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У блозі на «Українській правді» жур-
наліст Мустафа Найем, посилаю-
чись на доповідну КРУ, пише про те, 
що голова Рівненської ОДА Василь 
Берташ лобіює інтереси приватних 
бізнесових компаній. 

СВОЯ ГАЗЕТА

У липні минулого року губерна-
тором Рівненської області Василем 
Берташем була дана вказівка район-
ним адміністраціям і керівникам 
органів влади оформити передпла-
ту на одну з місцевих газет — «Віль-
не слово». Передплата на видання 
проводилася поряд з «Урядовим 
кур’єром» і «Голосом України». 
Пізніше керівники райадміністра-
цій підписали аналогічні доручен-
ня про організацію передплати на 
«Вільне слово» серед співробітників 
держорганів. Із доручень, які потра-
пили в пресу, видно, що передплату 
на це видання повинні оформити 
всі — починаючи від учителів і за-
кінчуючи лікарями.

У цілому нічого страшного. Але, 
згідно з випискою з Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб 
і фізичних осіб-підприємців, 51% 
статутного капіталу ТОВ «Вільне 
слово» належить... Мирославу Бер-
ташу — синові чинного губернатора 
Василя Берташа.

Тільки в одному районі, де доку-
ментально підтверджена примусова 
передплата видання, було перед-
плачено 1751 екземпляр на загальну 
суму 63 тисячі гривень. У Рівнен-
ській області 16 районів, тож якщо 
припустити рівномірну передплату 
на території всієї області, сума дохо-
дів газети сина губернатора стано-
вить понад мільйон гривень.

СВІЙ ТЕХОГЛЯД

У Рівненській області існує під-
приємство з назвою ТОВ «Рівне-
Автотест», що надає послуги з 
перевірки технічного стану тран-

спортних засобів. Грубо кажучи, 
державний техогляд. Унікальність 
«Рівне-Автотест» у тому, що це єди-
на на території Рівненської області 
компанія, що одержала акредитацію 
на відповідність вимогам ДСТУ. Від-
повідно, тільки вона має право на 
проведення лабораторних випро-
бувань автомобілів на замовлення 
державного підприємства «Рівне-
стандартметрологія».

Знову ж, усе цілком природно. 
Але засновником і керівником ТОВ 
«Рівне-Автотест» є все той же син 
чинного губернатора Мирослав Бер-
таш.

Цитата з доповідної КРУ:
«Берташ М.В. (син губернато-

ра, — прим.) здійснює «афілійова-
ний» контроль за злочинною групою, 
яка розробила корупційну схему, 
пов’язану з фальсифікацією докумен-
тів при проведенні лабораторних 
випробувань по сертифікації авто-
мобілів та зловживанням службовим 
становищем з метою власного збага-
чення. До злочинної групи з ознаками 

організованості входять керівники 
ДП «Рівнестандартметрологія»:

- перший заступник директора 
— Камінський Олег Іванович;

- начальник сертифікаційного 
центру — Зарудний Віктор Володи-
мирович;

- громадянка Дмиш Лариса Ми-
колаївна, співмешканка Зарудного 
В.В.».

Щоб зрозуміти масштаб ді-
яльності компанії, треба уточни-
ти: щомісяця в Рівненській області 
сертифікацію проходять близько 
1700 автомобілів. Вартість послуги з 
сертифікації одного транспортного 
засобу (з невеликим обсягом двигу-
на) офіційно становить 700 грн., а з 
прискоренням процедури — більше 
1000 грн. Приблизний обсяг доходів 
компанії на місяць становить близь-
ко 1,2 мільйона, у рік — 14,4 мільйо-
на гривень.

СВОЇ ЛОБІСТИ

Відповідно до тієї ж доповідної, 

губернатор області Василь Берташ 
також обвинувачується в лобіюван-
ні інтересів місцевої компанії ТОВ 
«Євроклас-Захід», яка проходить у 
справі про нецільове використання 
бюджетних коштів відділу освіти од-
нієї з місцевих райадміністрацій.

