
Нещодавно до редакції «Відомос-
тей» звернувся наш постійний чи-
тач із запитанням: «А що, Луцький 
спиртогорілчаний уже не працює? 
Я завжди купую горілку для себе 
й родичів у їхньому фірмовому 
магазині, що на Ковельській. До 
свята мав узяти два ящики. Заїхав, 
а там майже порожньо, асорти-
мент біднуватий, десь зі складу 
мені винесли, ще зі старих запа-
сів. Шкода, бо горілка Луцького 
заводу справді хороша». Про те, 
що справи на спиртогорілчаному 
йдуть кепсько, говорив на початку 
квітня й голова облдержадміністра-
ції Борис Клімчук: «Півтора місяця 
тому керівник ДП «Укрспирт» дав 
слово, що комбінат працюватиме 
стабільно. З того часу він працював 
два тижні. На завод привезли тер-
нопільський спирт, а в Луцьку його 
розливали. Нині підприємство зно-
ву не працює. Спиртогорілчаний 
комбінат — питання принципове 
для області. Ми допоможемо про-
давати горілку, а «Укрспирт» нехай 
вирішить питання її виготовлення». 
То що ж сталося з підприємством, 
яке ще недавно процвітало, чи буде 
на прилавках волинська горілка та 
якої якості, з’ясовували «Відомості».

Для читачів, хто ще не знає, по-
відомимо, що держпідприємство 
«Луцький спиртогорілчаний комбі-
нат» уже не є окремою юридичною 
особою, що самостійно здійснює 
свою господарську діяльність. У 
серпні 2011 року його приєднали до 
ДП «Укрспирт», і тепер це лише Луць-
ке МПД (місце провадження діяль-
ності). Чому? 

Адже завод був одним із най-
успішніших в області. Тут існував 
замкнутий цикл виробництва від 
спирту до горілки. Комбінат ви-
готовляв спирт етиловий зерно-
вий трьох сортів — вищої очистки, 
«Екстра», «Люкс». «Люкс», зокре-
ма, посідав перші місця за якістю 
серед підприємств цієї галузі. Ви-
робництво спирту здійснювалося 
за безвідходною технологією, що 
дозволяло додатково забезпечувати 
виготовлення попутної продукції, 
зокрема вуглекислоти, барди. Якість 
горілки (більше п’ятдесяти видів) 
також щорічно підтверджувалася 
на різноманітних всеукраїнських 
і міжнародних дегустаційних кон-
курсах і виставках. Підприємство 
було одним із кращих роботодавців 
у Луцьку й одним із найсумлінніших 
платників податків у області. Воно 
забезпечувало престиж нашого ре-
гіону та ніколи не мало проблем зі 
збутом продукції. 

То чому керівництво області 
допустило його реорганізацію та 
приєднання до «Укрспирту»? З цим 
запитанням «Відомості» звернули-
ся до директора Департаменту еко-
номічного розвитку і торгівлі ОДА 
Олександра Блащука. На це він від-
казав, що була відповідна постанова 
уряду №672 від 28.07.2010 року, а за-
галом це не в його компетенції. 

— Чи правда те, що Луцький 
спиртогорілчаний був одним із 

трьох найбільших бюджетонапов-
нювальних підприємств регіону? — 
цікавимося в Олександра Аркадійо-
вича. 

— Це запитання, будь ласка, до 
Податкової інспекції, — переадре-
сував директор департаменту еконо-
мічного розвитку. 

— А як щодо нинішнього стану 
на підприємстві? — продовжуємо 
наполягати на коментарі посадовця. 
— Адже відомо про фінансові махі-
нації та продаж двох торгових марок 
іншій фірмі? 

— Це не наша компетенція, 
«Укрспирт», куди входить Луцький 
спиртогорілчаний, зареєстровано у 
Київській області, тому ми не маємо 
на нього впливу, — пояснив. 

Про факти сумнівних фінансо-
вих операцій, які передували при-
єднанню заводу до ДП «Укрспирт», 
«Відомостям» розповіли у Держфі-
нінспекції у Волинській області, яка 
проводила перевірку господарської 
діяльності підприємства у IV квар-
талі 2010 року та за дев’ять місяців 
2011-го. За її результатами вста-
новлено порушень, що призвели 
до втрат фінансових і матеріальних 
ресурсів, на суму 134,8 мільйона 
гривень. Так, у 2008–2009 роках без 
дозволу Мінагрополітики комбінат 
уклав угоди на закупівлю палив-
но-мастильних матеріалів на 76,7 
мільйона гривень. При цьому замов-
лення підприємству поставлене не 
було, кошти не повернули, а «ВКФ 
«Інвест-VEZ», яке мало реалізувати 

паливно-мастильні матеріали, збан-
крутувало. 

