
На території краю за минулі 
вихідні на природних во-

доймах загинуло шість людей у 
віці від 13 до 43 років. Більшість 
із них під час купання відпочи-
вала в недозволених місцях, на 
необладнаних пляжах і вживала 
спиртні напої, що спровокува-
ло порушення роботи м’язів, 
внутрішніх органів, зупинило 
реакцію і рятувальні інстинкти, 
— повідомили в У ДСНС у Во-
линській області. 

Так, групою водолазів Управ-
ління ДСНС в області піднято 
тіла з ріки Стохід, що поблизу 
села Заріка Любешівського ра-
йону, з річки Конопелька біля 
села Носачевичі Рожищенського 
району та з річки Чорногузка у 
селі Новостав Луцького району. 
У селищі міського типу Турійськ 
місцевими рятувальниками — зі 
ставка. 

Ще двох потопельників із 
водойм у селі Носачевичі Рожи-
щенського району та селі Баїв 
Луцького району піднімали міс-
цеві мешканці. 

Загалом із початку року в об-
ласті на воді загинуло 17 людей. 
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На Волині працюватиме 100 
закладів оздоровлення 
На сьогодні на Волині функціонує 477 дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку. Орієнтовно планується 
робота близько 100 закладів оздоровлення та 
відпочинку для дорослих, із яких цілий рік працюють 
два санаторії, два санаторії-профілакторії та кемпінг. У 
літній оздоровчий сезон діятимуть: пансіонат «Шацькі 
озера»; понад 90 баз відпочинку, з яких 85 — на 
території Шацького району, 4 — Старовижівського, 
6 — Турійського; понад 40 пляжів, зокрема 29 — при 
оздоровчих закладах. 

109
Волинь представила свій 
потенціал на міжнародній 
виставці «Агро-2014» 
У Києві свої експозиції представляли понад 150 
підприємств області. Продемонструвати новинки 
сільськогосподарської техніки прибули до України 
представники з Республік Білорусі та Польщі, 
Німеччини, Індії, Китаю та інших країн світу. Міністр 
аграрної політики України відзначив досягнення 
агропромислового комплексу Волині. 

на стільки відсотків у Криму 
зросла вартість низки ліків 
в аптеках після входження 
регіону до складу Росії. Про 
це повідомив в. о. голови 
невизнаної республіки Крим 
Сергій Аксьонов. 

У Луцьку вивчатимуть пасажиропотік 
у громадському транспорті 

Заступника голови Волинської ОДА звинуватили 
у привласненні грошей університету «Україна» 

Як зазначив начальник управ-
ління транспорту та зв’язку 

Анатолій Миронюк, облік кількос-
ті пасажирів є важливим момен-
том у функціонуванні громадсько-
го транспорту. За його словами, 
таким чином можна коректувати 
кількість транспортних засобів на 
тому чи тому маршруті залежно 
від періоду доби, дня тижня тощо. 

Про це йшлося під час засідання 
виконавчого комітету Луцькради. 

На основі проведено аналізу 
наявних електронних систем об-
ліку пасажирів та оплати за про-
їзд у громадському транспорті на 
розгляд членів виконкому внесено 
дві найоптимальніші пропозиції. 
Так, розробником однієї системи 
є група компаній «Лот» (м. Хар-
ків), яка частково запроваджена у 
місті Дніпропетровську на трьох 
трамвайних маршрутах. Крім 
того, одна пропозиція підготовле-
на ПП «Візор» (м. Луцьк). 

Анатолій Миронюк зауважив, 
що необхідно віднайти кошти на 
впровадження автоматизованих 
систем обліку пасажирів. За його 
словами, одним із варіантів є залу-
чення грантових коштів. 

На думку заступника міського 
голови Тараса Яковлева, найде-
шевшим варіантом є обстеження 
пасажиропотоку із залученням 
громадськості. Також він повідо-
мив, що кошти на впровадження 
сучасних електронних систем на-
магатимуться вишукати за раху-
нок участі у міжнародних проек-
тах. 

Навколо керівництва Луцького 
інституту розвитку людини Універ-
ситету «Україна» минулого тижня 
розгорівся скандал: в «Урядово-
му кур’єрі» з’явилася стаття, де 
екс-ректор вишу, а нині заступник 
голови ОДА Роман Карпюк зви-
нувачувався у присвоєнні коштів. 
«Відомості» вирішили детальніше 
розібратись у скандальній справі. 