Цитата з доповідної КРУ:
«Згідно з оперативними даними 

існує інформація про те, що службо-
ві особи відділу освіти Березнівської 
райдержадміністрації, перебуваючи 
в змові зі службовими особами ТзОВ 
«Євроклас-Захід», займаються роз-
краданням бюджетних коштів.

У період із грудня 2010 р. по сі-
чень 2011 р. Контрольно-ревізійним 
управлінням у Рівненській області 
проведено перевірку використання 
бюджетних коштів відділом освіти 
Березнівської райдержадміністрації 
для здійснення реконструкції бу-
динку дітей та молоді в м. Березне 
Рівненської області. У ході прове-
деної перевірки встановлено, що в 
четвертому кварталі 2010 року 
відділом освіти Березнівської РДА 
укладено договір генпідряду з ТзОВ 
«Євроклас-Захід» (м.Рівне, вул.Ві-
дінська, 10/35, ЄДРПОУ 35953733), 
предметом якого є виконання робіт 
з реконструкції будинку дітей та 
молоді на загальну суму понад 3 млн.
грн. Працівниками КРУ в Рівнен-
ській області проведеною перевір-
кою встановлено факт завищення 
об’ємів виконаних робіт на загальну 
суму 469 198,80 грн. У свою чергу, 
ТзОВ «Євроклас-Захід» у грудні 2010 
року перерахувало 500 тис. грн. на 
рахунок ТзОВ «Форум Груп» (м.Київ, 
Подільський р-н, вул.Югославська, 
28, ЄДРПОУ 37333063).

Інтереси ТОВ «Євроклас-Захід» 
та управління освіти Березнівської 
РДА лобіювалися особисто головою 
ОДА Берташем В.М. з метою не-
притягнення до кримінальної відпо-
відальності службових осіб відділу 
освіти Березнівської РДА та ТОВ 
«Євроклас-Захід», а саме була дана 
вказівка прокуророві Рівненської об-

ласті Присяжнюку В.С. про непору-
шення його відомством кримінальної 
справи».

У такий спосіб тільки за один 
квартал минулого року співробітни-
цтво ТОВ «Євроклас-Захід» з підле-
глими губернатора Рівненської об-
ласті привело до загального збитку в 
розмірі чотири мільйони гривень.

Нагадаємо. Дії колишнього за-
ступника міністра юстиції Євгенія 
Корнійчука кваліфікуються як «пе-
ревищення влади або службових 
повноважень, що спричинили тяжкі 
наслідки». Панові Корнійчуку за-
кидають лобіювання інтересів ком-
панії ТОВ «Меджистерс», унаслідок 
чого державі був нанесений збиток у 
розмірі 1,6976 мільйона гривень.
За матеріалом Мустафи Найема для 

«Української правди»

Відомості.UA

№ 23 (558)

2 - 8 червня 2011 року

http://vidomosti-ua.com/

Події

Виробництво автомобілів 
у Японії зменшилося на 60%
Асоціація автовиробників Японії повідомила, що 
виробництво транспортних засобів для внутрішньо-
го ринку скоротилося на 60,1% у квітні 2011 року 
порівняно з квітнем 2010 року. Експорт зазнав іще 
відчутніших втрат — на 67,8%, передає радіо «Сво-
бода». Багато заводів-постачальників деталей, які є 
ключовими для виробництва, розташовані в найбільш 
постраждалих регіонах на північному сході країни. 
Японські автовиробники не розраховують повернути-
ся до попередніх обсягів до кінця цього року.

Бюджетні кошти тринькають 
на бензин по 15 гривень
ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» закупила 
у ТОВ «ТПП «Альянс» бензину на 95,36 мільйона гривень. 
Середня вартість одного літра палива склала 15,25 
гривні, пишуть «Наші гроші» з посиланням на «Вісник 
державних закупівель». Придбано дві партії бензину 
А-80 по 15 грн./л і 14,5 грн./л і дві партії дизпалива по 
такій же ціні. Бензин А-92 придбано по 15,9 грн./л, бен-
зин А-95 — по 16,5 грн./л. Раніше ТПП «Альянс» продало 
Обласному спеціалізованому будинку дитини (Макіївка) 
дизпаливо по 13,8 грн./л.