Також спиртогорілчаний завод 
здійснив попередню оплату (57,2 
мільйона гривень) за послуги з по-
шуку та придбання нерухомості 
«Юнта-ТТ», яке визнане банкру-
том. Непроведення підприємством 
претензійно-позовної роботи щодо 
забезпечення виконання умов під-
писаних договорів або повернення 
коштів попередньої оплати призве-
ло до незабезпечення постачання 
придбаних матеріальних цінностей 
і послуг і відволікання на довготри-
валий термін обігових коштів у дебі-
торську заборгованість. 

Як повідомили у Держфінінспек-
ції, виявлені порушення дозволи-
ли запобігти створенню передумов 
можливого доведення підприємства 
до банкрутства, оскільки було забез-
печено погашення заборгованості 
«ВКФ «Інвест-VEZ» на суму 76,7 
мільйона гривень перед підприєм-
ством. 

Сьогодні цю справу розглядають 
правоохоронні органи. Відкрито 
кримінальне провадження за озна-
ками складу злочину, передбаченого 
ч. 5 ст. 191 «Привласнення, розтрата 
майна або заволодіння ним шляхом 
зловживання службовим станови-
щем». Зараз проводиться досудове 
розслідування. 

З офіційним запитом проко-
ментувати стан справ на Луцько-
му спиртогорілчаному «Відомості» 
звернулися до генерального дирек-

тора ДП «Укрспирт» Олександра 
Харта. 

Зокрема, ми поцікавилися, чому, 
як зауважив голова Волинської 
ОДА, продукцію виготовляють із 
тернопільського спирту, коли на під-
приємстві налагоджене його власне 
виробництво. 

«Виготовлення спирту етилового 
ректифікованого на Луцькому МПД 
призупинене з жовтня 2012 року у 
зв’язку з виробничою необхідністю, 
— відповів Олександр Харт. — Робо-
ту з виготовлення спирту планують 
відновити в другому кварталі 2013-
го. Станом на сьогодні виробництво 
горілки на Луцькому МПД здійсню-
ється зі спирту, виготовленого Луць-
ким місцем провадження діяльнос-
ті. Потужності виготовлення спирту 
ректифікованого на Луцькому МПД 
перевищують потужності з виго-
товлення горілок, і коли сировини 
для виробництва горілок достатньо 
на певний термін, то виготовлення 
спирту призупиняється. У разі ви-
робничої необхідності воно віднов-
люється». 

Частину запитань, що стосува-
лися можливого скорочення кіль-
кості працівників на підприємстві, 
урізування зарплат, відкритої кри-
мінальної справи, продажу торго-
вих марок, Олександр Миколайович 
оминув. Але він розповів, яку горіл-
ку зараз виготовляють. За його сло-
вами, це «Столична», «Пшенична», 
«Посольська», «Московська особли-
ва». 

«За останні роки на підприєм-
стві були розроблені нові рецепти 
та запатентовані торгові марки, — 
йдеться у його відповіді. — Це «Віва 
Нова Європа», «Віва Нова Русь» 
«Золота нива Волині», «Золота нива 
Волині оригінальна», «Золота нива 
Полісся», «Золота нива Полісся ори-
гінальна», «Золота нива Полісся на 
березових бруньках», «Золота нива 
Полісся з медом і липою», «Віва Нова 
Луцький замок» «Віва Нова Бенкет 
короля», «Віва Нова Африка», «Віва 
Нова Азія», «Віва Нова Австралія», 
«Віва Нова Америка», «Віва Нова 
Антарктида». Також настоянки: «Зо-
лота нива Полісся перцева», «Золота 
нива Полісся на калгані». 

Державне підприємство «Укр-
спирт» пропонує продукцію Луць-
кого МПД усім учасникам лікеро-
горілчаного ринку. Найбільший 
попит на неї — в Тернопільській і Ві-
нницькій областях. Незмінна якість 
для нас завжди на першому місці, 
ми постійно вдосконалюємо процес 
виготовлення продукції, — запев-
нив Олександр Харт. — Для цього 
організовується контроль сировини, 
комплектувальних матеріалів, а та-
кож продукції під час її виготовлен-
ня, транспортування, зберігання та 
реалізації. Сплачуються в повному 
обсязі всі податки та збори. Горілки 
торгових марок Луцького МПД ма-
ють високу якість і не належать до 
сегмента дешевої продукції». 

Проте не настільки обнадійли-
вими є прогнози начальника регіо-
нального управління Департаменту 
контролю за виробництвом та обі-
гом спирту, алкогольних напоїв і тю-
тюнових виробів ДПС України у Во-
линській області Наталії Єлової. За її 
словами, останні платежі акцизного 
податку від підприємства надходили 
у серпні 2012-го. 

— Якби комбінат працював 
щоденно на своїх виробничих по-
тужностях, то область щомісяця 
отримувала б до шести мільйонів 
гривень лише акцизного податку, — 
каже Наталія Федорівна. 

