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Інформація прокурора області про 
порушену кримінальну справу за 
фактом зловживання службовим 
становищем службовими особа-
ми Луцького інституту розвитку 
людини університету «Україна» на 
минулому тижні наробила чимало 
галасу в інформаційному просторі 
області. 

Інформація з прокуратури зву-
чала доволі сухо: «Перевіркою закон-
ності використання транспортних 
засобів, наданих для забезпечення 
прав інвалідів, встановлено, що в 
2009-му році Луцькому інститу-
ту розвитку людини університету 
«Україна», в якому навчалося 163 
студенти-інваліди та 14 дітей-сиріт, 
державною виконавчою службою 
було безоплатно передано сім тран-
спортних засобів. У подальшому 
службові особи вищеназваного на-
вчального закладу, не взявши цих ав-
томобілів на баланс і не поставивши 
на облік в органах ВРЕР, реалізували 
їх приватному підприємцю за ціною 
32 тис. грн., кошти привласнили, не 
сплативши при цьому обов’язкових 
митних платежів у сумі 195617,5 грн. 
Триває слідство». 

У такому вигляді ця інформація 
і залишалася б на шпальтах місцевих 
ЗМІ, але ректор вузу Роман Карпюк 
вирішив оприлюднити свою точ-
ку зору на цю справу. На скликаній 
прес-конференції він заявив, що це 
не що інше, як політичний тиск осо-
бисто на нього (Роман Карпюк — де-
путат обласної ради, член фракції 
БЮТ). А сім автомобілів, які очолю-
ваному ним інституту безоплатно 
передала виконавча служба, нікому 
не продавалися, відповідно, гроші за 
них ніхто не отримував. 

— Коли я був у Любомлі, то ді-
знався, що ми можемо отримати 
конфісковані автомобілі, — зазначив 
Роман Карпюк. — Автівки там стоя-
ли різні, проте нам виділили одні з 
найгірших. Їх давали безкоштовно, 
тому ми й узяли. Та не для інвалідів, 
як написано у повідомленні проку-
ратури, а на виконання статутних 
цілей інституту, тобто для своєї гос-
подарської діяльності. На це є відпо-
відні акти прийому-передачі.

Подальший розвиток подій у 
викладі ректора у межі будь-якого 
здорового глузду не вкладається. 
Як зазначив пан Карпюк, аби взяти 
отриманий безплатно транспорт на 
баланс інституту, його спершу по-
трібно було поставити на облік у 
МРЕВ. Одначе МРЕВ… відмовився 
їх реєструвати. В результаті на ба-
ланс інституту ці автівки взяті не 
були. Без документів із ДАІ їх не 
можна було і використовувати. 

— Цілий рік ці автомобілі про-
стояли за корпусом. Нам треба було 
збільшити штат охоронців, аби їх 
охороняти. Ми не могли йти на такі 
затрати і тому шукали можливість, 
куди ті машини подіти, — розповів 

ректор. — Жодна з них не заводила-
ся. За підрахунками працівників на-
шого інституту, на кожен автомобіль 
потрібно було затратити до двох ти-
сяч доларів. Але через постійні від-
мови у реєстрації ремонтні роботи 
не проводилися. Ми звертались у 
виконавчу службу з заявою, аби по-
вернути їм цей транспорт назад. Од-
наче там відповіли, що процедура 
повернення законом не передбаче-
на. Ми ці автомобілі не продавали, 
ми шукали, де їх зберігати. І жоден 
із працівників нашого інституту 
грошей за них не отримав. На цей 
момент автівки заарештовані, а до-
кументи вилучені прокуратурою.

Погодьтеся, заяви більш ніж сер-
йозні. Тому «Відомості» звернулися 
до прокуратури для уточнень. Як 
нам пояснили, справа знаходиться 
на стадії слідства, тому її деталей 
розголошувати не можна. Проте 
дещо з’ясувати таки вдалося. 

