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Міністр внутрішніх справ Анато-
лій Могильов доручив органам 

внутрішніх справ затримувати гро-
мадян, які вчинили адміністратив-

не порушення, тільки у разі їхньої 
загрози для суспільства. Про це він 
сказав на прес-конференції.

«Я підписав вказівку до органів 
внутрішніх справ на місцях, що за-
тримання людини за адміністратив-
не правопорушення проводиться 
тільки у разі, якщо припускають, що 
вона становить загрозу для суспіль-
ства», — сказав міністр.

Він додав, що затримання такої 
особи можливе тільки за письмовою 
вказівкою начальника райвідділу мі-
ліції.

Могильов також повідомив, що 
метою цієї вказівки є виключення 
випадків, коли за адміністративне 
правопорушення затримують гро-
мадян у відділку до судового засі-

дання.
«Це необхідно для того, щоб ці 

факти мінімізувати, щоб було якнай-
менше затриманих людей у райвід-
ділах», — сказав міністр. Могильов 
зазначив, що ця вказівка збіглася 
з рішенням Конституційного Суду 
щодо адмінзатримання громадян.

Нагадаємо, 11 жовтня Конститу-
ційний Суд визнав неконституцій-
ними частини 2 і 3 статті 263 Кодексу 
про адміністративні правопорушен-
ня щодо можливості адміністратив-
ного затримання осіб, які вчинили 
адміністративне правопорушення, 
терміном до 10 діб за санкцією про-
курора в тому разі, якщо порушни-
ки не мають документів, що засвід-
чують особу.

Контрольно-ревізійне управління у 
Волинській області за дорученням 
Волинської облдержадміністрації 
та прокуратури Луцька провело 
перевірку в управлінні освіти Луць-
кої міської ради щодо закупівлі кар-
топлі для дошкільних навчальних 
закладів. Порушень у тендерній 
процедурі не знайдено. Про це 
йдеться у листі КРУ до заступника 
голови Волинської ОДА Станіслава 
Ющика, опублікованому в ЗМІ. Як 
може бути, що за бюджетні гроші 
купили картоплю за ціною вдвічі 
дорожчою, ніж ринкова, та при 
цьому не виявили жодних пору-
шень — з’ясовували «Відомості». 

Для початку зазначимо, що сама 
суть тендерних процедур полягає у 
виборі кращих умов (по ціні, якості 
тощо) для розпорядження бюджет-
ними коштами. У нашій же державі 
зуміли все поставити з ніг на голову. 
Всі співрозмовники «Відомостей» 
щодо проведення тендера однознач-
но стверджували: на конкурсі купу-
ють дорожче, ніж без нього. Чому 
так трапляється? Перше, що спадає 
на думку, — система державних за-
купівель дуже корумпована та пра-
цює на «відкатах». Згідно з даними 
Держкомстату, в 2011 році на держ-
закупівлі передбачено витратити 
321 мільярд гривень. Гроші чималі. 
Та що там говорити про масштаби 
держави! На Волині, за словами за-
ступника голови ОДА Віталія Кар-
пюка, тільки на придбання продук-
тів харчування у бюджетні установи 
виділять 132 мільйони. Ще 30 міль-
йонів має розподілятися за чорно-
бильськими програмами. Це ж сила-
силенна грошей! 

Як тут не спокуситися та не ку-
пити ту ж картоплю по 2 гривні 42 
копійки за кілограм у той час, коли 
фермери продають її оптом по грив-
ні 20 копійок?! Це ж посередник на 
кілограмі має щонайменше гривню 
чистого навару! А порахуйте, яка 
сума виходить, коли купують 200 
тонн. Виникає питання: куди ди-
виться міська влада? Адже гроші ви-
ймаються з міського бюджету. 

— Міська влада також невдово-
лена такою ціною, — прокоментував 
«Відомостям» перший заступник 
Луцького міського голови Святос-
лав Кравчук. — Річ у процедурі тен-
дера. Сьогодні все на собі замикає 
Київ. Якби питання віддали місцевій 
владі, то, я впевнений, ми змогли б 
на території Волині придбати овочі 
набагато дешевше. Сьогодні лікарні 
закупили картоплю по 1,75-1,9 грн. 
із доставкою — вони тендер не про-
водять. А закупівлі у дитячі садочки 
ми змушені були здійснювати через 
тендерну процедуру, бо сума тут 
перевищувала сто тисяч гривень. 
А розбити її на частини ми також 
не можемо: це вже називається зло-
вживанням службовим становищем 
і корупцією.

