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На Волині 17 мобільних груп 
забезпечуватимуть цивільний 
захист об’єктів інфраструктури 
Для забезпечення оперативного реагування на надзви-
чайні ситуації техногенного та природного характеру на 
найважливіших об’єктах інфраструктури області в містах і 
районах створено 17 мобільних груп. Про це під час опе-
ративної наради повідомив начальник управління ДСНС 
України в області Володимир Грушовінчук. За його слова-
ми, на Волині нараховується 278 одиниць техніки, яку мож-
на залучати в разі виникнення надзвичайної ситуації. 

Місцева влада 
затверджуватиме ставку 
податку на нерухомість 
«Змінився підхід до формування місцевих 
бюджетів, зокрема розширено базу оподат-
кування нерухомості на місцях, — зауважив 
перший заступник глави Адміністрації Прези-
дента Віталій Ковальчук. — Відтепер місцева 
влада отримала право затверджувати базу 
і ставку оподаткування нерухомості, в тому 
числі й житлового фонду». 

263
стільки мирних жителів за-
гинули і майже 700 отримали 
поранення менше ніж за 
тиждень бойових дій на сході 
України. Про це інформує 
управління ООН із координа-
ції гуманітарних питань. 

Цього року на вирішення пи-
тань матеріально-технічного 

забезпечення навчальних закла-
дів міста виділять 27 мільйонів 
гривень. Зокрема, у планах — за-
мінити усі вікна в ігрових кімна-
тах ДНЗ. Продовжуватимуться 
роботи у дитячих садочках щодо 
переходу з газових плит на елек-
тричні, планують також закупи-
ти побутову техніку. 

Значна сума коштів виділя-
ється на проведення відповід-
них робіт у школах № 24 та 26. 
В останній — здійснюватимуть 
ремонт басейну, а у двадцять 
четвертій — відремонтують 
спортзал, що дасть можливість 
організовувати там змагання об-
ласного рівня. Також планують 
завершити ремонт спортивного 
залу в школі № 9. 

Окрім цього, у багатьох ДНЗ 
та школах міста здійснюватимуть 
заміну мереж водопостачання та 
сантехніки. 

До збору необхідного меш-
канцям Донбасу продоволь-

ства долучились органи дер-
жавної влади в районах, а саме 
управління агропромислового 
розвитку Горохівської та Рожи-
щенської райдержадміністрацій. 
Приєдналися до гарної справи й 
підприємства області, зокрема 
ТзОВ «Лище» та ПП «Аванті» 
Луцького району, ТзОВ «Зоря» 
Ковельського району, Ковель-
ський хлібзавод, Волиньторг-
хліб, ФГ «Перлина Турії» Ту-
рійського району, Ратнівський 
молокозавод. Загалом на Схід 
відправлено 20 тонн продуктів 
харчування: цукор, крупи, кар-
топля, борщові набори тощо. 

Зберігали харчі у приміщен-
ні Волинського об’єднання цер-
ков християн віри євангельської 
«П’ятидесятники». Єпископ Ми-
хайло Близнюк повідомив, що 
гуманітарна допомога відправ-
ляється на Схід щотижня, тільки 
до початку 2015 року було від-
правлено близько 400 тонн такої 
помочі. 

У вівторок, 10 лютого, в Ківерців-
ському районному суді відбулося 
засідання, на якому екс-директор 
державного підприємства «Мис-
ливське господарство «Звірівське» 
Андрій Шпорук намагався через 
суд оскаржити своє звільнення з 
посади. Це вже друге слухання у цій 
справі, перше відбулося 22 грудня. 

Однак цього разу трудовий ко-
лектив держпідприємства «Мис-
ливське господарство «Звірівське», 
яке протягом шести років очолював 
Шпорук, звернувся навіть до «Само-
оборони Волині» з проханням за-
хистити інтереси працівників і уне-
можливити повернення на посаду 
колишнього директора. 