— Луцький інститут розвитку 
людини університету «Україна» — 
установа приватна. А приватним 
установам передавати безоплатно 
конфісковане, тобто державне, май-
но ніхто не має права, — зазначив 
старший помічник прокурора Луць-
ка Олександр Ляшук. — Учбовий 
заклад звертався з проханням на-
дати їм автомобілі, посилаючись на 
Закон України «Про забезпечення 
організаційно-правових умов соці-
ального захисту дітей сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклу-
вання», доклавши до нього список 
дітей-сиріт, які навчаються у цьому 
закладі. Лише на підставі цього ін-
ститут отримав автівки на безоплат-
ній основі. В іншому випадку для ви-
конання своїх статутних цілей вони 
б купували транспорт на загальних 
підставах. Далі ці автомобілі мали б 
узяти на баланс інституту та зверну-
тися з заявою у МРЕВ про взяття їх 
на облік. Проте, як свідчить відповідь 
МРЕВ, ніякого офіційного звернен-
ня про взяття на облік не було. Якщо 

органи ДАІ відмовляли в реєстрації, 
то чому протягом року не було нія-
ких звернень від керівництва вузу 
про неправомірні дії? Щодо питання 
«продано — не продано», то можу 
повідомити, що юридично встанов-
лено існування договорів купівлі-
продажу цих автомобілів. Крапку в 
цій справі поставить суд. 

Зазначимо, що «Відомості» у №6 
від 11 лютого 2010-го року публіку-
вали своє розслідування, як мож-
на купити конфіскат. У результаті 
ми дійшли висновку, що купувати 
конфісковані автомобілі дуже до-
рого. Приміром, якщо на авторин-
ку «Ауді-100» 1990-го року випуску 
оцінюється від 1700 до семи тисяч 
доларів, то аналогічне конфісковане 
авто після нарахування всіх митних 
платежів коштуватиме 12 тисяч до-
ларів. Якщо на аукціоні його ніхто 
не купує, то виконавча служба має 
право двічі зробити переоцінку. 

Якщо ж і після двох переоцінок 
товар ніхто не придбав, то автомо-
біль мають право безоплатно пере-
давати різним державним установам 
та організаціям. У тому числі уста-
новам, де виховуються діти-сироти, 
лікарням, семінаріям, прокуратурі, 
УМВС. 

«Відомості» у своєму досліджен-
ні також змоделювали ситуацію, 
яким чином конфісковані автомо-
білі стають приватною власністю 
посадових осіб: після переоцінки 
автомобіль безоплатно передається 
якійсь організації. Таким чином авто 
з конфіскованого перетворюється у 
службове. А вже його списати з ба-
лансу структури і перевести у при-
ватну власність — справа техніки 
та часу. От тільки деякі спритники 
іноді не враховують, що після пере-
ведення конфіскованого автомобіля 
зі статусу службового у приватний 
митні платежі до бюджету все одно 
треба вносити.

Наталка СЛЮСАР
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Події
БУДЬТЕ УВАЖНИМИ! 

Найчастіше в Україні підробляють 
«Мезим», «Фестал» і «Кетанов» 

Голова Держінспекції з контр-
олю якості лікарських засобів 

МОЗ України Олексій Соловйов 
повідомив, що лише 1% ліків в 
Україні не можна вживати, бо 
вони підроблені, неякісні чи неза-
реєстровані. Найбільше фальси-
фікують розрекламовані медичні 
препарати. Лідерами в 2010-му 
році були «Мезим», «Фестал», а та-
кож «Кетанов».

«Фальсифікують в основному 
все, що рекламують. «Кетанов» 
— рецептурний препарат, але по-
трапив у цей перелік, бо його реа-
лізація досить висока», — відмітив 
голова Держлікінспекції.

Фальсифікованого ж «Мези-
му» протягом останніх двох міся-
ців не виявляли, запевнив Солов-
йов, адже в серпні минулого року 
знайшли підприємство, яке випус-
кало підробку.

Найбільше неякісних меди-

каментів виявляли в лікувальних 
закладах, зазначив Соловйов. Роз-
квіт вітчизняного фальсифікату 
зумовлений невеликими штраф-
ними санкціями— 1500 гривень, 
вважають експерти.

Проте динаміку появи фальси-
фікатів важко відслідкувати, адже 
раніше показники занижувалися, 
вважає Соловйов.

За 2010-й рік маємо 1% підро-
блених і неякісних лікарських пре-
паратів», — пояснив Соловйов.

Щоб убезпечити себе від фаль-
сифікату потрібно уважно читати 
маркування, не купувати лікарські 
засоби через Інтернет. Якщо ж 
придбані препарати викликають 
підозру, варто звернутися до те-
риторіальної інспекції з контролю 
якості за місцем проживання чи 
до центрального офісу Держлікін-
спекції МОЗ.

ДОСВІД  

Амбулаторію сімейної медици-
ни, що в районі Вересневого, 

візьмуть за зразок для відкриття 
таких же лікувальних установ на 
Вишкові та на вулиці Дубнівській. 
Про це повідомив на засіданні ви-
конкому міський голова Микола 
Романюк.

