
Коли вживаєш слово «громад-
ськість», то автоматично йде 
асоціація з людьми, які представля-
ють групу активістів, незалежно від 
професій, уподобань, захоплень, 
які намагаються вносити якісь ко-
рективи в життя суспільства. А коли 
мова йде про Громадську раду при 
голові облдержадміністрації, то 
сприймаєш цей орган як активного 
та впливового посередника між 
громадою та виконавчою гілкою 
влади.

Скажу відверто, побувавши на 
двох її засіданнях, отримала повне 
розчарування в дієвості такої інсти-
туції. Зупинимося більш детально. 
Серед іншого, на засіданні розгляда-
лося питання щодо санаторію «Лісо-
ва пісня», а точніше — зловживань, 
які виявила під час перевірки фінан-
сова інспекція області, що підтвер-
джено актами перевірки, а члени 
ради, така собі робоча група, виїж-
джали на місце, аби наочно переко-
натись у справедливості наведених 
фактів.

«Відомості» ще в травні  цього 
року публікували матеріал під на-
звою ««Лісова пісня»: що ховається 
за закритими дверима санаторію». 
Відповідно сподівалися, що ця 
тема, набувши широкого розголосу, 
отримає відповідну реакцію з боку 
правоохоронних органів, влади, а 
Громадська рада, звісно, добивати-
меться, щоб ця тема дійшла до логіч-
ного завершення, а саме — винних у 
зловживанні було покарано або хоча 
б відсторонено від управління сана-
торієм.

Насправді все вийшло навпа-
ки. Міліція та прокуратура поки 
що мовчать, облдержадміністрація 
теж ніяк не реагує. Голова обласної 
ради, в компетенції якої перебуває 
заклад, на зловживання, як завжди, 
відповів: у нас все добре, санаторій 
функціонує в нормальному режимі. 
Принаймні, подібного змісту від-
повідь надійшла в Громадську раду. 
А сама Громадська рада, а точніше 
окремі її представники, а це чотири 
особи, встигли за цей період навіть 
працевлаштуватися в санаторій на 
роботу. Один з них — заступником 
директора.

А тепер нагадаємо читачам, що 
ж це за порушення, про які «кри-
чать» ЗМІ та зовсім не реагують ті, 
хто за службовими обов’язками мав 
би давати юридичну оцінку поді-
бним фактам та діям з боку адміні-
страції закладу. А вони кричущі.

Як виявилося за результатами 
перевірки фінансовою інспекцією 
області, у санаторії, що належить 
до обласної комунальної власності, 
зафіксовано порушень на 700 тисяч 
гривень. Зокрема, виявлено сім віп-
номерів, які офіційно не підпада-
ють під загальне поселення. Тобто, 

відпочивальників поселяли, кошти 
брали, але ні в касі, ні на рахунках 
вони ніде не фіксувалися. Зазначи-
мо, перевірка проводилася за чоти-
ри роки. А тепер подумайте, скільки 
грошей осіло у власній  кишені од-
нієї, а може, — кількох осіб, якщо 
одна доба, за неофіційними даними, 
коштувала в межах 500 гривень. Цю 
цифру назвав головному редактору 
чоловік, який щороку відпочиває 
в «Лісовій пісні». Крім того, заува-
жимо, віп-номери обставлені доро-
говартісними меблями, але жодної 
інформації в бухгалтерії про дже-
рело їхнього надходження та їхню 
вартість немає. Тобто, за які кошти 
і ким придбані — невідомо. За чут-
ками, частина з цих номерів закрі-
плена за персонами та структурами, 
які мали би навести лад у фінансовій 
складовій закладу. Але, зважаючи на 
«шкурні» інтереси, роблять вигляд, 
що нічого не відбувається.

Крім того, на території санато-
рію кілька років стоять збудованими 
два будиночки на 6–8 персон кожен, 
в яких теж на період оздоровчого се-
зону відпочивають люди, і які навіть 
не знаходились на балансі закладу. 
Відповідно ніхто офіційно кошти не 
платив, а значить,  гроші, скоріше за 
все, осідали в потрібних кишенях. 
Лише після розголосу цієї інформа-
ції в ЗМІ їх поставили на баланс за-
кладу.