Нагадаємо, Андрій Шпорук був 
звільнений 4 листопада 2014 року 
наказом № 652-К, виданим Держав-
ним агентством лісових ресурсів 
України. Формальною підставою 
стало «невиконання підприємством 
зобов’язань перед бюджетом та Пен-
сійним фондом щодо сплати подат-
ків, зборів та обов’язкових платежів 
і відчуження закріпленої за під-
приємством земельної ділянки без 
погодження з органом управління 
майном». Ця ділянка площею 0,25 га 
перейшла у власність Шпорука, а 
його зловживання та порушення на 
посаді, схоже, цим не обмежилися. 

Новим директором згадано-
го підприємства 11 листопада 
2014 року був призначений Ярема 
Байда. Однак повноцінно присту-
пити до виконання своїх обов’язків 
Ярема Дмитрович не зміг, бо попере-
дній керівник не здійснив, як вима-
гає закон, передачі основних засобів 
та матеріально-технічних цінностей 
своєму наступнику, а також не від-
дав ключів від багатьох приміщень 
господарства. За день до звільнен-
ня Шпорук пішов на лікарняний 
і на контакт із Яремою Байдою не 
йшов. Не бажаючи псувати держав-
не майно, новий директор тривалий 
час сподівався на цивілізоване ви-
рішення питання передачі майна від 
свого попередника. Проте Шпорук 
не спішив та не збирався ані зна-
йомитися зі своїм наступником, ані 
передавати йому справи. Натомість 
він підозрюється в тому, що мало не 
спричинив пожежу в приміщенні 
музею-готелю на території мислив-
ського господарства. Приміщення, в 
якому були увімкнені численні елек-
троприлади — бойлери, телевізо-
ри, електроплити й електрокаміни, 
Шпорук замкнув, опечатав і забрав 
ключі. Запідозривши неладне, новий 
директор зібрав комісію та шляхом 

зламу вхідних замків зумів проник-
нути в приміщення й попередити 
біду, адже килим на підлозі в одній 
із кімнат повністю зітлів, тож дивом 
вдалося запобігти масштабній поже-
жі, яка могла перекинутися й на ліс. 

Ціла низка порушень зафіксова-
на й у фінансовій сфері Звірівського 
мисливського господарства. Як за-
значив Ярема Байда, попереднє ке-
рівництво залишило йому в спадок 
великі борги — майже півмільйона 
гривень. І це при тому, що ДП «Мис-
ливське господарство «Звірівське» є 
одним із найбагатших в області се-
ред мисливських угідь. Одначе сум-
нівні оборудки попереднього керів-
ництва поставили підприємство на 
межу виживання, бо, схоже, те дба-
ло не про інтереси увіреного йому 
господарства. Крім того, намагалося 
приховати свої махінації, бо облік та 
фінансова звітність підприємства в 
жахливому стані. Чимало запитань 
і до бухгалтерії. 

Як свідчить бухгалтерська до-
кументація, протягом 2013-го та по 
листопад 2014 року, відповідно до 
ордерів, Шпорук отримав від уві-
реного йому підприємства готівки 
на суму 91 тисяча 684 гривні, яку 
він нібито витратив на закупівлю 
необхідних для господарства товарів. 

Однак авансова звітність, яка би під-
тверджувала сам факт і необхідність 
витрат, відсутня. Крім того, підпри-
ємство станом на 1 грудня 2014 року 
боргує екс-директору ще понад 45 ти-
сяч гривень. Що це за борг, наразі не-
відомо. 

