
Сенсаційні чутки зранку у вівторок 
розлетілися по всій області: у  воло-
димир-волинського міського голо-
ви за рішеннями суду проводяться 
масштабні обшуки. І, як швидко 
дізналися окремі обласні Інтернет-
видання, «знайшли» багато чого — 
шість мільйонів гривень, колекції 
раритетної зброї, брендових напо-
їв, для чого, за їхнім твердженням, 
довелося обшукати сім котеджів і 
два «Мерседеси», понишпорити і 
в службовому кабінеті... «Що там у 
вас відбувається?» — запитували 
колеги з інших міст і районів. Аби 
не давати відповідей на ці запи-
тання всім поодинці, журналістів 
усіх місцевих  видань запросили на 
прес-конференцію в кабінет місько-
го голови. 

І хоч шквал інформаційної атаки 
був спрямований переважно проти 
Петра Саганюка, та, як з’ясувалося, 
не він один став фігурантом цієї на-
шумілої справи. Працівники Рівнен-
ської поліції з санкції Генеральної 
прокуратури України, керуючись су-
довими постановами, провели такі 
обшуки не лише в помешканні місь-
кого голови та в його родичів (їз-
дили в Жовтневе до дружини-пен-
сіонерки покійного брата мера, до 
його старшого сина), а й з такими ж 
постановами завітали в будівлю, що 
належить матері екс-голови район-
ної ради Андрія Оніщука, побували 
на фірмі в місцевого підприємця та 
депутата міської ради Вадима Васи-
люка, тому останні двоє теж стали 
учасниками цієї  прес-конференції.

Петро Саганюк так відтворив 
події вівторкового ранку: «ще до 
сьомої години в двері постукали та 
заявили про обшук, який  тривав 
більше години. Перед цим показали 
постанову, якою надавався дозвіл 
слідчому Миронцю на огляд будин-
ку, що належить Марії Саганюк, і 
прибудинкової території. Мотиви 
його — виявлення контрафактних 
підакцизних товарів та фактів неза-
конного видобутку та збуту бурш-
тину. Усе відбувалося досить толе-
рантно, ніякого спротиву їм ніхто 
не чинив. Закінчивши свої дії, слідчі 
склали протокол, де зазначено, що 
ні таких речей, які вони шукали, ні 
підозрілих документів не виявлено». 
Цей документ Петро Саганюк і про-

демонстрував  журналістам.
Як заявив Андрій Оніщук, це 

вже не перший напад на його ма-
тір, яка є підприємцем. Позавчора 
ж рівненські слідчі влаштували для 
неї таку собі засідку, викликавши за 
певною адресою, і тоді заявили про 
обшук. Для його проведення навіть 
привезли своїх понятих. Мимоволі 
складалося враження, що все вже 
вирішено, лишилося лише знайти  
незаперечний доказ. Але тут дове-
лося розчаровуватися самим полі-
ціянтам, бо в цій  будівлі, який мати 
Оніщука колись купила на пайовій 
участі, знайшли лише будівельні ри-
штування та мішок цементу. Слідчі 
вибачилися, заявили, що самі не 
розуміють, навіщо їх спозаранку 
підняли і послати за півтори сотні 
кілометрів.

Вадимові Василюку зранку до-
дому зателефонувати спантеличені 
працівники з його фірми, мовляв, 
приїхали невідомі люди, які хочуть 
ламати замки на дверях. Після ко-
роткої розмови з одним із слідчих 
(у постановах значаться різні їхні 
прізвища) Василюк попросив заче-
кати і за хвилин 15 вже був на сво-
єму підприємстві, яке займається 
виготовленням меблів. Думав, що 
спрацювала сигналізація, як інколи 
трапляється, але йому пред’явили 
кримінальне провадження про об-
шук, здійснювати який приїхало 

дев’ятеро працівників на трьох ав-
томобілях. Оглянули все, зазирали 
навіть у підвали, хоча, як зізнається 
підприємець, дивитися особливо не 
було на що, у деяких приміщеннях 
навіть дверей немає, усе руки не до-
ходять, а точніше — коштів бракує, 
щоб довести все до ладу. Нічого під-
озрілого ці «гості» не знайшли, що й, 
відповідно, зафіксували в протоколі.