Чимало зловживань виявлено і 
в постачанні продуктів харчування, 
які «курсували»  від їдальні до рес-
торану, що знаходиться на території, 
і навпаки — від ресторану до їдальні. 
Дуже цікава ситуація з використан-
ням бюджетних коштів на спонсор-
ську допомогу. За статутом заклад 
має право в рік на спонсорську до-
помогу витрачати в межах 20 тисяч, 
адміністрація ж умудрялась тратити 

до 90 тисяч. Всі чотири роки в одно-
му напрямку — на будівництво од-
нієї і тієї ж церкви.

Дивна ситуація і зі страхуванням 
санаторію. За законодавством об’єкт 
страхується за балансовою вартістю, 
а не початковою. Тут же постійно, з 
року в рік, страхували  за початко-
вою, відповідно — страхова компа-
нія отримувала більше коштів, ніж 
передбачено законодавством. А це 
все гроші платників податків.

Читачам хочемо нагадати, що в 
2012 році Волинська обласна рада 
дозволила керівництву «Лісової піс-
ні» відкрити під заставу нерухомого 
майна їдальні, балансова вартість 
якої оцінена в півтора мільйона, кре-
дитну лінію терміном на 1 рік під 1 
мільйон гривень. Як ці кошти ви-
користані та чи повернуто кредит, 
наразі невідомо. Є підозра, що сана-
торій, де досить хороша лікувальна 
база, можуть довести до банкрут-
ства, а потім якийсь черговий олігарх 
«прихопить» його за копійки. Як би 
там не було, але те, що тут коїться, 
свідчить лише про одне: йдуть сер-
йозні зловживання, однак обласне 
керівництво, яке мало би контролю-
вати дії підконтрольної комунальної 
структури, робить вигляд, що нічого 
серйозного не відбувається.

Тому й не дивно, що окремі чле-
ни Громадської ради, покликаної 
захищати інтереси людей та майно 
громади, насправді виявились не 
настільки чесними, як би того хоті-
лось. Побачивши реальні заробітки, 
не зуміли встояти від спокуси. У 
будь-якому випадку, довіру людей 
Громадська рада втратила. А якщо 
так, то її просто треба розпустити, 
щоб навіть не створювали подобу 
активної діяльності. Все це порож-
неча, за якою нічого не стоїть.

Галина ФЕДОРЕНКО

У Харкові під час отримання 
чергового «траншу» хабара в 

сумі $ 5000 Генеральною інспекці-
єю спільно з управлінням «К» СБУ 
затримані два прокурори — за-
ступник прокурора Вовчанського 
району Харківської області та про-
курор відділу Харківської облас-
ної прокуратури. Про це на своїй 
сторінці у Фейсбуці повідомив за-
ступник Генпрокурора Давид Сак-
варелідзе.

«Слідством встановлено, що 
вже тривалий час вони працюва-
ли за добре налагодженою схемою 
штучного створення перешкод 
для ведення бізнесу одного з під-
приємств, пропонуючи свої «плат-
ні послуги» щодо їх усунення», — 
повідомив Сакварелідзе.

За його словами, підприєм-
ство систематично стикалося з 
величезними затримками при 
розмитненні імпортованих това-
рів. На резонне питання про при-

чини цих затримок — отримували 
відповідь про те, що є відповідні 
листи від прокуратури з вимогою 
додатково перевірити контейнери 
з ввезеною продукцією.

«При зверненні до прокурату-
ри — пропонувався варіант плат-
ного вирішення питання. Його 
ціна — $ 5000 за кожен контейнер. 
Враховуючи, що тільки ця фірма 
завозила близько 7 контейнерів 
на місяць, нескладно підрахувати 
отриманий корупціонерами «до-
датковий» щомісячний дохід», — 
додав він.

Крім того, за словами Саква-
релідзе, нескладно підрахувати 
фінансові витрати підприємців на 
обслуговування діяльності їхньої 
фірми, крім офіційних податків і 
зборів, викликані як необхідністю 
спонсорувати «нечесних на руку» 
прокурорів, так і пов’язані з ви-
мушеними простоями в поставках 
продукції. 

