорта 
становить 377 грн 15 коп., як 
прописано у постанові Кабінету 
Міністрів України. 

«Ситуація навколо паспортів 
за 170 грн — це для тих, хто заро-
бляє собі політичні бали», — ска-
зав Гунько. 

Він також підкреслив, що вся 
сума за виготовлення закордонно-
го паспорта йде до держбюджету, 
а не залишається у міграційній 
службі. 

Нагадуємо, що Дніпропетров-
ський апеляційний адміністра-
тивний суд 5 і 19 лютого 2013 року 
виніс постанови, згідно з якими 

для отримання закордонного пас-
порта громадянам необхідно спла-
тити тільки державне мито у сумі 
170 грн (за необхідності терміно-
вого оформлення вартість стано-
вить 340 грн). 

Водночас у Державній мігра-
ційній службі вважають, що, крім 
держмита в 170 грн, необхідно 
також оплачувати 87,15 грн за 
оформлення і видачу паспорта і 
120 грн за бланк документа — ра-
зом це становить 377,15 грн. 

Міграційна служба опротесту-
вала рішення Дніпропетровського 
суду у Верховному Суді України. 
Проте 3 грудня 2013 року Верхо-
вний Суд виніс ухвалу про те, що 
держмито покриває витрати мі-
граційної служби на оформлення 
паспортів і закордонний паспорт 
має коштувати 170 грн. 

Сьогодення

Державна фірма «Укрінмаш» за-
купила військове обладнан-

ня в американської корпорації 
ATN Corporation, яка є лише посе-
редником, що перепродує продук-
цію, вироблену в Одесі та Росії. Про 
це йдеться у сюжеті Дмитра Гнапа 
для «Слідства.Інфо». 

Як зазначається, міжнародний 
напрямок в ATN Corporation очолює 
син Бориса Тимонькіна, оголошено-
го в розшук екс-заступника голови 
наглядової ради компанії СЕПЕК 
Сергія Курченка. 

8 грудня «Укроборонпром» 
повідомив про те, що «Укрін-
маш» підписав низку контрактів 
із ATN Corporation на постачання 
військового обладнання, зокрема 
приладів нічного бачення та тепло-
візорів, для потреб СБУ, Нацгвардії 
та Міноборони. 

За даними «Слідства.Інфо», 
вказане обладнання насправді ви-
робляє в Одесі на вул. Дальницькій 
ТОВ «ВП «Сфера». І незрозуміло, чи 
має ця продукція сертифікацію для 
військових потреб. Адже буквально 
торік керівник «Сфери» Анатолій 
Коровицький розповів місцевому 
виданню, що вони випускають про-
дукцію невійськового призначення. 

«Найбільш ходовим товаром є 
прилади нічного бачення «мейд ін 
Одеса». Особливо затребувані ці 

пристрої в Америці, де дуже попу-
лярне аматорське полювання», — за-
явив Коровицький. 

Крім того, частину продукції, 
яку продає ATN Corporation, виро-
бляють у Росії. Два роки тому ке-
рівник московської фірми «Сучасні 
оптичні технології» Олександр Пу-
тиловський на одному з російських 
інтернет-форумів заявив, що «ATN 
продає вироби, зроблені нашою 
компанією на їхнє замовлення». 

На сайті ATN ціни на прилади 
від 2 до 10 тисяч доларів за штуку. 
При цьому скільки їх закупила Укра-
їна і що пропонували натомість кон-
куренти — інформація засекречена. 

Державна госпрозрахункова зо-
внішньоторговельна й інвестиційна 
фірма «Укрінмаш» входить до скла-
ду Державного концерну «Укробо-
ронпром». Керівником «Укрінма-
шу», який уклав угоду з «одеськими 
американцями», є Володимир Оме-
лянчук. 

«Чотири роки тому він працю-
вав заступником міністра оборони 
Михайла Єжеля, близького до екс-
нардепа Іванющенка на прізвисько 
Юра Єнакієвський. Саме Омелянчук 
та Єжель організовували числен-
ні тендери на закупівлю харчів для 
солдатів за завищеними цінами, пе-
ремагали в яких фірми з орбіти Іва-
нющенка», — нагадує журналіст.

У чергову частину Горохів-
ського РВ УМВС України у 

Волинській області надійшло 
телефонне повідомлення від жи-
тельки району. Жінка розповіла, 
що її батько, який ще вранці пі-
шов не риболовлю, не повернув-
ся. 

Виїхавши до водойми, слід-
чо-оперативна група з’ясувала, 
що Анатолій рибалив із друзями. 
Згодом ті розійшлися, тож чоло-
вік залишився сам. Лід цього дня 
був крихким, а про те, що ри-
балка міг опинитися під водою, 
свідчила діра на примерзлому 
плесі та ящик із рибальським 
начинням на відстані близько 
70 метрів від берега. 

На жаль, припущення пра-
цівників райвідділу міліції, які 
викликали водолазів, підтверди-
лося. Тіло Анатолія знайшли під 
водою. 

Зі слів заступника начальни-
ка — начальника міліції громад-
ської безпеки Горохівського РВ 
УМВС України у Волинській об-
ласті Артура Жишка, експертиза 
встановила, що причиною смерті 
чоловіка стало переохолодження 
у воді, а відтак утоплення. 

До Ковельського міськвідділу 
внутрішніх справ надійшло 

повідомлення від лікарів про те, 
що вони констатували смерть 
чоловіка з видимими тілесними 
ушкодженнями. Тож на місце події 
негайно виїхала слідчо-оператив-
на група, повідомляє прес-служба 
УМВС у Волинській області. 

— Напередодні ввечері двоє 
односельчан випивали, — розпо-
вів начальник Ковельського МВ 
УМВС Іван Тусь. — Під час за-
стілля між ними виникла словесна 
перепалка, в результаті якої влас-
ник домівки повалив 55-річного 
гостя на землю. Незважаючи на 
те, що 30-річний молодик має па-
раліч обох ніг, свою перевагу він 
намагався довести кулаками та 
ліктями. Згодом потерпілий пі-
шов додому, де наступного дня від 
отриманих побоїв помер. 

За вказаним фактом відкри-
то кримінальне провадження за 
ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне 
ушкодження) Кримінального ко-
дексу України. Тривають слідчі дії. 
А тим часом зловмиснику загро-
жує до десяти років позбавлення 
волі. 

В Україні ліквідують близько третини всіх 
банків 

Лучанин віддав власне авто 
бійцям на Схід 

Міграційна служба покарала працівників 
за видачу закордонних паспортів 
по 170 грн 


