
 Відомості.інфо

№22 (764) 

11 - 17 червня 2015 року

http://www.vidomosti.info/

Махінаціями ковельської чиновниці 
займається прокуратура 

У Рівному п’яні даішники 
розтрощили службове авто 
У Рівному на перехресті вулиць Шухевича та 
Дундича сталася потрійна дорожньо-транспорт-
на пригода. За словами очевидців, автомобіль 
державтоінспекторів врізався у дві автівки. 
Після чого прибула ще одна патрульна маши-
на та забрала учасників ДТП. У дописі свідка 
в спільноті «Типове Рівне» стверджується, що 
інспектори були нетверезі. Номерні знаки зняли. 

У Запоріжжі арештували розвідницю 
терористичної організації «ДНР» 
Встановлено, що з жовтня минулого до квітня цього року 27-річ-
на жителька м. Сніжне Донецької області очолювала розвід-
увальні підрозділи різних терористичних груп, зокрема «Опло-
ту». Зловмисниця здійснювала збір інформації про кількість, 
дислокацію та рух бойових підрозділів Збройних сил України на 
території Донецької, Харківської та Запорізької областей. Метою 
такої діяльності було скоєння терактів та координація артилерій-
ських ударів із важкого озброєння. Розвідницю затримали. 

5
стільки мільйонів доларів 
канадський уряд планує 
виділити Україні на реалі-
зацію програм розвитку 
правоохоронних органів. 
Про це заявив Прем’єр 
Арсеній Яценюк. 

5

Затримано злодія, який «обчистив» 15 дач та новобудов 

Проблема

Під час 5-ї черги мобілізації 
до адміністративної від-

повідальності притягнуто 178 
громадян та щодо 36 осіб пода-
но документи на відкриття кри-
мінального провадження. Про 
це повідомив т. в. о. начальника 
відділу обліково-мобілізаційної 
роботи Волинського обласного 
комісаріату Геннадій Лічман. 

За результатами проведен-
ня медичних оглядів тільки 40% 
військовозобов’язаних визнані 
придатними до військової служ-
би за станом здоров’я. Майже 
третину з тих, хто приходить на 
медогляд, направляють на  дооб-
стеження. 

Значна кількість громадян, 
які підлягають призову, перебу-
ває у розшуку — понад три тися-
чі осіб. Розшукано лише 2%. 

На трасі Луцьк–Львів, а саме у 
Кам’янка-Бузькому районі, 

тривають ремонтні роботи. 
Фото техніки опублікував 

на своїй сторінці у Facebook де-
путат Волинської обласної ради 
Валентин Скуба. 

«Таки щось роблять. Ділянка 
траси Луцьк–Львів, відразу за лі-
сом», — написав він. 

Нагадаємо, ремонтувати ав-
тодорогу планують протягом 
2015–2016  років. Вартість до-
говору — понад 234  мільйони 
гривень. 

«Попередньо проведено ро-
боти з відновлення профілю ще-
беневої основи, холодного фре-
зерування асфальтобетонного 
дорожнього покриття. Рух тран-
спорту на ділянці проведення 
робіт здійснюється у реверсному 
режимі. Служба автомобіль-
них доріг у Львівській області 
приносить вибачення водіям за 
тимчасові незручності», — по-
відомляли днями у Службі авто-
мобільних доріг у Львівській об-
ласті.

Все почалося з того, що до рук 
журналістів потрапило розпоря-
дження першого заступника голо-
ви Ковельської районної державної 
адміністрації Бориса Андріюка за 
№ 526 від 29 грудня 2012 року, в 
якому йдеться про виділення Ко-
ляді земельної ділянки у власність 
для ведення особистого селянсько-
го господарства у межах Білинської 
сільської ради орієнтовною пло-
щею 1,5 гектара. Цей документ заці-
кавив журналістів, і вони вирішили 
дослідити тему щодо правомірності 
такого рішення. 

НЕЗАКОННЕ ПРИВЛАСНЕННЯ 
ЗЕМЛІ

Галина Степанівна, як пише ін-
формаційний портал kowel.com.
ua, жінка не бідна. Має у своєму 
розпорядженні автобусний парк, 
володіє аж трьома ділянками землі 
загальною площею 2,1 га, не рахую-
чи земельних надбань її чоловіка — 
засновника та директора ТОВ «Га-
лактика Авто» Сергія Корсака. 

Ковельський міжрайонний про-
курор Василь Лопоха зініціював пе-
ревірку додержання вимог земель-
ного законодавства України при 
наданні громадянам земель у межах 
норм безоплатної приватизації. 

Під час перевірки встановлено, 
що у лютому 2014 року, на підставі 
рішення Білинської сільської ради 
Ковельського району, Галині Коляді 
було надано у власність безоплатно 
земельну ділянку площею 0,25 га 
для ведення особистого селянського 
господарства із земель комунальної 
власності села Білин, де вона про-
живає. 