Такий висновок чиновники 
зробили, заслухавши звіт головно-
го лікаря КЗ «Луцька амбулаторія 
загальної практики — сімейної ме-
дицини» Володимира Лотвіна. Ме-
дик розповів, що заклад самостій-
но функціонує уже чотири роки та 
має непогані показники роботи. 
Як відомо, мікрорайон Вересне-
ве є одним із найпроблемніших у 
Луцьку через відсутність каналіза-
ції та водопостачання. Та й рівень 
нітратів у тамтешніх криницях 
значно перевищує допустимі межі. 

Тож первинна медична допомога є 
невід’ємною складовою благопо-
луччя вересневців. 

Загалом амбулаторія обслуго-
вує майже 4,5 тисячі осіб, із яких 
близько тисячі — діти віком до 18 
років. Володимир Лотвін переко-
нує, що заклад має усе необхідне 
для надання населенню медичної 
допомоги на первинному рівні.

— Зменшується смертність, 
зростає природний приріст, змен-
шується частка хворих, направ-
лених до вузьких спеціалістів. Це 
свідчить про те, що розвиток пер-
винної медико-санітарної допомо-
ги робить медицину доступнішою, 
розвантажує поліклініки та лікар-
ні, послуги в яких, до речі, є зна-
чно дорожчими, — резюмував пан 
Лотвін.

Ірина КОСТЮК

КОНТРОЛЬ 

АМКУ заспокоїв, що ситуація на ринку цукру стабільна 

На вимогу АМКУ учасники ринку 
цукру привели оптово-відпускні 

й роздрібні ціни на продукцію до 
економічно обґрунтованого рівня та 
зобов’язалися дотримуватися вива-
женої цінової політики. Про це пові-
дала Олена Чернелевська, заступник 
голови Комітету.

Чернелевська заявила про ста-
білізацію ринку цукру, повідомляє 
прес-служба АМКУ. Зокрема, ціни 
на цукор у роздрібній мережі коли-
ваються від 8,82 грн./кг до 9,14 грн./
кг, середня ціна на цей продукт ста-
новить 9,07 грн./кг.

Водночас, як зазначила заступ-
ник голови АМКУ, на сьогодні не 
спостерігається дефіциту цукру. Так, 
залишки цукру, за даними статисти-
ки (станом на 01.03.2011), складають 

987 тисяч тонн, зокрема, у сільсько-
господарських підприємств — 264 
тис. тонн, у цукрових заводів — 387 
тис. тонн, у оптовій і роздрібній тор-
гівлі — 100 тис. тонн.

Причиною підвищення цін на 
цукор, яке відбулося у період завер-
шення цукроваріння, стало «роз-
хитування» ринку окремими недо-
бросовісними учасниками внаслідок 
cтворення штучного дефіциту в 
період новорічних свят, каже Черне-
левська.

Коментуючи можливі зміни си-
туації на ринку ближче до літнього 
сезону, Олена Чернелевська під-
креслила: «Антимонопольний комі-
тет України тримає руку на пульсі. 
Ми будемо здійснювати постійний 
контроль і вживатимемо відповід-
них заходів, аби нечесні підприємці 
не створили будь-які дисбаланси на 
цьому ринку. Підстав для підвищен-
ня цін на цукор і створення штучно-
го дефіциту на сьогодні немає».

Польща значно знизить 
вартість візи для українців 
Польща готує значне зниження вартості візи 
для українців уже найближчим часом, заявив 
маршалок Сенату Республіки Польща Богдан 
Борусевич під час засідання четвертої сесії 
Міжпарламентської асамблеї Верховної Ради 
України, Сейму Литовської Республіки та Сейму 
і Сенату Республіки Польща.

Прикордонники зловили 
помічників контрабандистів 
Співробітники Луцького прикордонного загону на 
ділянці відділу «Піща», що в Шацькому районі Волині, 
затримали трьох українців, які намагалися переправити 
в Білорусь 19 ящиків утеплювачів для труб. Порушники 
везли контрабанду на двох возах. Затриманими ви-
явилися мешканці с. Пулемець, які пояснили, що вантаж 
їх попросили перевезти невідомі. За це пообіцяли 
винагороду — по 20 доларів кожному. Рішення щодо 
затриманих винесе міжрайонний суд, а утеплювач для 
труб передано митниці.

На Вишкові та Дубнівській 
створять амбулаторію

На Волині — скандал навколо 
конфіскованих автомобілів

ЙМОВІРНІСТЬ ЗЕМЛЕТРУСІВ В УКРАЇНІ 


