
Луцький міськрайонний суд цими 
днями ухвалив рішення закрити 
кримінальне провадження віднос-
но екс-директора державного під-
приємства «Луцький спиртогоріл-
чаний комбінат» (далі — Луцький 
СГК) і звільнити його від криміналь-
ної відповідальності через закін-
чення терміну давності. 

Під час досудового розслідуван-
ня злочин, який скоїв екс-керівник 
підприємства, кваліфікували як 
«службову недбалість». Хоча через 
цю «недбалість» комбінат втра-
тив мільйони. Очоливши Луцький 
спиртогорілчаний у 2004 році, но-
вий директор, як ідеться у матері-
алах судової справи, «неналежно 
виконував свої службові обов’язки 
через несумлінне ставлення до них 
і здійснив незаконне безоплатне від-
чуження майна ДП «Луцький СГК» 
шляхом укладення з фізичними осо-
бами дев’яти договорів про переда-
чу їм права власності на знаки для 
товарів і послуг», тобто безоплат-
но передав право інтелектуальної 
власності на належні Луцькому СГК 
дев’ять об’єктів. Зробив він це у 2005 
і 2007 роках. 

Якщо говорити простою мовою, 
директор передав права на торгові 
марки «Волинська», «Віват-Волинь», 
«Віче», «Віват-Австралія», «Віват-
Африка», «Віват-Азія», «Віват-Єв-
ропа», «Віват-Антарктида», «Віват-
Америка» третім фізичним особам 
безплатно. Так слідство каже. Хоча 
ці торгові марки були розроблені 
працівниками підприємства і були 
їхньою інтелектуальною власністю, 
яка на момент передачі оцінювалась 
у 1 мільйон 391 тисячу 214 гривень. 

За законами економіки, власник 
патенту на торгову марку отримує 
за неї роялті. Інакше кажучи, нена-
звані фізичні особи до кінця життя 
одержували б свою частку з кожної 
випущеної пляшки горілки, яка б 
продавалася під зазначеними вище 
торговими марками. А це не один 
мільйон гривень. 

Проте суд, врахувавши, що збит-
ки, завдані ДП «Луцький СГК», були 
повністю відшкодовані, а всі товар-
ні знаки — повернуті підприємству, 
звільнив екс-директора від кримі-
нальної відповідальності у зв’язку з 
закінченням строків давності: з мо-
менту здійснення злочину минуло 
більше п’яти років. 

Незважаючи на те, що товарні 
знаки повернули підприємству, у 
письмовій відповіді генерального 
директора ДП «Укрспирт» Олексан-
дра Харта, яку він дав на офіційний 
запит «Відомостей», ідеться про те, 
що нині на Луцькому спиртогоріл-
чаному випускають горілку «Сто-
лична», «Пшенична», «Посольська», 
«Московська особлива». А де ж тоді 
поділися такі відомі фірмові «Во-
линська», «Віват» та інші? 

Безоплатна передача торгової 
марки — не єдина «службова не-
дбалість» екс-керівника Луцького 
СГК. Як писали «Відомості» у статті 
«Волинська область здала свій спир-
тогорілчаний завод», держфінін-
спектори за результатами перевірки 
встановили порушення, що призве-
ли до втрат фінансових і матеріаль-
них 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, виявлення порушень дозволи-
ло запобігти створенню передумов 
можливого доведення підприємства 
до банкрутства, оскільки було забез-
печено погашення заборгованості 
«ВКФ «Інвест-VEZ» перед заводом 
на суму 76,7 мільйона гривень. 

За цими фактами відкрито кри-
мінальне провадження за ознаками 
складу злочину, передбаченого ч. 5 
ст. 191 «Привласнення, розтрата 
майна або заволодіння ним шляхом 
зловживання службовим станови-
щем». Зараз проводиться досудове 
розслідування. Скільки воно ще 
триватиме, невідомо. Є всі переду-
мови того, що поки справа дійде 
до суду, то посадовець знову буде 
звільнений від відповідальності «че-
рез закінчення терміну давності». 
По суті, цей керівник через «служ-
бову недбалість», «зловживання 
службовим становищем» заледве 
не довів підприємство до банкрут-
ства. І, можливо, наслідком такої 
«діяльності» стало те, що Луцький 
спиртогорілчаний у серпні 2011 
року приєднали до ДП «Укрспирт». 
Тепер це лише Луцьке МПД (місце 
провадження діяльності), й усі по-
датки, відповідно, йдуть у Київську 
область. А раніше це було одне з 
основних підприємств, яке платило 
податки у бюджет Луцька. Сьогодні 
чиновники можуть розводити ру-
ками і говорити, мовляв, вони тут 
ні до чого, була постанова Кабміну 
про реорганізацію. Але ж вдалося 
зберегти статус юридичних осіб ін-
шим аналогічним заводам. Зокрема, 
Львівському лікеро-горілчаному, 
Новосілківському спиртовому (Тер-
нопільська область) та Івано-Фран-
ківському лікеро-горілчаному заво-
дам. Податки від їх діяльності йдуть 
у відповідні місцеві бюджети. 