СУТЬ ЗВИНУВАЧЕНЬ 

У статті «Діяльність колишнього 
ректора завдала мільйонних збит-
ків Луцькому філіалу університету 
«Україна» проти нинішнього висо-
копосадовця ОДА Романа Карпюка 
висунуто низку досить серйозних 
звинувачень. Зокрема, у тому, що він 
«на підставі договору купівлі-про-
дажу від 16.08.2010 року № 01/08/10 
передав приватному підприємцеві» 
автомобілі, які вузу безплатно дали 
як конфіскат. За цим фактом була 
навіть відкрита кримінальна справа. 

Проректор із економічних пи-
тань і головний бухгалтер вишу 
Валентина Журавльова зазначила, 
що, купуючи приміщення для на-
вчального закладу, Роман Карпюк 
придбав на сам вуз 976,1 кв. м при-
міщення колишньої адмінбудівлі 
шовкового комбінату, а на свої при-
ватні фірми оформив 5723,6 кв. м 
площі цієї ж споруди. Причому ці 
квадратні метри були куплені за 
далеко не однаковою ціною: вар-
тість одного «квадрата» приміщень, 
придбаних для інституту, станови-
ла 563,47 гривні, а для підприємств 
Карпюка — 165,98. 

Далі Роман Петрович «поселив» 
університет «Україна» у приміщен-
ня, які були оформлені на його при-
ватні фірми, за що і «заробив» на 
орендній платі 5,9 мільйона гривень. 

Президент університету, док-
тор технічних наук, професор Пе-
тро Таланчук написав, що саме 
центральний офіс «видав Карпю-
ку довіреність від 12.07.2002 року 
№ 1/26-77 на отримання кредиту в 
сумі 1066 тис. грн для придбання та 
переобладнання приміщень Луцько-
го представництва (нині інституту) 
загальною площею 6701,1 кв. м». 

Інакше кажучи, всі площі мали б 
бути оформлені на виш, а не на фір-
ми Карпюка. 

КАРПЮК КАЖЕ, ЩО ВІН 
НЕ КОРУПЦІОНЕР 

Звинувачення більше ніж сер-
йозні. Особливо з огляду на те, що 
сьогодні Роман Карпюк обіймає ви-
соку посаду на державній службі. 

Посадовець усі обвинувачення 
категорично відкинув: ніколи служ-
бовим становищем не зловживав. 
А надрукована стаття — банальна 
помста. 

— Коли я звільнявся з вишу у 
зв’язку з переходом на державну 
службу, мені у Києві було запропо-
новано віддати Луцькому інститу-
ту розвитку людини Університету 
«Україна» приміщення, оформлені 
на мої приватні фірми, задарма або 
«заплатити» 1,5 мільйона гривень. 
Я на це не погодився. В результаті 
мене звільнили за статтею «неви-
конання умов контракту». Стаття 
в «Урядовому кур’єрі» — це продо-
вження цькування, — зазначив Ро-
ман Петрович. 

Він розповів, що, коли вуз почи-
нав свою роботу в 2000 році, київ-
ська установа не дала для створення 
матеріальної бази нічого — навіть 
печатки. Їх цікавило тільки одне — 

15% від заробітку філії за так зва-
ний «дах» — бренд університету 
«Україна». Решту мусили здобувати 
самі. Рік інститут розміщувався в 
будівлі Будинку профспілок. Іще 
рік орендували приміщення адмі-
ністративного корпусу колишнього 
шовкового комбінату. Потім його 
керівництво поставило умову: вику-
повуйте або з’їжджайте. 

— Я почав шукати гроші, — при-
гадує Роман Карпюк. — Тоді й отри-
мав довіреність на взяття кредиту на 
1,5 мільйона від Таланчука. Але нею 
скористатися нагоди не було, і до-
віреність повернув у центральний 
офіс. Річ у тому, що ми домовилися 
про кредит із «Кредобанком». А у них 
була умова — одній фірмі давати не 
більше ніж 400 тисяч гривень. Тому-
то й були мною створені дві фірми, на 
які взяли кредити. Таким чином при-
міщення було частинами оформлено 
на трьох юридичних осіб. 

Карпюк запевнив, що зовсім не 
збагатився від орендної плати: ін-
ститут платив його фірмам стільки, 
скільки було необхідно для пога-
шення позики. А якщо порахувати, 
то оренда квадратного метра була 
значно меншою від ринкової. 

Щодо разючої відмінності у ціні, 
за яку було куплено приміщення для 
вишу та «для ректора», то Карпюк 
пояснив, що власник зменшив її уже 
під час купівлі. 