Крім того, наказом виконувача 
обов’язків начальника Головного 
управління Держземагентства у Во-
линській області у квітні минулого 
року Галина Коляда отримала у влас-
ність ділянку для ведення особисто-
го селянського господарства площею 
1 га із земель державної власності 
сільськогосподарського призначен-
ня Білинської сільської ради.

Разом із тим чинним земельним 
законодавством України визначе-
но, що передача земельних ділянок 
безоплатно у власність громадян 
у межах норм, встановлених цим 
Кодексом, проводиться один раз за 
кожним видом використання. 

Таким чином, Галина Коляда 
двічі використала своє право на 
одержання у власність безоплатно 
земельної ділянки для ведення осо-
бистого селянського господарства. 
Тож із державної власності незакон-
но вибула земельна ділянка сільгос-
ппризначення площею 1 га. 

У зв’язку з виявленими пору-
шеннями міжрайонний прокурор 
Василь Лопоха 29 травня цього року 
направив позовну заяву про визна-
ння незаконним і скасування наказу 
виконувача обов’язків начальника 
Головного управління Держзема-
гентства у Волинській області, ви-

знання недійсним свідоцтва про 
право власності на земельну ділянку 
та повернення з володіння Галини 
Коляди землі сільськогосподарсько-
го призначення площею 1 га у дер-
жавну власність. 

МАХІНАЦІЇ З 
ПАСАЖИРСЬКИМИ 
ПЕРЕВЕЗЕННЯМИ

Утім, це вже не перша судова 
справа для Галини Степанівни. У 
квітні 2009 року вона навіть опи-
нилася на лаві підсудних як обви-
нувачена у вчиненні злочинів, пе-
редбачених ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 366 
Кримінального кодексу України. 

Працюючи на той час директо-
ром ТОВ «Галактика Авто» та будучи 
службовою особою, всупереч вимо-
гам нормативно-правових актів, які 
регулюють порядок одержання авто-
перевізниками компенсації витрат, 
пов’язаних із перевезенням пільго-
вої категорії громадян, у період із 
грудня 2007-го по липень 2008 року 
включно вона вносила недостовірні 
відомості щодо витрат, понесених у 
зв’язку із перевезенням пільговиків, 
у офіційні документи — розрахунки 
сум компенсації за пільговий проїзд 
громадян на приміських маршрутах 
Ковельського району. Після чого, з 
метою одержання коштів субвенції 
з державного бюджету, подавала цю 
завідомо неправдиву інформацію в 
управління праці та соціального за-
хисту населення Ковельської район-
ної державної адміністрації. 

24 грудня 2007 року Галина Ко-
ляда звернулася до цього управ-
ління із відношенням, відповідно 
до якого ТОВ «Галактика Авто» 
просить укласти угоду на відшко-
дування коштів за перевезення 
громадян пільгових категорій на 
грудень 2007 року в зв’язку з тим, 
що з 1 грудня вказане підприємство 
обслуговує маршрути Ковель — Гі-
шин — Доротище, Ковель — Моще-
на — Черкаси, Ковель — Діброва та 

Ковель — Світле. На підставі цього 
відношення 27 грудня вона підписа-
ла з управлінням договір про піль-
гове перевезення пасажирів авто-
мобільним транспортом загального 
користування на перелічених вище 
маршрутах і того ж дня подала до 
вказаної установи розрахунок суми 
компенсації за пільговий проїзд 
громадян за цими маршрутами, від-
повідно до якого сума компенсації 
становила 11 700 гривень. 

У той же час угоди на переве-
зення пасажирів автомобільним 
транспортом за вказаними маршру-
тами між замовником перевезень — 
Волинською обласною державною 
адміністрацією — та перевізником 
ТОВ «Галактика Авто» були укладе-
ні Галиною Колядою лише 28 груд-
ня 2007 року та набрали чинності з 
1 січня 2008-го. За таких обставин 
ТОВ «Галактика Авто» у грудні 
2007 року не мало права на здійснен-
ня перевезень пасажирів, а отже, і на 
отримання коштів субвенції з дер-
жавного бюджету. 

Протягом січня–липня 
2008 року, діючи повторно та до-
стовірно знаючи, що протяжність 
маршруту Ковель — Світле стано-
вить 60 кілометрів, Галина Коляда 
щомісячно подавала до управління 
праці розрахунки суми компенсації 
за пільговий проїзд громадян, до 
яких як приміський включала марш-
рут Ковель — Світле. На підставі 
цих розрахунків, усупереч вимогам 
пункту 6.3 «Інструкції про порядок 
обліку пасажирів, що перевозяться 
громадським транспортом на марш-
рутах», затвердженої наказом Мініс-
терства статистики України № 150 
від 27.05.1996 р., ТОВ «Галактика 
Авто» за вказаний період отримало 
субвенцію із держбюджету за пере-
везення пільгових категорій грома-
дян на загальну суму 12 790 гривень. 