Оксана ПРИЛУЦЬКА

Традиційно наприкінці кожного 
навчального року Центр між-

народних проектів «Євроосвіта» за 
погодженням із Міжнародною на-
глядовою радою представляє акаде-
мічний рейтинг університетів «Топ-
200 України». 

Протягом кількох років абсо-
лютними лідерами серед вищих 
навчальних закладів країни зали-
шаються Національний технічний 
університет України «Київський 
політехнічний інститут» і Київ-
ський національний університет 
ім. Т. Г. Шевченка. Зберегли провідні 
позиції Харківський національний 
університет ім. В. Н. Каразіна, На-
ціональний університет «Києво-Мо-
гилянська академія», Національний 
медичний університет ім. О. О. Бо-
гомольця, які входять у п’ятірку лі-
дерів. 

Ці університети поліпшили по-
казники за всіма напрямками діяль-
ності: розвитком навчально-науко-
вої бази, нарощуванням дослідного 
потенціалу, підвищенням якості 

підготовки студентів, розширенням 
міжнародного співробітництва, за-
лученням талановитої молоді (кіль-
кість абітурієнтів, які закінчили 
школу з золотою медаллю і мали 
нагороди різних олімпіад, досягає 
50%). Випускники цих вишів мають 
на ринку праці високу репутацію. 

Впритул до п’ятірки лідерів на-
близився Національний технічний 
університет «Харківський політех-
нічний інститут». Значно покра-
щив свої показники Національний 
університет «Львівська політехні-
ка», що ввійшов до першої десятки. 
Одеський національний університет 
ім. І. І. Мечникова потрапив у топ-
20. 

До сотні найкращих увійшли 
і два волинські виші. Східноєвро-
пейський національний університет 
ім. Лесі Українки розмістився на 75 
сходинці рейтингу, а Луцький на-
ціональний технічний університет 
— на 91-й. Зауважимо, СНУ, згідно 
з оцінкою якості науково-педагогіч-
ного потенціалу, набрав 4,6 бала, а 
ЛНТУ — 4,2. Якість навчання у цих 
вишах оцінено відповідно у 7,2 і 4,5 
бала. Для порівняння: у Київського 
політеху ці показники становлять 
33,6 і 24 бали відповідно. Таким чи-
ном, волинські виші відстають від 
лідерів списку за своїм потенціалом 
і якістю освіти у декілька разів. 
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Австрійці збудують сміттєпереробний 
завод під Луцьком 

За самовільне будівництво кафе 
підприємця судитимуть 

На Волині створять спеціалізовану школу 
з поглибленим вивченням ІТ-технологій 

Волинські виші — у рейтингу найкращих в Україні 

На Волині можуть створити 
спеціалізовану школу з погли-

бленим вивченням ІТ-технологій. 
Таку ідею висловив голова Волин-
ської облдержадміністрації Борис 
Клімчук під час оперативної нара-
ди, обговорюючи хід будівництва 
нової школи №27 у Луцьку, яку за-

плановано здати в експлуатацію у 
2014 році. Навчальний заклад роз-
рахований на 560 місць. 

«Сьогодні в більшості провід-
них компаній світу затребувані 
українські ІТ-спеціалісти. Тому бу-
демо навчати таких фахівців, адже 
на Волині багато талановитих ді-
тей, і з користю для економіки за-
стосовуватимемо їхні знання», — 
сказав Борис Клімчук. 

Навчальний заклад спору-
джується за кошти державного 
бюджету. Загальна вартість про-
екту сягає майже 100 мільйонів 
гривень. В освітньому комплексі 
також облаштують басейн і сучас-
ний спортзал, у якому можна буде 
проводити міжнародні змагання. 

У травні Волинь кількома чер-
гами отримувала кошти на продо-
вження будівництва цієї школи, 
наразі область очікує наступний 
транш. 

Новий урожай повністю 
забезпечить українців цукром 
За попередніми прогнозами, у 2013/2014 маркетинговому 
році планується виробити 1,3–1,5 мільйона тонн цукру. Ці 
обсяги повністю задовольнять потреби українців у солод-
кому продукті. Сприятимуть не тільки значні площі посіву 
(306 тисяч гектарів), але й урожайність цукрових буряків, 
яка постійно зростає. Так, у 2000 році урожайність станови-
ла 177 ц/га, а в 2012-му — 411 ц/га. З урахуванням залишків 
цукру (926 тис. т) пропозиція на ринку може становити 
2,2–2,4 мільйона тонн за внутрішньої потреби споживання 
в 1,8 мільйона тонн. 