 Відомості.інфо

№38 (780) 

1- 7 жовтня 2015 року

http://www.vidomosti.info/

Ціну на газ для населення 
можуть переглянути
Ціна на газ для населення може бути переглянута 
після визначення необхідних обсягів закачуван-
ня. Про це заявив глава Міненерговугілля Воло-
димир Демчишин під час брифінгу. «Якби ми весь 
газ закачували з Росії, а так, скоріше за все, це 
буде ціна змішана, частина ж газу буде заходити 
по реверсу. Тому ці 2 млрд, про які ми говоримо, 
вони точно увійдуть із «Газпрому», решта все ж 
буде надходити з ЄС», — сказав Демчишин.

Україна хоче підвищити для 
Криму ціну на світло
Україна хотіла б підвищити ціну на електроенергію 
для Криму на 15,5% у рублях. Про це повідомив 
міністр енергетики Володимир Демчишин на прес-
конференції в понеділок.
«Щодо Криму, то ведемо переговори про під-
вищення ціни. Буде 3,95 рублі за кВт після 3,42 
рублів», — сказав міністр. 
Однак Демчишин не уточнив, коли саме відбудеть-
ся підвищення вартості електроенергії для Криму.

8,7
стільки мільйонів тонн становить вро-
жай овочів у 2015 році. В Мінагрополі-
тики порахували, що зниження врожаю 
в цьому році становить 9,8%, або на 0,94 
млн тонн менше порівняно з 2014 ро-
ком. Про це заявив  міністр агрополіти-
ки й продовольства Олексій Павленко.
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Кому потрібна Громадська 
рада, яка не дає собі ради

Події
У Харкові на хабарах «погоріло» двоє 
прокурорів

Росія використовує на Донбасі 
пересувні крематорії, щоб при-

ховати реальні втрати армії РФ 
в результаті бойових дій. Про це 
заявив Президент України Петро 
Порошенко в ході свого виступу 
на сесії 70-ї Генеральної асамблеї 
ООН, повідомляє Апостроф. «Ке-
рівництво Росії просить знімати 
відмітні знаки військових, від-
мовляється від солдатів, які були 
захоплені на полі бою, і цинічно 
використовує мобільні крематорії, 
щоб усунути всі сліди злочинів в 
Україні», — сказав глава держа-
ви. За його словами, невиконання 
російською стороною Мінських 
домовленостей повинно мати ло-
гічну відповідь — продовження 
санкцій. «Україна прихильна і 
букві, і духу Мінського договору. 
Просимо такого ж підходу від ін-
ших підписантів, які нещодавно 
почали шантаж. В іншому випадку 
немає альтернативи санкціям і їх 
посиленню. І немає альтернативи 
мирному розв’язанню кризи», — 
заявив Порошенко.

За словами Президента Укра-
їни, Росія веде війну проти Укра-
їни, незважаючи на те, що не ви-
знає це офіційно. 

«Незважаючи на той факт, що 
поки Росія відмовляється офіційно 
визнати пряме військове втручан-
ня, сьогодні немає жодних сумні-
вів, що це — агресивна війна, спря-
мована проти України», — сказав 
він.

«Хотів би заявити, що тут ми 
змушені боротися з реальними, по-
вністю озброєними регулярними 
військами Збройних сил Російської 
Федерації. Важке озброєння, вій-
ськове обладнання сконцентроване 
на окупованих територіях у таких 
кількостях, що армії більшості 
країн — членів ООН можуть про 
це лише мріяти», — зазначив По-
рошенко.

За його словами, під час кон-
флікту на Донбасі «більше 8 тисяч 
українців, з яких 6 тисяч — це ци-
вільні особи, загинули від рук під-
тримуваних Росією терористів і 
окупаційних військ на Донбасі». 

«Більше 1,5 млн жителів Дон-
басу були змушені піти зі своїх 
будинків і стали внутрішньо пере-
міщеними особами, які переїхали в 
інші, більш безпечні, регіони Украї-
ни», — додав Президент.

