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Транспорт для чиновників Волині коштував платникам податків 
1,2 млн грн 

Чалий: «Надії на мир 
руйнуються» 
Надії на мир руйнуються, оскільки Росія та 
проросійські сепаратисти не виконують до-
мовленостей, досягнутих у Мінську. Про це на 
брифінгу повідомив заступник глави Адміні-
страції Президента Валерій Чалий. «На жаль, 
попри сподівання на відповідальну позицію 
усіх сторін, що прийняли 12 лютого деклара-
цію у Мінську, комплекс заходів, прийнятий 
там, не виконується. Росія та сепаратисти не 
виконують свої зобов’язання», — сказав він. 

Державною мовою буде тільки 
українська 
Єдиною державною мовою залишатиметься українська 
мова навіть попри децентралізацію влади. Про це за-
явив Президент Петро Порошенко на засіданні Кабінету 
Міністрів. «Не буде у нас компромісу і в питанні державної 
мови. Єдиною державною мовою залишатиметься україн-
ська», — сказав він. «Чому? Бо так хочуть 80% українців, а 
ми не можемо ігнорувати їхнє бажання, — пояснив Пре-
зидент. — При цьому ми гарантуємо захист регіональних 
мов, які будуть прийняті місцевими радами. І вони будуть 
вільно використовувати їх на роботі й у побуті». 

8,5
стільки мільярдів кубометрів 
газу накопичено зараз у підзем-
них газових сховищах України. 
Цього має вистачити для завер-
шення опалювального сезону, 
повідомив міністр енергетики 
Володимир Демчишин. 
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Аби не загриміти 
в тюрму, директор 
підприємства 
сплатив майже 
1 млн грн 

Група військових під Дебальцевим 
потрапила у полон до терористів 

Україна вже майже рік живе в 
умовах неоголошеної чи, як за-

раз модно говорити, гібридної ві-
йни. На Східному фронті гинуть 
хлопці, волонтери збиваються з ніг, 
доправляючи найнеобхідніше вій-
ськовим, люди жертвують остан-
ню копійку на потреби армії. Тим 
часом на транспортне обслугову-
вання чиновницького начальства 
в тилу в масштабах держави йдуть 
мільйони. Лише на Волині ця сума 
становила у 2014 році щонайменше 
1,24 мільйона гривень, пише жур-
наліст Мирослав Ватащук на сайті 
IA ZIK. 

Аби з’ясувати, скільки гривень 
вийшло у вихлопну трубу чинов-
ницьких автівок на Волині, до різ-
них владних структур було скеро-
вано 34 запити на інформацію. На 
жаль, не надійшли відповіді від 
Волинського облуправління лісо-
вого та мисливського господарства, 
управління Державної міграційної 
служби у Волинській області та двох 

райдержадміністрацій — Горохів-
ської та Ратнівської. 

Традиційно найдорожчим для 
бюджету було транспортне обслуго-
вування губернатора та його замів. 
Однак після кількарічного висвіт-
лення цієї тематики на шпальтах IA 
ZIK апетити у керівництва Волин-
ської ОДА суттєво знизилися. Про-
тягом 2014 року «губернатор і Ко» 
проїздили 95,9 тисячі гривень. Це 
практично удвічі менше, аніж витра-
тили на ці цілі в прокуратурі Волин-
ської області (майже 163,8 тис. грн). 

А транспортне обслуговування 
голови облради та його заступників 
обійшлось у 112,8 тисячі бюджетних 
гривень. Це більше, ніж волинська 
СБУ витратила упродовж року за-
галом на оплату ремонту автотран-
спортних засобів, послуг, інших 
видатків на транспортне обслугову-
вання (89,9 тис. грн). 

Тим часом в УМВС службовою 
машиною користується тільки на-
чальник Петро Шпига. Його тран-

спортне обслуговування коштува-
ло платникам податків торік понад 
67,1 тисячі гривень. 