«Газпром» знизив вартість газу 
для Європи 
Середня ціна постачань російського газу в далеке за-
рубіжжя за чотири місяці 2013 року становила $399,42 за 
1 тис. куб. м. Такі дані містяться у презентації «Газпрому». 
Ціни експорту російського газу в різні країни Європи не 
рівномірні. На півночі Європи, де вища роль спотового 
ринку, ціни нижчі, а на півдні — вищі. У цілому в бюджет 
«Газпрому» на 2013 рік закладена експортна ціна в 
$369,7. Вартість російського газу для «Нафтогазу України» 
в першому кварталі цього року з урахуванням знижки 
становила понад $406 за тисячу кубометрів. 

1,2
стільки мільйонів українців віком 
15–70 років у період із 1 січня 
2010 року до 17 червня 2012 року 
працювали або шукали роботу за 
кордоном, а це 3,4% населення 
відповідного віку. 
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Прокуратурою області направ-
лено до суду акт про обви-

нувачення одного з луцьких під-
приємців у самовільному зайнятті 
земельної ділянки, яким завдано 
значної шкоди її законному воло-
дільцю, самовільному будівництві 
будівель на самовільно зайнятій 
земельній ділянці, підробці та ви-
користанні завідомо підробленого 
офіційного документа. 

Досудовим розслідуванням 
встановлено, що 2008 року підпри-
ємець отримав за рішенням місь-
кради в оренду земельну ділянку 
для обслуговування літнього кафе 
на вулиці Конякіна в Луцьку. 

Виготовивши проектну доку-
ментацію для будівництва кафе, 
він погодив її у встановленому за-
коном порядку у виконавчому ко-
мітеті Луцької міської ради. 

Після отримання дозвільних 
документів на здійснення бу-
дівельних робіт підприємець у 
жовтні 2009 року розпочав будів-
ництво, але на іншій земельній ді-
лянці на вулиці Конякіна — не тій, 
яка була надана йому в оренду. В 
2011 році закінчив будівлю й по-
дав до інспекції Державного архі-
тектурно-будівельного контролю 
у Волинській області декларацію 
про готовність об’єкта до експлу-

атації. У цю декларацію ним були 
внесені завідомо неправдиві ві-
домості про відповідальних осіб, 
які здійснювали технічний нагляд 
за будівництвом і будівництво 
об’єкта. 

Декларацію було затверджено. 
Об’єкт ввели в експлуатацію. 

Зауважимо, що самовільним 
зайняттям земельної ділянки жит-
лової та громадської забудови було 
завдано значної шкоди її законно-
му володільцю, територіальній 
громаді міста Луцька, на суму май-
же 170 тисяч гривень. 

Тепер оцінку незаконним діям 
підприємця дасть суд. 

Керівники австрійської компа-
нії AVE Group під час зустрічі з 

головою Волинської ОДА Борисом 
Клімчуком повідомили про наміри 
відкрити в області своє представ-
ництво та розпочати діяльність 
зі збору, переробки й утилізації 
твердих побутових відходів. 

«Ми з 2005 року працюємо в 
Україні, починали з райцентру в 
Закарпатській області, потому на-
лагодили роботу на Івано-Фран-
ківщині, у Львові й Ужгороді. У 
нас чітке бачення бізнесу, і ми хо-
чемо працювати на Західній Укра-
їні», — повідомив керівник AVE 
Group Гельмут Бургер. Він також 
звернув увагу, що компанія впро-
ваджує європейську систему збору 
та переробки ТПВ, застосовуючи 
сучасні технології та техніку. 

Борис Клімчук підкреслив, що 
прозорому і чесному бізнесу в об-
ласті — максимальне сприяння та 
«зелене світло». Він запропонував 
представникам AVE Group звер-
нути увагу на ще кілька перспек-
тивних напрямків діяльності: збір 
і вивезення побутового сміття з 
зони Шацьких озер, утилізацію 
медичного біологічного матеріалу 

й одноразового медичного інстру-
ментарію. Керівник AVE Group 
Гельмут Бургер повідав, що компа-
нія дуже зацікавлена у тому, щоб 
якнайшвидше розпочати діяль-
ність у нашій області, бо бачить 
тут перспективи розвитку. 

Представники австрійської 
компанії вже побували на поліго-
ні твердих відходів у селі Брище 
Луцького району. 

Події
За «здачу» спиртогорілчаного комбінату 
відповідальності ніхто не поніс


