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«Лісова пісня»: що ховається за закритими 
дверима санаторію. Частина друга 

Путін анонсував посилення 
ядерних сил РФ ракетами, 
здатними долати ПРО 
У 2015 році на озброєння російської армії постав-
лять більше 40 міжконтинентальних балістичних 
ракет, здатних долати системи протиракетної 
оборони. Про це заявив президент Росії Володи-
мир Путін. Як відомо, раніше ЗМІ повідомили про 
наміри США і НАТО розмістити важке озброєння 
в країнах Балтії та Східної Європи. 

СБУ затримала свого співробітника, 
завербованого спецслужбами РФ
Служба безпеки викрила та затримала свого співробітника у 
Донецькій області Олександра Третяка, який був завербований 
російськими спецслужбами. Про це у своєму Facebook на-
писав радник голови СБУ Маркіян Лубківський. «За завданням 
ворога він збирав і передавав інформацію про особовий склад 
управління, зокрема матеріали з обмеженим доступом щодо 
оперативно-службової діяльності, дані стосовно особового 
складу, місць дислокації та озброєння ЗС і Національної гвардії 
України», — повідомив радник голови СБУ Лубківський. 
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до стількох тисяч євро 
наприкінці року можуть 
підвищити зарплати найви-
щим посадовцям держав-
них відомств: працівникам 
Мінфіну, Мін’юсту і Мініс-
терства економрозвитку. 
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Переказав шахраю майже 130 тисяч гривень Міський голова Микола Романюк 
запрошує жителів міста долучитися 

до організації заходів із нагоди 
930-річчя Луцька 

Шановні лучани! 
Керівники підприємств, установ та організацій міста!
У серпні 2015 року громадськість Луцька відзначатиме 930-річчя 

заснування нашого міста. 
Просимо вас запропонувати власне бачення заходів із нагоди 

дня народження Луцька, подавши пропозиції в організаційний 
відділ міської ради (вул. Богдана Хмельницького, 19, каб. 111, 
тел. 77-79-49). 

Микола Романюк, 
міський голова 

Актуально

В одному з попередніх номерів 
«Відомостей» був надрукований ма-
теріал щодо ситуації, яка склалась 
у санаторії «Лісова пісня». У ньому, 
зокрема, йшлося про неефективне 
використання коштів закладу, про 
що свідчать результати фінансових 
перевірок відповідними службами 
області, незрозуміле призначення 
номерів класу «люкс» і приховуван-
ня їх від відпочивальників, будів-
ництво будиночків на території за-
кладу, які чомусь до цього часу не 
можуть здати в експлуатацію, і т. д. 
Сьогодні публікуємо лист депутата 
Шацької районної ради Миколи 
Пукача, який і став ініціатором усіх 
цих перевірок. 

«В санаторії «Лісова пісня» я 
працював із 2001 по 2012 рік включ-
но на посаді помічника директора з 
виробництва. Відповідав за поста-
чання в санаторії та торговельне об-
слуговування відпочивальників. 

МАХІНАЦІЇ З ПРОДУКТАМИ 
ТА ГОТІВКОЮ 

З січня по квітень Державна фі-
нансова інспекція в області проводи-
ла ревізію фінансово-господарської 
діяльності за період 2011–2014 ро-
ків. Під час ревізії виявлені серйозні 
зловживання та порушення в ро-
боті. Так, наприклад, підтверджено 
той факт, що у 2012 році в ресторан 
санаторію надходили в значній кіль-
кості необліковані продукти. Ще 
08.10.2012 я звертався з цього при-
воду до директора санаторію Карпу-
ка В. Н. письмово. Службового роз-
слідування не було, але 15.10.2012 
на продовольчий склад санаторію 
для харчування відпочивальників 
за накладними, підписаними дирек-
тором, із кухні ресторану надійшло 
694 кг продуктів харчування (28 на-
йменувань) на суму 46 431 грн у роз-
дрібних цінах. У той же час виручка 
по кухні за вересень була на рівні 
12 тис. грн. 

Я не знаю, діяв директор свідо-
мо чи його ввели в оману посадові 
особи відповідних підрозділів, але 
факт залишається фактом — нео-
бліковані продукти через ресторан 
уже на основі товарних накладних 
поверталися на продовольчий склад 
і видавалися на харчування відпочи-
вальників. Відповідно до акта реві-
зії, аналогічна ситуація була в 2013–
2014 роках. Окрім того, під загрозою 
опинилася безпека харчування від-
почивальників. До продуктів мало 
доступ широке коло сторонніх осіб, 
зберігалися вони в неналежних умо-
вах. Значна частина цих продуктів 
підлягала обов’язковій ветеринар-
ній сертифікації. Так, у 694 кг входи-
ли 200 кг м’ясопродуктів і субпро-
дуктів, риба свіжа короп — 47,5 кг 
і т. д. Я не погодився з такими умова-
ми роботи. Так не має бути у кому-

нальному підприємстві. 
Торговельно-виробнича діяль-

ність ресторану так і не була переві-
рена Держфінінспекцією в області з 
причини протидії з боку директора 
санаторію та мовчазної згоди поса-
дових осіб обласної ради. Сума, що 
має ознаки корупції, відповідно до 
акта ревізії, становить 250 тис. грн. 
Чому не проводиться перевірка рес-
торану? Адже це найбільш корумпо-
ваний підрозділ санаторію. 