А от його «замам», схоже, дове-
лося ходити пішки. «Автотранспорт, 
який обслуговував заступників на-
чальника УМВС України у Волин-
ській області, був переданий для ви-
користання в оперативні підрозділи 
управління», — йдеться у відповіді 
за підписом Шпиги. 

Порівняно економними вияви-
лися очільники ГУ Державної фіс-
кальної служби на Волині. Протягом 
минулого року їх транспортне об-
слуговування коштувало бюджету 
майже 56,3 тис. грн. 

В обласному центрі зайнятості 
керівництво службовим транспор-
том не користувалося. 

Натомість у волинських підроз-
ділах Держземагентства, Пенсійно-
го фонду та Фонду держмайна на 
проїзд використали загалом понад 
234 тис. грн. 

У відділ протидії корупції при 
громадському формуванні з 
охорони громадського порядку 
«Самооборона Волині» надійшли 
матеріали щодо неправомірних 
дій, які містять ознаки корупції, з 
боку чинного голови Горохівської 
районної ради Леоніда Андрійчука. 
Проаналізувавши документи, спе-
ціалісти відділу дійшли висновку, 
що чиновник незаконно отримав і 
приватизував відомчу квартиру. 

«Героєм» нашої публікації став 
держслужбовець із солідним ста-
жем і не менш солідним досвідом 
корупційних дій, чинний голова Го-
рохівської районної ради Андрійчук 
Леонід Олександрович. Нагадаємо, 
що на сторінках нашого тижневика 
за 10 травня 2012 р. у матеріалі «Го-
лова Горохівської райради 12 років 
користується землею без докумен-
тів» ми вже звертали увагу на те, як 
згаданий чиновник ігнорує закон у 
сфері землекористування, володі-
ючи ділянкою без належним чином 
оформлених документів, нехтуючи 
цільовим призначенням земельного 
наділу та встановленою платою за 
нього. Тоді Леонід Олександрович 
пояснив відсутність документів 
на землю, а це ні мало ні багато — 
гектар, надмірною зайнятістю. А в 
тому, що протягом 12 літ не вносив 
за ділянку встановлений платіж, 
звинуватив власну дружину, мов-
ляв, «дала маху». 

Однак, як нам стало відомо, 
крім землі, у цього чиновника вже 
тоді у власності був ще один об’єкт 
нерухомості, який має сумнівне 
походження, — великогабарит-
на квартира. Документи свідчать, 
що пан Андрійчук іще в далекому 
2003-му став власником солідного 
помешкання загальною площею 
87,1 кв. м — квартири номер 9 на 
вулиці Ватутіна, 37, що в райцентрі 
Горохові. Сам там не жив, а пере-
дав квартиру доньці. Проте радіти 
за тогочасних новоселів підстав 
немає, бо достеменно відомо, що 
вказане житло він отримав шляхом 
протиправних дій — підробивши 
низку документів та порушивши 
чинні норми законодавства. 

А саме, згідно з договором 
купівлі-продажу, датованим 
21.03.2003 р., Горохівська районна 
рада, порушивши вимоги Закону 
України «Про закупівлю товарів, 
робіт і послуг за державні кошти», 
без проведення конкурсу, за ко-
шти районного бюджету придба-
ла квартиру загальною площею 

87,1 кв. м за ціною 68 тис. грн. Хоча, 
згідно з Додатком № 4 до рішен-
ня районної ради від 14.03.2003 р. 
№ 6/13, видатки відповідно до КЕКВ 
150101 (Капітальні видатки — при-
дбання житла) становили лише 
2 тис. 500 грн. Зловживаючи своїм 
посадовим становищем, голова Го-
рохівської районної ради Леонід 
Андрійчук отримав ордер викон-
кому міської ради міста Горохова 
за № 34 від 28.03.2003 р. на вселення 
у вищевказане помешкання за три 
тижні до прийняття рішення се-
сії Горохівської районної ради про 
передачу майна Горохівському ви-
робничому управлінню житлово-
комунального господарства, чим 
підготував підґрунтя для привати-
зації відомчої квартири. Швидки-
ми темпами житло вивели з відо-
мчого фонду і передали на баланс 
місцевого ЖКГ, а вже 10 вересня 
2003 року помешкання було при-