Однак, як було встановлено в 
ході досудового слідства, Галиною 
Колядою як директором ТОВ «Га-
лактика Авто» паспорт маршру-

ту Ковель — Світле розроблений 
не був, до того ж сам маршрут є 
міжміським. За таких обставин 
ТОВ «Галактика Авто» не мало пра-
ва на отримання компенсації витрат, 
пов’язаних із перевезенням пільго-
вої категорії громадян. 

У результаті таких протиправ-
них дій Галини Коляди державному 
бюджету України було завдано збит-
ків на загальну суму 24 490 гривень. 

Також задля незаконного отри-
мання субвенції з січня по липень 
2008 року включно Галина Коляда 
вносила завідомо неправдиві відо-
мості в офіційні документи — роз-
рахунки суми компенсації за пільго-
вий проїзд громадян на приміських 
маршрутах Ковельського району, 
форма яких затверджена розпоря-
дженням голови Волинської облас-
ної державної адміністрації № 251 
від 31.07.2006 року. Після цього вона 
підписувала ці розрахунки, завіряла 
їх відтиском печатки ТОВ «Галак-
тика Авто» і подавала в управління 
праці та соціального захисту насе-
лення Ковельської РДА. 

ЗВІЛЬНИЛИ ВІД 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА 
АМНІСТІЄЮ

Потрапивши на лаву підсуд-
них, Галина Коляда попросила суд 
звільнити її від кримінальної від-
повідальності на підставі Закону 
України «Про амністію» від 12 груд-
ня 2008 року, про що подала відпо-
відну письмову заяву. Прокурор не 
заперечив проти закриття справи на 
підставі статті 44 КК України. 

Суспільно небезпечні діяння, які 
вона вчинила, — це умисні злочини, 
що, відповідно до статті 12 КК Укра-
їни, є злочинами невеликої та серед-
ньої тяжкості, вчинені до набрання 
чинності Законом України «Про ам-
ністію». 

Суд врахував те, що обвинува-
чена раніше не судима, є вагітною, 
має на утриманні неповнолітню 
дитину — сина, позитивно характе-
ризується за місцем проживання та 
за місцем роботи, дала свою згоду в 
письмовій формі на закриття справи 
на підставі акта амністії, а підстав 
незастосування амністії щодо неї не 
встановлено. 

Тоді суддя Ковельського місь-
крайонного суду Сергій Панасюк 
постановив: Галину Коляду звіль-
нити від кримінальної відпові-
дальності на підставі акта амністії, 
провадження у справі — закрити, 
а запобіжний захід — підписку про 
невиїзд — скасувати, речові дока-
зи — розрахунки суми компенсації 
за пільговий проїзд громадян, що 
були подані ТОВ «Галактика Авто» 
до управління праці та соціального 
захисту населення Ковельської РДА, 
й інші документи — залишити при 
справі. 

А про завдані державі збитки 
в кілька десятків тисяч гривень усі 
просто «забули». 

Сергій ШАПОВАЛ 

Три тисячі 
волинян, які 
підлягають 
призову, 
перебувають 
у розшуку

На трасі Луцьк–
Львів ідуть 
ремонтні роботи 

Житель обласного центру заро-
бляв на прожиття крадіжками. 

Загальна сума збитків, завдана його 
незаконною діяльністю, становить 
більше 30 000 гривень. 

До чергової частини Луцького 
районного відділу міліції протягом 
2014-го та 2015 років надходити за-
яви про крадіжки майна з дачних 
будинків і новобудов. «Зникали» 
переважно будівельні матеріали й 
електричні інструменти. 

Провівши низку заходів, пра-
цівникам карного розшуку вдалося 
встановити особу злодія. Ним ви-
явився 55-річний житель Луцька. 
До слова, чоловік уже двічі раніше 
відбував покарання у місцях позбав-
лення волі за скоєння аналогічних 
злочинів. Загалом правоохоронці 
встановили, що підсудний «обчис-
тив» п’ятнадцять дачних будинків і 
новобудов.

— Працював спритник удень: 

проходячи повз дачний будинок або 
новобудову, шляхом вільного до-
ступу, злому замка або через вікно 
потрапляв на об’єкт, звідки виносив 
речі, які можна було легко продати. 
А вже наступного дня їхав на базар 
до обласного центру і реалізовував 
викрадені речі: електроінструменти, 
електропроводку, будівельні мате-
ріали, міндобрива. На «зароблені» 
гроші чоловік винаймав житло і жив 
у власне задоволення, — розповів 

начальник карного розшуку Луць-
кого РВ УМВС України у Волинській 
області Іван Левковець. 

Слідчим відділенням Луцького 
РВ УМВС України у Волинській об-
ласті розпочато кримінальне про-
вадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) 
КК України. Зловмисник заарешто-
ваний і перебуває в слідчому ізоля-
торі міста Луцька. Йому загрожує до 
шести років позбавлення волі. 

Набирає обертів земельний скандал, в епіцентрі якого опинилася заступник голови Ковельської 
районної ради Галина Коляда