Сьогодні у багатьох є бажання 
покласти цей акт ревізії «під сукно». 
Державні органи, які проінформо-
вані та зобов’язані реагувати на 
матеріали акта ревізії ДФІ в облас-
ті, роблять вигляд, що їх це не сто-
сується. Лунають незрозумілі заяви 
високопосадовців, що інформація 
недостовірна. В той же час станом 
на момент завершення ревізії бух-
галтерський облік операцій із ви-
робництва та реалізації продукції у 
ресторані за період із 01.06.2011 по 
31.12.2014 не поновлений, незважа-
ючи на лист голови обласної ради 
Вітра В. С. від 15.02.2015 зробити 
це «негайно». Розпорядження голо-
ви облради директором санаторію 
не виконано. А проблеми поновити 
облік немає — розрахунки йдуть че-
рез касовий апарат. Бездіяльністю, 
мовчазною згодою покриваємо ко-
рупцію? Чому? Тільки сума збитків, 
завданих санаторію відповідно до 
акта, з якими погодився директор, 
сягає 271 958 грн. Посадові особи не 
поспішають сплачувати заподіяні 
збитки. 

МАНІПУЛЯЦІЇ З НОМЕРАМИ 
ТА НЕЗРОЗУМІЛЕ 
СТРАХУВАННЯ МАЙНА 

Досудове розслідування у кри-
мінальному провадженні йде вже 

другий рік. Але я зупинюся на стра-
хуванні в санаторії. Є страхування 
угод із державними фондами, а є 
добровільне страхування майна. 
Так, у 2012–2013 роках сума фак-
тичних страхових платежів за до-
бровільним страхуванням майна 
становила 1 195 941 грн. Відповідно 
до акта ревізії, завідомо неправомір-
на сума страхового платежу сягнула 
666 238 грн. Так, в одному недавньо-
му інтерв’ю директор каже, що за-
лишкова балансова вартість майно-
вого комплексу санаторію становить 
5 700 000 грн. Тоді звідки взялася на 
05.06.2012 страхова сума (залишкова 
балансова вартість майна на момент 
укладання угоди) 14 415 000 грн? 
Очевидно, що на 666 238 грн застра-
хували повітря. Тому і проводиться 
терміново експертна оцінка майна, 
щоб якось заднім числом підвести 
базу під угоди трирічної давності. 
Викликає подив перелік страхових 
ризиків. Так, наприклад, будинки та 
споруди були застраховані, зокрема, 
й від «техногенних аварій» на суму 
87 277 гривень. А це в основному 
державні кошти, так як санаторій 
на 80% працює за державним замов-
ленням. 

Ні про яке ефективне викорис-
тання комунального майна в сана-
торії не йдеться. Тут у першу чергу 
маніпуляції з номерним фондом. Ви-
бірковою перевіркою ДФІ в області 
використання та зайнятості 27 но-
мерів класу люкс номерного фонду 
санаторію, розміщених у корпусі 
№ 1, встановлено, що за червень-
серпень 2013 року, за даними жур-
налу реєстрації, не зареєстровано 
«жодного факту заселення» в 11 но-
мерів, ще 9 — простояли пусткою по 
два літніх місяці. А номери № 208, 
209, 309, 317, 120 корпусу № 1 пус-
тували практично всі літні сезони 

2011–2014 років. 
Не було проблеми ввести в екс-

плуатацію й два двоповерхові бу-
динки на 10 ліжко-місць, хоча вони 
заселялися відпочивальниками. Ще 
04.07.2014 рішенням № 35/8 сесія 
Шацької селищної ради затвердила 
проект землеустрою щодо меж при-

бережної смуги навколо о. Пісочне 
на території с. Гаївка. Відповідно ці 
будинки розташовані поза межами 
смуги. Чи буває так у господаря, 
якому громада довірила своє майно? 
А приватизація дружиною дирек-
тора земельної ділянки санаторію 
площею 0,04 га — це вже відкрита 
зневага до громади. Ще відносно 
благодійності. В інтерв’ю в переліку 
добрих справ директор не вказав, 
що значну частину коштів благо-
дійної допомоги в 2010–2011 роках 
він виділяв на ремонт приміщення, 
яке перебуває у приватній власнос-
ті його родини, а на школи та садки 
йшли копійки. І так далі. 