— Мені здається, вся ситуація — 
через недовіру до органів місцевого 

самоврядування, які відповідають 
за ефективне використання коштів 
і зацікавлені у тому, щоб при міні-
мальних затратах були закуплені 
якісні продукція та послуги, — про-
вадить далі пан Кравчук. — Київ 
може замикати на собі тендери, де 
фігурують кошти державного бю-
джету, як-от будівництво 27-ї шко-
ли, дороги у «Ягодині» тощо. Міс-
цеві ж тендери хай залишаються під 
опікою місцевої влади. Тепер щодо 
горезвісного тендера на картоплю. 
Не всі фермери хочуть мати справу 
з державним або міським бюджетом. 
Це по-перше. По-друге, умови були 
такі, що картопля має зберігатись у 
того, хто виграє конкурс, а він її роз-
возитиме своїм транспортом по всіх 
дитячих садочках. Я думаю, що саме 
це було однією з тих причин, чому 
дуже багато людей не захотіло мати 
справу з тендером. Адже перший 
конкурс із закупівлі бульби прова-
лився. Це вже був другий. Тепер ви-
никла складна ситуація з гречкою: 
закупили по 14 гривень, а зараз та-
кої ціни немає. Якщо постачальник 
не відмовиться від неї, змушені буде-
мо розірвати договір. А це значить, 
що доведеться цілий місяць чекати, 
доки пройде тендерна процедура. А 
діти тим часом будуть без гречки. Це 
просто нонсенс. 

Святослав Кравчук запевнив, що 
у Луцькій міській раді готові співп-
рацювати безпосередньо з вироб-
ником, адже вигідніше мати справу 
з людьми, які самі вирощують про-
дукцію. 

— Вже у грудні ми даватимемо 
оголошення про проведення тен-
дера на закупівлю картоплі для ди-
тячих садочків до травня, а також 
молодої картоплі до вересня (цього 
року ми були без молодої бульби, бо 
конкурс був зірваний). Запрошуємо 
виробників. 

У тому, що на конкурс прийдуть 
виробники, в управлінні економі-
ки сумніваються: процедура надто 
складна. І новий Закон України «Про 
здійснення державних закупівель» її 
не спрощує. 

— Люди не хочуть зв’язуватися 

з тендерною процедурою, бо вона 
складна, — зазначила старший ін-
спектор головного управління еко-
номіки ОДА Емілія Грищук. — Закон 
вимагає від учасника оприлюднюва-
ти всю документацію стосовно тор-
гів (оголошення, протоколи, звіти, 
документацію тендерних торгів) у 
певні терміни. Мусиш у них вклас-
тися. Не додзвонився у назначений 
час до «Вісника державних закупі-
вель», якийсь документ вчасно не 
опублікували — знову всю процеду-
ру треба починати спочатку. 

Спеціаліст зазначила, що нове 
законодавство зовсім не полегшило 
життя учасникам тендерів щодо по-
дання документів. 

— Із закону, по суті, викинули 
подання лише трьох незначних до-
кументів, — сказала Емілія Вінци-
лівна. — Основна ж частина їх зали-
шилася. Приміром, на конкурс треба 
подати документи, що підтверджу-
ють кваліфікацію. А стаття 17! У ній 
ідеться про те, що людина не може 
бути учасником торгів, якщо при-
тягувалася до відповідальності за 
вчинення корупційного правопору-
шення, якщо виявлено факт її участі 
в змові й таке інше. Тобто учасник 
повинен подати довідки, що він не 
був притягнений до відповідальнос-
ті та не брав участі в антимонополь-
них змовах. Якщо першу ще можна 
взяти у міліції, то другу видають 
лише в Антимонопольному комітеті 
у Києві. Взагалі, тендерна процедура 
передбачає подання до ста різнома-
нітних довідок. Який виробник буде 
їх стільки збирати?

Дійсно, прості виробники не го-
тові йти на конкурс за таких умов: 
надто клопітка ця справа. І цією ди-
кістю законодавства (інакше назва-
ти важко) сповна користуються «на-
вколотендерні» ділки. Вони точно 
знають, де та яку довідку, сертифікат 
узяти, в який день і куди зателефо-
нувати й оприлюднити документ. От 
і виходить, що на тендері перемага-
ють не ті, в кого ліпша пропозиція, а 
ті, у кого кращі документи. І ціна тут 
ролі не грає. 

Наталка СЛЮСАР

Відомості.UA

№ 44 (579)

27 жовтня - 2 листопада 2011 року

http://vidomosti-ua.com/

Події
ТОРГІВЛЯ 

У Луцьку організовують великий 
ярмарок

5 листопада на вулиці Глушець 
у Луцьку відбудеться осінній 

ярмарок-продаж продовольчої 
продукції, зокрема овочів, фрук-
тів, м’ясних і молочних виробів, 
риби, м’яса, яєць, борошна тощо.

Відповідне розпорядження 
підписав міський голова Микола 
Романюк задля задоволення попи-
ту мешканців міста у високоякіс-
них товарах продовольчої групи 
від власного товаровиробника за 
помірними цінами.

В ярмарку візьмуть участь міс-
цеві товаровиробники, фермер-
ські господарства, підприємства 
ресторанного господарства та спо-
живчої кооперації з усіх районів 
Волинської області.

Микола Романюк доручив на-
чальнику управління культури 
Луцької міської ради Тетяні Гнатів 
зайнятися культурною частиною 
дійства, щоб ярмарок став справ-
жнім святом для лучан.

НЕВІДКЛАДНА ДОПОПОМОГА 

У судах думають, що «швидкою» 
з мигалками їздять на пиво

Про це під час засідання вико-
навчого комітету Луцькради 

повідав головний лікар Луцької 
станції швидкої допомоги Олег 
Куц.