Що ж це було? Міський голова 
назвав це «неприємним «фейком» 
чистої води», що він розцінює як 
продовження торішньої брудної ін-
формаційної кампанії проти нього 
— від написів на біг-бордах до па-
сквілів у тих же інтернет-виданнях. 
Причина теж відома — всі троє ви-
ступили проти призначення на ке-
рівну посаду однієї людини, яка має 
високопосадового родича в столиці. 
Чи будуть вимагати за це відпові-
дальності? Петро Саганюк на це від-
повів, що наразі міркують над цим.

Присутній на прес-конференції 
член громадської ради священник 
Микола Гінайло пожартував, мов-
ляв, у місті не знали, що діється, а 
обласні інтернет-видання ще до за-
кінчення обшуків сповістили про 
знайдене під час них. Очевидно, що  
сценарій всього цього було складено 
заздалегідь.

Антоніна  МИХАЛЬЧУК
Володимир-Волинський
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Пенсіонерам автоматично продовжать 
субсидії

Як зареєструвати авто за неповнолітнім

Адвокат Надії Савченко: ми можемо 
втратити її в будь-який момент

Луцька міськрада вимагає негайного відновлення газопостачання ДКП «Луцьктепло» 

Особам похилого віку, яким вже 
призначена субсидія, вона 

буде автоматично продовжена на 
весняно-літній опалювальний пе-
ріод. Таку інформацію повідомив  
міністр соціальної політики Укра-
їни Павло Розенко.

«Система субсидій досить не-
погано спрацювала. На сьогодні 
близько 6 мільйонів українських 
родин, які оформили субсидії, за-
хищені внаслідок підняття тари-
фів на газ та житлово-комунальні 

послуги», — розповів він.
За словами міністра, система 

субсидій буде продовжена і на на-
ступний опалювальний період. 
«Більше того, ми зробили систе-
му субсидій автоматичною. І на 
наступний період тим людям, які 
знаходяться сьогодні в системі 
субсидій, вона буде продовже-
на автоматично. Без додаткового 
звернення до управлінь соцзахис-
ту», — повідомив міністр.

На практиці зустрічаються ви-
падки, коли дитина набуває 

права власності на певний автомо-
біль за договором дарування або ж 
на інших законних підставах. 

Роз’яснюємо, що в зазначених 
випадках транспортні засоби, які 
належать неповнолітнім, реєстру-
ються за ними за умови досягнен-
ня неповнолітніми 14-річного віку 
(крім випадків успадкування за за-
коном) за нотаріально засвідченою 
згодою батьків (усиновлювачів) 
або піклувальника. В обліковій 
картці та книзі обліку таких тран-
спортних засобів також зазнача-
ється прізвище, ім’я та по батькові 
батьків (усиновлювачів) неповно-
літнього або його піклувальника 
і ставиться відмітка про заборону 
зняття з обліку транспортних за-
собів без їхнього дозволу та дозво-

лу органу опіки та піклування.
Зауважте, що після досягнення 

неповнолітнім 18-річного віку всі 
обмеження щодо державної реє-
страції (перереєстрації), зняття з 
обліку транспортних засобів, які 
встановлювалися для неповно-
літніх, знімаються (відповідно до 
п. 23 Порядку державної реєстра-
ції (перереєстрації), зняття з облі-
ку автомобілів, автобусів, а також 
самохідних машин, сконструйо-
ваних на шасі автомобілів, мото-
циклів усіх типів, марок і моделей, 
причепів, напівпричепів, мотоко-
лясок, інших прирівняних до них 
транспортних засобів та мопедів, 
затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 7 верес-
ня 1998 року № 1388 ).