І це незначні порушення, які не 
тягнуть навіть на догану? Іде війна. 
Кожна державна та народна копійка 
має значення. Вже досить «дериба-
нити» комунальне майно та кошти. 
Блюзнірство, окозамилювання, ко-
рупція, кругова порука — ось реалії 
сьогодення стосовно справ у сана-
торії. Реформа місцевого самовря-
дування обов’язково має охопити 
систему управління комунальним 
майном, так як сьогодні стан справ 
такий, що це майно часто виглядає 
нічийним або вже приватним. 

МАЙНО ПОТРІБНО 
ПОВЕРНУТИ ГРОМАДІ 

Останнім часом періодично чути 
в області, що треба продавати кому-
нальне майно. Громада делегувала 
обласній раді право управління сво-
їм майном. Відповідно, при неефек-
тивному використанні чи неналеж-
ному утриманні майна вона може і 
забрати це право. У рамках адміні-
стративно-територіальної реформи 
управління комунальним майном, 
на мою думку, доцільно було би пе-
редати об’єднаним територіальним 
громадам за місцем розташування. 
Наскільки виправдовують себе такі 
форми комунальної власності, як 
районна, обласна? 

Сьогодні Україна стоїть перед 
останнім перерозподілом держав-
ного майна шляхом масової прива-
тизації. Але з комунальним майном 
ситуація незрозуміла. Держава за-
кликає громади об’єднуватися, гос-
подарювати максимально самостій-
но. Внесені зміни до бюджетного та 
Податкового кодексів, що передба-
чають механізм переходу бюджетів 
об’єднаних громад на прямі між-
бюджетні відносини з державним 
бюджетом. Об’єднані територіальні 
громади наділяються повноважен-
нями, рівнозначними повноважен-
ням міст обласного значення. Так 
чому ж не передати управління май-
ном на місця, справжнім власникам? 
Для чого чи для кого комунальне 
майно притримувати? 

Я недавно прочитав промову 
першого заступника голови облас-
ної ради О. В. Пирожика під час пе-
ребування у Любешівському районі. 
Все правильно сказано про Майдан. 
Але я подумав про інше. Що би ска-
зали герої Майдану, коли би взнали, 
що й досі обласним комунальним 
підприємством на свій розсуд керу-
ють колишні «щирі» регіонали. Так, 
директор Карпук В. Н. — довірена 
особа Януковича на виборах Прези-
дента України 2004 року по терито-
ріальному виборчому округу № 21, із 
фракції Партії регіонів облради під 
час Революції Гідності вийшов од-
ним із останніх у кінці квітня, а за-
ступник директора Пархонюк С. С. 
— голова Шацької районної органі-
зації Партії регіонів». 

77-річний Дмитро з Млинова зі 
своїм сином, який проживає в 

Росії, не спілкувався близько восьми 
років. А у листопаді до пенсіонера 
зателефонував начебто син та по-
чав переконувати його продати свій 
будинок у Млинові та переїхати до 
нього в РФ. 

Нещодавно питання продажу 
домівки вирішилося, і Дмитро при-
дбав квиток до Москви на 11 червня. 
А щоб пенсіонер не турбувався в до-
розі про гроші, які одержав за свій 
будинок, «син» попросив переказати 
їх на банківський рахунок україн-
ської фінансової установи. 

Напередодні виїзду чоловік ви-

рішив попрощатись із знайомими. 
А коли завітав до приятеля сина, 
той відразу зателефонував у Росію і 
поцікавився переселенням. Син був 
здивований та заперечив, що кли-
кав тата до себе. Пенсіонер помчав 
у банк, щоб заблокувати рахунки. 
З’ясувалося, що зловмисник встиг 
зняти вісім тисяч гривень. 

— Відомості за фактом шахрай-
ства внесено до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань, — повідомив 
начальник Млинівського райвідділу 
міліції Сергій Волков. — Розпочато 
слідчі заходи щодо встановлення 
особи зловмисника. Шахраєві загро-
жує до трьох років. 

Ні про яке ефективне 
використання комуналь-
ного майна в санаторії не 
йдеться. Тут у першу чергу 
маніпуляції з номерним 
фондом. А приватизація 
дружиною директора 
земельної ділянки санато-
рію площею 0,04 га — це 
вже відкрита зневага до 
громади

Блюзнірство, окозамилювання, кругова порука, корупція — ось реалії сьогодення справ у лікувальному закладі