4,3
на стільки тисяч за перший квартал 
2011 року збільшилася кількість 
українських збиткових підприємств 
і станом на 25 травня склала 8,7 
тисячі. Збитки зросли на 22% — зі 
105,6 мільярда до 128,6 мільярда 
гривень.

ДЕРЖАВНІ ВИТРАТИ 

Уряд збільшив вартість рекон-
струкції НСК «Олімпійський» 

з трьох до 4,59 мільярда гривень. 
Як повідомили в Міністерстві інф-
раструктури, Кабмін затвердив 
скоригований проект реконструк-
ції комплексу. Зокрема, з загаль-
ної кошторисної вартості проекту 
2,226 млрд. грн. має бути спрямо-

вано на будівельно-монтажні ро-
боти, 1,041 млрд. грн. — на заку-
півлю устаткування.

Проект передбачає рекон-
струкцію та спорудження спор-
тивної арени для 68,055 тисячі гля-
дачів із двоярусними трибунами та 
підземним паркінгом, естакадою, 
тепловими підстанціями.

«Водночас, оцінюючи нові 
цифри, сьогодні слід говорити не 
про збільшення вартості, а про 
встановлення реальної ціни ре-
конструкції «Олімпійського». А 
це питання пов’язане з глибокими 
проблемами при реконструкції 
арени в попередні роки», — відзна-
чили в Мінінфраструктури.

Згідно з повідомленням, ста-
ном на 1 травня проект із рекон-
струкції «Олімпійського» профі-
нансовано на 3623 млн. грн. Для 
порівняння, вартість стадіону 
«Донбас Арена», який будували «з 
нуля», склала 1,5 мільярда.

МОВНЕ ПИТАННЯ 

На Луганщині російська мова 
отримала статус регіональної 

Депутати Луганської обласної 
ради прийняли рішення про 

надання російській мові статусу 
регіональної. Тож відтепер держ-
службовці можуть вести докумен-
тацію та спілкуватися в роботі ро-
сійською мовою.

Голова постійної комісії з пи-
тань освіти і науки Луганської 
облради Валерій Філіпов каже, 
що «ситуацію, яка існує де-факто 
у Луганській області, було пере-

ведено у правове поле, у нас усе 
одно звернення йдуть російською 
мовою, проте ми робили це як ви-
няток із правил».

Нагадаємо, у 2006 році кілька 
східних і південних регіонів Украї-
ни вже давали статус регіональної 
російській мові, пізніше рішення 
було скасовано у судах за подан-
ням прокурорів. Цього разу в до-
кументі використано інші юри-
дичні формулювання.

ОБОРОННИЙ КОМПЛЕКС 

ПРОГНОЗИ 

Через 20 років ціни на продукти підскочать удвічі

До 2030 року світові ціни на осно-
вні продукти харчування мо-

жуть зрости більш ніж у два рази. 
Такі підрахунки оприлюднила між-
народна благодійна організація 
«Oxfam». Однією з основних причин 
такого різкого підвищення цін вва-
жають глобальну зміну клімату. 

У своїй доповіді експерти 
«Oxfam» виділили чотири «гарячі 
точки», жителі яких відчувають най-
більшу нестачу продуктів харчуван-
ня: Гватемала, Індія, Азербайджан і 

держави Східної Африки. 
Основною проблемою Гватема-

ли «Oxfam» називає залежність міс-
цевих фермерів від імпорту. Жите-
лі Індії витрачають на продукти 
харчування у два рази більше, ніж 
жителі Великобританії у відсотко-
вому співвідношенні до зарплати. В 
Азербайджані через погану погоду 
на 33% скоротився урожай пше-
ниці. У державах Східної Африки 
у зв’язку з посухою та хронічним 
дефіцитом їжі голодують близько 

восьми мільйонів осіб.
Організація пропонує ввес-

ти нові правила управління про-
довольчими ринками. Зокрема, 
«Oxfam» наполягає на необхідності 
збільшити стратегічні запаси про-
довольства, інвестувати у невеликі 
фермерські господарства, покінчи-
ти з практикою вирощування про-
дуктів для біопалива та збільшува-
ти прозорість на ринках продажу 
сировини.