«Я хотів би привернути вашу 
увагу до того, що не вперше постій-
ний член Ради безпеки ООН підри-
ває мир і безпеку на регіональному 
та міжнародному рівні», — заявив 
він. За словами Порошенка, «для 
того, щоб зберегти свій вплив у 
сусідніх країнах, Росія протягом 
десятиліть навмисно створювала 
навколо себе пояс нестабільності».

Президент також зазначив, що 
Росія зловживає правом вето і з 
моменту агресії щодо України вона 
двічі скористалася ним у Радбезі 
ООН. Порошенко також виступив 
за розширення складу Ради Безпе-
ки ООН.

Додаткове місце непостійного 
члена в Раді має бути надано групі 
східноєвропейських країн — їхня 
кількість збільшилася удвічі протя-
гом останніх двох десятиліть.

«Україна також вважає поліп-
шення миротворчої архітектури 
Організації важливим елементом 
реформи ООН», — заявив Прези-
дент.

Порошенко також згадав іме-
на Надії Савченко, Олега Сенцова, 
Олександра Кольченка, незаконно 
затриманих і засуджених у Росії.

«Я закликаю ООН та її держав-
членів почати всесвітню кампанію 
чинення тиску на російську владу 
для того, щоб негайно звільнити 
всіх українських громадян, яких 
вони тримають в заручниках».

Порошенко з трибуни ООН розповів про 
мобільні крематорії на Донбасі 

Для зменшення споживання електричної 
енергії Луцька міська рада рекомендує ке-

рівникам промислових підприємств: перено-
сити роботу в нічні години (для підприємств, 
які працюють в першу та/або в другу зміни); 
самостійно знижувати навантаження на елек-
тричну мережу в період з 8 до 22 години на 10% 
(з безперервним циклом роботи); використо-
вувати власні джерела живлення, у тому числі 
альтернативні, для зниження електроспожи-
вання з 8 до 22 години доби. Крім того, Луцька 
міська рада закликає мешканців міста знижу-
вати електроспоживання в період з 8 до 22 го-
дини доби і, за можливістю, використовувати 
лічильники з 2- та 3-зонним тарифом.

Луцька міська рада 
закликає керівників 
промислових підприємств 
економити електроенергію

У західних областях 1 
жовтня невелика хмарність, 
без опадів. Температура вночі 
+4...+6 °C, вдень +15...+17 °C. 
2 жовтня хмарно, опадів не 
очікується. Вночі +4...+6 °C, 
вдень +14...+16 °C. 3 жовтня 
безхмарна погода без дощу. 
Температура вночі +6...+8 °C, 
вдень +17...+19 °C. 

У північних регіонах 1 
жовтня невелика хмарність, 
без опадів. Вночі +5... +7 °C, 
вдень +15...+17 °C. 2 жовтня 
мінлива хмарність, без опа-
дів. Вночі +4...+6 °C, вдень 
+14...+16 °C. 3 жовтня про-
гнозують сонячну погоду, без 
опадів. Нічна температура 
+7...+9 °C, денна +18...+20 °C.

У Києві 1 жовтня обіцяють 
ясну погоду, без опадів. Нічна 
температура +6...+8 °C, денна 

+14...+16 °C. 2 жовтня прогно-
зують невелику хмарність, без 
опадів. Вночі +6...+8 °C, вдень 
+16...+18 °C. 3 жовтня ясно і 
сухо. Вночі +7...+9 °C, вдень 
+19...+21 °C. 

У східних регіонах 1 жов-
тня сонячно, без опадів. Вночі 
+11...+13 °C, вдень +21...+23 °C. 
2 жовтня ясно та сухо. Вночі 
+6...+8 °C, вдень +15...+17 °C. 
3 жовтня сонячно, опадів 
не передбачається. Вночі 
+11...+13 °C, вдень +21...+23 °C.

У південних областях 
1 жовтня мінлива хмарність, 
без опадів. Вночі +11...+13 °C, 
вдень +17...+19 °C. 2 жовтня 
сонячно, без опадів. Вночі 
+10...+12 °C, вдень +18...+20 °C. 
3 жовтня ясно та сухо. Вночі 
+11...+13 °C, вдень +21...+23 °C.

 ПОГОДА