Чимало запитань є й до кадрової 
роботи на підприємстві. Зокрема, 
відомий факт існування так званих 
«мертвих душ» — двох працівників, 
які внесені в штатний розпис, отри-
мували зарплатню, але фактично у 
згаданому МГ не працювали. Один 
із них — брат головного бухгалте-
ра підприємства Тетяни Гриневич, 
яка підозрюється у злочинній змові 
зі Шпоруком та фінансових махі-
націях. Зокрема, є підстави ствер-
джувати, що бухгалтер самовільно 
збільшила фонд заробітної плати 
підприємства на 4 тис. 500 грн. Не-
відомо, чи знав про це екс-керівник 
обласного відомства Богдан Коліс-
ник, який підписав цей документ. 
Є підозри, що все це робилося ціле-
спрямовано. Підприємство свідомо 
заганяли в боргову яму, щоб довести 
його до банкрутства та викупити 
за безцінь. Адже частина території 
«Звірівського» ще й зараз перебу-
ває в оренді у Колісника. Зокрема, 
йдеться про будинок колишнього 
очільника Волинського обласного 
управління лісового та мисливсько-
го господарства, в якому він мешкає. 
Відомо, що за проживання в цьому 
будинку мешканець сплачує дер-
жавному підприємству «Мислив-
ське господарство «Звірівське» аж... 
38,14 грн, що зафіксовано в касовій 
книзі як квартплата від Колісника. 
Гриневич також не передала спра-
ви своєму наступнику, більше того, 
значна частина бухгалтерської звіт-
ності підприємства за попередні 
роки зникла, а та, що залишилася, 
— велася недбало й із суттєвими 
порушеннями. Не було порядку і 
з документообігом: виглядає так, 
ніби жоден документ не надходив 
і не виходив із господарства понад 
два з половиною роки, бо останній 
запис у журналі вхідної та вихідної 
кореспонденції датується 26 березня 
2012 року. 

Варто зазначити, що невдовзі 
після заміни директора у мислив-
ському господарстві «Звірівське» 

керівництвом Волинського облас-
ного управління лісового та мис-
ливського господарства, щоб зро-
зуміти реальний стан підприємства, 
було прийнято рішення здійснити 
інвентаризацію. Нарешті 9 люто-
го інвентаризація завершилась, і 
за її підсумками було виявлено не-
достачу основних засобів на суму 
126 792,69 грн, враховуючи балан-
сову вартість основних засобів та 
матеріально-технічних цінностей. 
Зокрема, недорахувалися 13 оди-
ниць зброї — 8 рушниць, 1 кара-
біна та 4 газових пістолетів, бен-
зоустановки (заправної станції), 
4 радіостанцій, трьох коней, автомо-
біля УАЗ-3163-10 «Патріот», телеві-
зора, 2 холодильників, 2 морозиль-
них камер, електрокотла, 2 насосів, 
бетонозмішувача, бензопили, віде-
оапаратури, меблів. Натомість ви-
явлено необлікованих цінностей на 
суму 66 170 грн. 

Ківерцівський районний суд 
переніс слухання на 18 лютого. Бу-
демо сподіватися, що наступного 
засідання питання про законність 
звільнення Шпорука буде остаточ-
но вирішене, бо намагання колиш-
нього директора відновитися на 
посаді відволікає нового від вико-
нання важливих задач. А ситуація 
з МГ «Звірівське» наразі лишається 
складною. Ярема Байда запевнив, 
що в бюджеті на 2015 рік передба-
чені кошти на заробітну плату пра-
цівникам господарства. Керівник 
хоче суттєво покращити кваліфіка-
ційно-освітній рівень спеціалістів, 
а головним своїм завданням вважає 
налагодження ефективної роботи 
підприємства і закриття боргових 
зобов’язань, які існують на сьогодні.  

Остаточну відповідь на запи-
тання хто, коли та в чиїх інтересах 
спричинив своїми діями такі збитки 
державному підприємству «Мис-
ливське господарство «Звірівське» і 
яка в цьому роль Андрія Шпорука, 
мають дати правоохоронні органи. 
Проте, враховуючи обсяги невідпо-
відностей і недостач, уже зараз мож-
на стверджувати, що розгляд цієї 
справи передбачає кримінальну від-
повідальність винних осіб. А це вже 
може призвести не лише до втрати 
керівної посади, а й волі. 

Ганна СТУЛЬСЬКА 

На ремонт 
навчальних 
закладів Луцька 
виділять 
27 млн грн 

Працівникам підприємства зі спеціальною комісією 
довелося виламувати двері кількох приміщень, щоб потрапити всередину

Волинь допомагає 
жителям 
постраждалих міст 
Донецької області 

Екс-керівник мисливського господарства 
«Звірівське» Шпорук добивається 
поновлення на посаді через суд 
І зовсім не переймається тим, що з його вини підприємство сьогодні опинилось у борговій 
ямі та невідомо куди зникла частина основних засобів 