ПІДСУМОК РОКУ 

У боротьбі з корупцією в Україні 
прогресу не видно 

Євросоюз відзначає відсутність 
прогресу в боротьбі з коруп-

цією в Україні в 2010 році. Про це 
заявив глава представництва Єв-
ропейського Союзу в Україні Жозе 
Мануель Пінту Тейшейра.

«У сфері боротьби з корупці-
єю... не спостерігається прогресу», 
— сказав він, коментуючи звіт про 
хід реалізації європейської політи-
ки сусідства в 2010 році.

При цьому ЄС вбачає пев-
ний прогрес у проведенні судо-
вої реформи, але вважає, що в її 
результаті було посилено вплив 
виконавчої влади на суди. У звіті 
також зазначається, що в 2010 році 
в Україні спостерігалося застосу-
вання юстиції в політичних цілях.

У цілому Євросоюз вважає, що 
відсутність прогресу в деяких сфе-
рах економіки та політики України 
є наслідком відсутності політичної 
волі влади.

Водночас Тейшейра підкрес-
лив, що питання про перегляд 
перспектив підписання угоди про 
асоціацію між Україною і ЄС тепер 
не ставиться.

ДОВІДКА  

Прес-служба Рівненської області 
оприлюднила коментар щодо 
нецільового використання коштів 
управлінням освіти Березнівської 
РДА. «У ході проведеної перевір-
ки працівниками УДСБЕЗ УМВСУ 
України в Рівненській області 
встановлено, що службові особи 
ТОВ «Євроклас-Захід» завищили 
в актах виконаних робіт з рекон-
струкції вказаного об’єкта їх обсяги 
та вартість. Унаслідок таких дій 
цьому товариству було безпідстав-
но перераховано відділом освіти 
Березнівської РДА кошти на за-
гальну суму 469 тисяч гривень, чим 
завдано тяжких наслідків державі. 
15 березня цього року прокурату-
ра Рівненської області порушила 
кримінальну справу за фактом заво-
лодіння службовими особами ТОВ 
«Євроклас-Захід» чужим майном 
шляхом зловживання службовим 
становищем, вчинене в особливо 
великих розмірах, та службово-
го підроблення, що спричинило 
тяжкі наслідки, за ч.5 ст.191 та ч.2 
ст.366 КК України. У справі триває 
слідство».

Ірак отримав чергову 
партію української 
військової техніки 

29 травня в іракський порт Ум-
Касср було доставлено чер-

гову партію української військової 
техніки. Як повідомляє прес-служба 
«Укрспецекспорту», до Іраку було 
доставлено 26 бронетранспортерів 
БТР-4, дві машини технічного об-
слуговування та ремонту, два трена-
жери для підготовки екіпажів бро-
нетранспортерів.

Також у рамках виконання 
контракту на поставку в Ірак вій-
ськової техніки для потреб авіації на 
ДП «Севастопольське авіаційне під-
приємство» виконано капітальний 
ремонт двох вертольотів Мі-8Т, по-
відомляє прес-служба.

«29 травня поточного року в 
Україні між українською й ірак-
ською стороною було підписано 
акт прийому-передачі зазначеної 
техніки. Найближчим часом ці вер-
тольоти буде спрямовано до Іраку», 
— йдеться у повідомленні.

Реконструкція «Олімпійського» 
коштує, як три «Донбас Арени» 

Як голова Рівненської ОДА лобіює бізнес свого сина