Працівники станції нарікають 
на луцьких водіїв за те, що ті не 
пропускають автівки «швидкої», 
які зі спецсигналами мчать на ви-
клики.

«Водії інших транспортних за-
собів не зовсім усвідомлюють свій 
обов’язок пропускати транспорт 
екстреної служби, — зазначає пан 
Куц. — Сприяє цьому і ставлення 
працівників ДАІ. Так, протягом 
2010-2011 років «швидкі» кілька 
разів потрапляли у незначні ДТП, 
їдучи з увімкненим сигналом, про-
те лише одного разу даішники 
склали протокол на іншого водія, 
який не пропустив наше авто».

Лише один раз працівникам 
«швидкої» вдалося довести свою 
правоту в суді. Як повідомляє Олег 
Куц, зазвичай у суді кажуть: «А ви 
їздите з сигналізацією не на ви-
клик, а на пиво». Олег Куц запев-
нив, що «швидкі» їздять лише за 

призначенням. Бо навіть той, хто й 
міг би поїхати за пивом, на станції 
не приживається.

Перший заступник Луцького 
міського голови Святослав Крав-
чук зауважив: погано, що в ДАІ 
та судах черпають інформацію 
про працівників «швидкої» з ро-
сійських телесеріалів. Щоб вони 
сформували іншу думку, він за-
пропонував даішникам сісти в ав-
тівку «швидкої» та проїхатися міс-
том, аби побачити, як поводяться 
водії стосовно спецавтомобіля.

Ольга УРИНА

ДОРУЧЕННЯ 

Людей, які скоїли адмінпорушення, затримуватимуть 
лише у разі їхньої загрози для суспільства

На «Ягодині» з’явиться 
станція швидкої допомоги
Чергова новинка на Ягодинській митниці — стан-
ція швидкої допомоги та зміна розташування 
контролюючих служб. Про це стало відомо під час 
оперативної наради. Як зазначив голова ОДА Борис 
Клімчук, він дав завдання чільнику Любомльської 
РДА Олександру Дзядуку спроектувати офіс у два-
три поверхи з медичним пунктом і станцією швид-
кої допомоги неподалік від виїзних воріт із України. 
Офіс має бути зданий у експлуатацію до чемпіонату 
Євро-2012.

У волинських даішників 
новий керівник
24 жовтня волинським автопатрулям предста-
вили нового начальника. Ним став полковник із 
Львівщини Василь Підгаєцький. Раніше Василь 
Васильович обіймав посаду заступника началь-
ника Львівського управління ДАІ. Нагадаємо, що 
Володимир Поліщук, який до цього часу керував 
волинськими даішниками, пішов на підвищен-
ня та став заступником начальника обласного 
управління МВС у Волинській області. 

Тендери виграють не кращі, а спритніші 

ВСЕРЙОЗ ЧИ ЖАРТОМА? 

Власникам магазинів за обман
сипатимуть на голову борошно

За завищені ціни на борошно 
голова Волинської ОДА Борис 

Клімчук дозволив волинянам ви-
сипати його на голови власникам 
супермаркетів і крамниць. Аби 
не бути голослівним, губернатор 
влаштував на оперативці демон-
страцію борошна, що продається 
у магазинах.

— Борошно житнє, два кіло-
грами, маркування, клеймо — все 
є, — розпочав аналіз Борис Петро-
вич. — Випускає державне підпри-
ємство — комбінат хлібопродук-
тів. Ціна за кіло — три гривні, за 
два — шість. Побачили всі. Тепер 
борошно житнє виробника «Ба-
бусин пряник» із Луганська — 6 
гривень 20 копійок за кілограм. 
Різниця очевидна. Інше тамтешнє 

борошно продають іще дорожче 
—  по 6,52 гривні. Така ціна мож-
лива, коли навколо поля в п’ять 
гектарів співає пісні хор Верьовки, 
спеціально привезений для цього, 
йому гонорар платять і стіл накри-
вають. Тоді таку ціну на борошно 
ще можна виправдати. В іншому 
разі — ні.

Далі Борис Клімчук перейшов 
до борошна пшеничного.

— От вам волинське борошно 
пшеничне, нормально упаковане 
— шість гривень за два кілограми. 
Дивимося далі. Сусіди з Терно-
поля продають нам кілограм за 5 
гривень 28 копійок. Кіло борошна 
«Макфа» російського виробництва 
коштує 9,49 гривні за кілограм. 
Можливо, без «Макфи» хтось із 
волинян не може прожити?

Стурбований такою ціновою 
ситуацією на ринку борошна, чіль-
ник області резюмував:

— Я дозволяю волинянам, яких 
дурять, прийти з тим мішечком до 
директора магазину та висипати 
борошно йому на голову. Під мою 
особисту відповідальність. Я за-
плачу — і нічого за це не буде. Це 
все емоції. А якщо без емоцій, то 
я кажу «фас» усім контролюючим 
інспекціям. Якщо і після цього не 
буде зрозуміло, то нехай пожежни-
ки, санітари йдуть і вішають вели-
чезні замки на такі супермаркети.

Ірина КОСТЮК