До того ж, як пояснила, оскільки 
сама колись працювала на вироб-
ництві, якість горілки втрачається, 
якщо простоює завод. Як вихід із 
ситуації вона пропонує готувати 
клопотання до Кабінету Міністрів 
про виведення Луцького спирто-
горілчаного як місця провадження 
діяльності, а на його виробничих 
потужностях створення самостійної 
юридичної особи. 

— Від цього виграють усі: буде 
наповнення бюджету, з’являться 
робочі місця, а волиняни матимуть 
горілчаний напій, який вони рока-
ми поважали, — впевнена Наталія 
Єлова. 

Жінка ставить у приклад інші 
західні області, які зберегли свої 
спиртогорілчані заводи. Донині 
працюють як окремі юридичні осо-
би Львівський лікеро-горілчаний 
завод, Новосілківський спиртовий 
завод Тернопільської області, Іва-
но-Франківський лікеро-горілчаний 
завод. 
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Один нардеп обходиться 
українцям у 47 тисяч на місяць 
Утримання одного парламентарія та його помічників 
без урахування надбавок, які коливаються в межах 
12-17 тисяч гривень, обходиться Україні у 47 тисяч 102 
гривні у місяць, повідомляє журнал «Фокус». Зокрема, 
витрати на депутатські повноваження оцінюються в 17,4 
тисячі гривень, голий оклад — у 6 тисяч 109 гривень. На 
утримання помічників нардепів витрачається в місяць 
19 тисяч, на їхні відрядження — 400 гривень. Місячний 
проїзд оцінюється в 2 тисячі 680 гривень. 

На каналізацію у Шацьку         
в держави немає грошей 
Про це на оперативній нараді повідомив голова 
ОДА Борис Клімчук. Нагадаємо, що каналізуван-
ня цього населеного пункту входить до переліку 
об’єктів співфінансування у рамках Програми тран-
скордонного співробітництва «Польща — Білорусь 
— Україна». Сума європейського гранту становить 
2,7 мільйона євро. Українська сторона зі свого боку 
має знайти 14 мільйонів гривень. 

112
стільки додаткових рейсів по-
їздів призначила «Укрзалізниця» 
на Великодні й травневі свята. 
Про це повідомляє прес-служба 
компанії. 

Для їдальні на Банковій накупили «золотої» картоплі 
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Державне підприємство Держав-
ного управління справами з 

обслуговування офіційних заходів 
«Гарант-сервіс» закупило продуктів 
на понад шість мільйонів гривень. 
Результати зазначених тендерів опу-
бліковано у «Віснику державних за-
купівель». 

Так, лише овочів замовлено на 
677 тисяч гривень. Їх постачатимуть 
дві компанії — державне підприєм-
ство «Чайка» та ТОВ «Хімконтракт».

Зокрема, підприємство Держав-
ного управління справами закупило 

37 тонн картоплі, серед якої понад 5 
тонн придбано за ціною 29,39 грив-
ні за кілограм. Це рання бараболя 
урожаю 2013 року. Постачатиме 
цю бульбу ТОВ «Хімконтракт», яке 
«прославилося» минулого року тим, 
що подавало до президентського 
столу «золоту» малину за 672 гривні.

На картоплі «Хімконтракт» за-
робить 218 тисяч гривень, іще 268 
тисяч підприємству заплатять за 
інші овочі. 

Для потреб Банкової буде заку-
плено моркви, буряка, часнику, ци-

булі на 377 тисяч гривень. 
У повідомленні зазначається, що 

рання морква, яка скоро опиниться 
в борщі, звареному для вітчизняної 
політичної еліти, коштуватиме 42,96 
гривні, молодий часник — 74,36 
гривні, зелена цибуля — 72 та 168 
гривень, кримська — 90 гривень. 

ТОВ «ТЦ «Продсервіс» поста-
вить м’ясо птиці на 433 тисячі гри-
вень. Найдорожчими у переліку 
виявилися качатина за 109,2 гривні 
за кілограм і філе індички — 85,6 
гривні. 

Події

На Луцькому спиртогорілчаному комбінаті (фото з редакційного архіву, 2005 рік)

Волинська область «здала» свій 
спиртогорілчаний комбінат 

Прокуратура області затвер-
дила обвинувальний акт і 

направила до суду кримінальне 
провадження за фактом зловжи-
вання службовим становищем в 
інтересах третіх осіб головним ін-
спектором митного поста «Луцьк» 
Ягодинської митниці. Про це пові-
домляють у прес-службі прокура-
тури області. 

Під час досудового розсліду-
вання встановлено, що праців-

ник митниці, здійснюючи митне 
оформлення товару, який ввозило 
в Україну одне з господарських то-
вариств, безпідставно підтвердив 
неправильний код товару та здій-
снив його митне оформлення за 
ставкою 0% митної вартості. Вна-
слідок цього товариством не було 
сплачено до держбюджету мита і 
податку на додану вартість на за-
гальну суму понад 57 тис. грн., чим 
завдано істотної шкоди державі. 

Справа щодо головного інспектора 
митного поста «Луцьк» — у суді 