Прес-служба МВС 
у Волинській області

Адвокат засудженої в Росії 
української льотчиці та на-

родного депутата Надії Савченко 
Микола Полозов відзначає від-
сутність достовірної інформації 
про стан її здоров’я та відсутність 
підтверджень можливості її звіль-
нення. Про це він написав на своїй 
сторінці в Facebook.

«Йдеться про сухе голоду-
вання Надії Савченко в СІЗО-3 
м. Новочеркаськ. Ні в кого немає 
достовірних відомостей про стан 
здоров’я Надії. До початку сухого 
голодування ніхто не проводив 
медичне обстеження стану її ор-
ганізму. Ніхто не може сказати, 
скільки вона зможе витримати», 
— написав адвокат.

За словами Миколи Полозова, 
при СІЗО немає лікарні, і якщо по-
гіршення здоров’я станеться рап-
тово, оперативно допомогти Сав-

ченко ніхто не зможе.
«Українських лікарів до Надії 

не допустили. Немає ніякої інфор-
мації, на якій стадії переговори 
про допуск до неї німецьких ліка-
рів. Російських медиків сама Надія 
відмовилася допускати до себе, 
про що письмово повідомила ке-
рівництво СІЗО», — розповів він.

Як і його колега Марк Фейгін, 
Полозов заявив, що будь-які роз-
мови про видачу або обмін укра-
їнської льотчиці зараз «нічим не 
підтверджуються».

З метою забезпечення негайного 
відновлення газопостачання ДКП 
«Луцьктепло» та для невідкладного 
впровадження реальних кроків 
для реформування та модернізації 
галузі комунальної теплоенерге-
тики, відповідно до ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», ст. 19, 20 Закону 
України «Про статус депутатів 
місцевих рад», міська рада вирі-
шила звернутися до Президента 
України, Верховної Ради України, 
Кабінету Міністрів України та Ради 
національної безпеки та оборони 
України.

ЗВЕРНЕННЯ
23 грудня 2015 року Луцькою 

міською радою, з метою забезпе-
чення стабілізації фінансово-еконо-
мічного стану ДКП «Луцьктепло», 
було прийнято та направлено звер-
нення до Верховної Ради України 
щодо необхідності прийняття про-
екту закону № 2706 «Про заходи, 
спрямовані на забезпечення сталого 
функціонування суб’єктів господа-

рювання у сферах теплопостачання, 
централізованого водопостачання 
та водовідведення», підготовленого 
до другого читання.

Ключовою позицією вказаного 
законопроекту є положення, якими 
передбачається встановити мора-
торій на нарахування та стягнення 
неустойки (пені та штрафу) та ін-
ших фінансових санкцій у разі не-
своєчасного здійснення платежів за 
використаний природний газ, для 
яких тариф на теплову енергію для 
всіх категорій споживачів було вста-
новлено державою нижче економіч-
но обґрунтованої собівартості.

Станом на 7 квітня 2016 року 
вказаний законопроект парламен-
том прийнято не було, а тому стяг-
нення на користь НАК «Нафтогаз 
України» штрафних санкцій у сумі 
9 255 тис. грн, нарахованих ДКП 
«Луцьктепло», може призвести до 
суттєвого погіршення фінансового 
стану підприємства. Крім цього, Ка-
бінетом Міністрів України жодних 
заходів для стабілізації роботи ко-
мунальної теплоенергетики не здій-

снюється, а лише спостерігається 
постійне лобіювання інтересів НАК 
«Нафтогаз України».

Вказана позиція Уряду вже по-
вністю зруйнувала інвестиційну 
привабливість галузі теплоенерге-
тики та поставила під загрозу зри-
ву реалізацію ДКП «Луцьктепло» 
масштабного інвестиційного проек-
ту модернізації системи теплопоста-
чання міста Луцька в рамках програ-
ми фінансування ЄБРР на загальну 
суму 14 млн євро.