ватизоване Леонідом Андрійчуком. 
Тим самим Горохівська районна 
рада під керівництвом Андрійчука 
вийшла за рамки своєї компетенції 
та порушила законну процедуру. 

Усі необхідні документи, ко-
трі дають громадянину законну 
підставу отримати квартиру, в 
цьому випадку виявилися підро-
бленими. Це й пояснює, чому так 
швидко Андрійчук намагався про-
вернути справу. Зокрема, рішення 
Горохівської міської ради № 78 від 
22.07.1998 р. про взяття на квартир-
ний облік Андрійчука Л. О. містить 
ознаки підробки, а саме — вказане 
рішення датоване 1998 роком, од-
нак виготовлене воно на бланку 
Горохівської районної друкарні за 
2002 рік, підпис міського голови 
Собуцького В. О. також має озна-
ки підробки. Є аналогічне рішення 

Горохівської райради за таким же 
номером і датою, яке виготовлене 
на бланку Горохівської друкарні 
1998 року, але там йдеться про взят-
тя на квартирний облік громадянки 
Проценко З. В., наступне рішення 
№ 79 також виготовлене на бланку 
1998 року, і ці два документи жод-
них сумнівів у своїй правдивості не 
викликають. 

Підробною виявилася і довід-
ка за номером 368 від 20 липня 
1998 року, видана Андрійчуку Л. О. 
про те, що він дійсно працює на по-
саді заступника голови райдержад-
міністрації, начальника управління 
агропромислового комплексу. Ця 
довідка також виписана на бланку 
Горохівської друкарні за 2001 рік. 

Ознаки підробки на користь 
Андрійчука містить і книга реє-
страції заяв громадян про взяття 
на квартирний облік. Там прізвище 
«Андрійчук Л. О.» записане олів-
цем між № 6 і № 7 черги на отриман-
ня житла. А через кілька порожніх 
сторінок Леонід Андрійчук уже й 
сам став зарахованим у чергу на 
отримання житла під 6-м номером, 
посунувши Проценко З. В. та усіх 
інших громадян, які втратили свою 
чергу на житло через «підприємли-
вого» чиновника. 

Також виявлено ознаки під-
робки в документах виконко-
му Горохівської міської ради від 
28.03.2003 р. Зокрема, в матеріалах 
Державного архіву Волинської об-
ласті йдеться про одне питання 
під номером 78. Проте існує два 
рішення № 78 «Про взяття на квар-

тирний облік». Одне — стосовно 
громадянки Проценко З. В., а друге 
— стосовно Андрійчука Л. О. Під-
тверджує факт підробки рішення 
на користь Андрійчука стенограма 
протоколу засідання виконкому та 
перелік рішень, включених у поря-
док денний, в якому про Андрійчу-
ка не згадується. 

Працівники відділу протидії 
корупції при «Самообороні Воли-
ні» передали усі зібрані матеріали 
правоохоронним органам області. В 
ході їх розгляду було підтверджено 
факт вчинення неправомірних дій 
головою Горохівської районної ради 
Андрійчуком Л. О. при отриманні 
та приватизації відомчої кварти-
ри у місті Горохові у 2003 році. За 
результатами проведеної перевір-
ки 31 жовтня 2014 року слідчим 
відділом Горохівського райвідді-
лу УМВС за вказаним фактом від-
крито кримінальне провадження 
за ознаками вчинення посадовими 
особами Горохівської міської ради 
кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 366 Кримі-
нального кодексу України. 

Сподіваємося, що усі обставини 
та задіяні особи цього злочину бу-
дуть встановлені та покарані. А не-
законно відчужене і приватизоване 
житло буде повернуто у власність 
районної ради. Тим більше, що міс-
цева громадськість налаштована рі-
шуче і планує в цивільному поряд-
ку через суд домогтися повернення 
помешкання, щоб передати його 
родині земляка, загиблого в АТО. 

Ганна СТУЛЬСЬКА 

Лише перед загрозою по-
нести кримінальну відпо-

відальність директор підпри-
ємства сплатив усі податки та 
відшкодував завдану державі 
шкоду. 

Так, у ході досудового роз-
слідування, процесуальне ке-
рівництво яким здійснювала 
прокуратура Волині, було вста-
новлено, що директор підпри-
ємства «Торговельна компанія 
«Укр-Петроль» із квітня по гру-
день 2013 року умисне ухиляв-
ся від сплати податку на додану 
вартість у сумі понад 650 тисяч 
гривень. 

Однак до моменту притяг-
нення його до кримінальної від-
повідальності чоловік повністю 
сплатив до бюджету заборговану 
суму, а також штрафні санкції, 
що загалом становило майже 
980 тисяч гривень. 

Тож прокуратурою облас-
ті до Ківерцівського районного 
суду було направлено клопо-
тання про звільнення директора 
підприємства від кримінальної 
відповідальності. 

29 липня 2014 року, близько 
першої години ночі, у селі 

Локачинського району молодик, 
перебуваючи у стані алкогольно-
го сп’яніння, під час суперечки 
кинув у свого опонента цегли-
ною, а коли той упав на землю, 
завдав нею ще з десяток ударів 
по голові 45-річного чоловіка, 
спричинивши таким чином його 
смерть. Сам хлопець свою вину 
не заперечував та розкаявся у 
вчиненому. 

Вироком Іваничівського 
райсуду йому було призначено 
покарання у вигляді 9 років по-
збавлення волі. Проте молодик 
не погодився з такою мірою по-
карання й подав апеляцію. 

Однак Апеляційний суд Во-
линської області залишив рі-
шення суду першої інстанції без 
змін. 

Про це повідомили у прес-
службі Генштабу ЗС України. 

Як стало відомо, група су-
проводження, до якої входили 
військові 101-ї окремої бригади 
охорони Генштабу ЗС України та 
8-го окремого полку спеціального 
призначення, потрапила у засід-
ку. Бійці під керівництвом лейте-
нанта Дмитра Кебеча намагалися 
відбитися, проте після закінчення 
боєкомплекту і знищення їхнього 
бронетранспортера російськими 
найманцями були захоплені у по-
лон. За попередніми даними, один 
із військових важко поранений. 
Водночас у відомстві спростували 
інформацію, нібито українські вій-
ськові масово здаються в полон, і 
назвали її «фейком для провоку-
вання паніки». 

В. о. речника Генерального 
штабу ЗСУ Владислав Селезньов 
заявив, що наші вояки не здава-
лись у полон добровільно. 

«Добровільної здачі у полон не 

було. На дебальцевському плац-
дармі був бій, унаслідок якого 
наші військові потрапили у по-
лон. Інформація щодо кількості 
полонених уточнюється. Наразі 
організовується робота щодо їх 
звільнення», — повідомив Селез-
ньов. Із його слів, у Дебальцевому 
зараз працюють штурмові групи 
терористів. 

Голова райради, підробивши документи, 
привласнив відомчу квартиру 

Регіон

19-річний убивця 
проведе 
за ґратами 9 років 

Працівники відділу про-
тидії корупції при «Само-
обороні Волині» передали 
усі зібрані матеріали 
правоохоронним органам 
області. В ході їх розгляду 
було підтверджено факт 
вчинення неправомірних 
дій головою Горохівської 
районної ради Андрійчу-
ком Л. О.