1 квітня 2016 року НАК «На-
фтогаз України» одномоментно було 
припинено постачання газу на ДКП 
«Луцьктепло». Вказані дії зумовили 
різку зупинку цього підприємства і 
як наслідок — припинення гарячо-
го водопостачання в місті Луцьку. 
Без гарячої води залишилися за-
клади охорони здоров’я, освіти та 
весь житловий фонд міста Луцька. 
Вказана ситуація спричинила широ-
кий резонанс та викликала критич-
не засудження в луцької громади. 
Вказані дії можуть призвести до ви-
никнення некерованих соціальних 

процесів та техногенних катастроф, 
що загрожує життю та здоров’ю на-
селення.

Окремо зазначаємо, що керів-
ництво НАК «Нафтогаз України» 
виставило ДКП «Луцьктепло» уль-
тимативні вимоги щодо повного 
розрахунку за спожитий газ та під-
писання додаткових угод до догово-
ру на постачання природного газу на 
кабальних умовах, які є нереальни-
ми для виконання, а тому є непри-
йнятними та такими, що призведуть 
до подальшого банкрутства вказа-
ного підприємства.

Луцька міська рада засуджує дії 
керівництва НАК «Нафтогаз Укра-
їни» щодо припинення газопоста-
чання підприємствам теплокому-
ненерго (далі ТКЕ) та виставлення 
останнім категоричних ультимату-
мів, нереальних для виконання, та 
вважає їх неприпустимими.

Переконані, що Кабінету Міні-
стрів України потрібно припинити 
надавати однобічні преференції дер-
жавному газовому монополісту та 
почати впроваджувати реальні кро-

ки щодо належного реформування 
галузі комунальної теплоенергети-
ки. 

Враховуючи, що вказана про-
блема є загальноукраїнською, вва-
жаємо, що Верховна Рада України на 
своєму засіданні має терміново дати 
оцінку вказаним діям Уряду та НАК 
«Нафтогаз України» та невідкладно 
розглянути проект закону № 2706. 
Крім того, вважаємо, що ця ситуа-
ція має стати предметом розгляду на 
засіданні РНБО України. Тому звер-
таємось до Президента та Голови 
РНБО для термінового скликання 
засідання Ради національної безпе-
ки та оборони України щодо негай-
ного припинення дій, спрямованих 
на знищення підприємств ТКЕ. 

Враховуючи вищевикладене, 
просимо Вас вжити заходів щодо 
термінового відновлення газопос-
тачання ДКП «Луцьктепло», не-
відкладного вирішення вказаних 
питань та почати впроваджувати 
реальні кроки для реформування та 
модернізації галузі комунальної те-
плоенергетики.

Що шукали правоохоронці 
у Володимир-Волинського 
міського голови Петра Саганюка

У Раду внесли закон під Луценка-
Генпрокурора
Депутат Верховної Ради від фракції «Блок Петра Порошен-
ка», представник Президента в парламенті Степан Кубів 
пропонує парламенту дозволити призначати на роботу 
в Генпрокуратуру кандидата без досвіду роботи в проку-
ратурі. У законопроекті пропонується встановити, що на 
посаду Генпрокурора може претендувати кандидат, який 
має вищу освіту і стаж роботи в галузі права або досвід 
роботи в законодавчому та правоохоронному органі не 
менше 5 років.

Рада «провалила» 
два закони щодо 
конвертації 
валютних кредитів
Верховна Рада не підтримала за 
основу обидва законопроекти про 
реструктуризацію валютних кредитів 
(за іпотечними кредитами на при-
дбання єдиного житла) і відправила 
до Комітету на доопрацювання.
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На стільки мільйонів доларів Японія відкрила 
кредитну лінію для України. Про це під час брифінгу 
розповів заступник голови Адміністрації Президента 
Костянтин Єлісеєв. Єлісеєв повідомив, що ця допомо-
га буде необхідна для стабілізації економіки в Україні. 
Нагадаємо, у грудні 2015 року Японія виділила Украї-
ні 300 млн доларів макрофінансової допомоги. Суспільство

Минулого тижня рівненські правоохоронці провели обшуки в ряді обійсть 
жителів Володимира-Волинського  