Найлегше було пояснити ситу-
ацію з автомобілями: кримінальні 
справи розслідувались у той час, 
коли Карпюк був у опозиції. Проку-
ратура їх закрила, криміналу не зна-
йшли, машини повернуті державі. 

СПРАВЖНЯ ЦІНА ПИТАННЯ 

Роман Карпюк стверджує, що, 
ставши держслужбовцем, він продав 
фірми, які володіють приміщеннями 
Луцького інституту розвитку люди-
ни. Ціна угоди — 300 тисяч гривень 
(при статутному капіталі 1,65 міль-
йона гривень). А купили їх депутат 
Луцької міськради Юрій Мишко та 
екс-проректор із навчально-вихов-
ної роботи Людмила Стасюк. 

Саме ці приміщення мають ста-
ти базою для нового навчального 
закладу — Академії рекреаційних 
технологій і права 3–4 рівнів акре-
дитації. За словами Романа Карпю-
ка, найближчим часом навчальний 
заклад пройде ліцензування у Мі-
носвіти. І туди вже готові перейти 
150 із 160 викладачів із ЛІРоЛу. При-
наймні таке рішення зборів трудо-
вого колективу озвучила Людмила 
Стасюк.

А якщо за викладачами у но-
вий виш перейдуть і студенти? Тоді 
Луцька філія університету «Україна» 
потерпить крах. А ціна питання ні 
багато ні мало 10 мільйонів гривень 
у рік. Саме стільки, за словами Рома-
на Карпюка, отримував централь-
ний офіс із Луцька. Чи не через це і 
зчинилася буча? 

— У 2010 році ми повністю роз-
рахувалися з кредитами. І, як тільки 
це зробили, всі фінанси перевели у 
центральний офіс у Києві. Нам дава-
ли тільки на зарплату й енергоносії, 
— скаржився Карпюк. — До речі, за 
орендну плату мої фірми не отри-
мували з 2010 року жодної копійки. 
Навіть на ремонт ліфтів грошей із 
Києва «вибити» не могли. А у нас 
же інваліди вчаться... Тому і виріши-
ли створити свій волинський виш 
окремо. 

Роман Карпюк запевнив, що у 
новому навчальному закладі буде 
лише викладачем. 

Наталка СЛЮСАР 

У червні потонуло 
вже шість людей 

Отримати ліцензію на автоперевезення можна через «Укрпошту» 

На Волині 
вшанували 
Праведників світу 

Надзвичайний і Повноваж-
ний Посол Держави Ізраїль 

в Україні Реувен Дін Ель вручив 
трьом волинським родинам, а 
також рівненській і тернопіль-
ській відзнаки. Такі нагороди 
Ізраїль вручає людям, які ризи-
кували життям під час Другої 
світової, щоб урятувати євреїв 
від знищення нацистами. І, як 
наголосив посол, його країна це 
робитиме доти, доки не вшанує 
всіх причетних до порятунку 
єврейського народу. Вже понад 
20 років Посольство Держави 
Ізраїль в Україні проводить уро-
чисті церемонії нагородження 
дипломами та медалями Правед-
ників народів світу–громадян 
України. За кількістю Правед-
ників Україна посідає 4-е місце 
в світі після Польщі, Нідерландів 
і Франції. На сьогодні в Україні 
Праведниками народів світу ви-
знано 2472 родини. 

З червня 2014 року «Укрпошта» на-
дає можливість усім автоперевіз-

никам зручно та швидко отримати 
дозвільні документи на автомобіль-
ні перевезення, які видає Укртран-
сінспекція, через мережу своїх від-
ділень. 

Відтепер ліцензії та документи 
на перевезення пасажирів, вантажів 
і багажу автомобільним транспор-
том можна одержати у відділеннях 
«Укрпошти» по всій Україні. 

Отримання ліцензій на автопе-
ревезення через пошту стало мож-
ливим завдяки підписанню між 
«Укрпоштою» й Укртрансінспекцією 
Меморандуму про співробітництво 
у сфері спрощення процедури на-
дання адміністративних послуг. 

Для отримання ліцензії на пере-
везення достатньо завітати до одно-
го з відділень «Укрпошти», подати 
заповнену заяву разом із необхідним 
пакетом документів на отримання 
ліцензії Укртрансінспекції, а потім 
рекомендованим листом одержати 
результат запитуваної послуги. 

Нагадаємо, послуга з видачі 
ліцензій на автоперевезення нада-
ється «Укрпоштою» в рамках про-
екту «Адміністративні послуги: 
спрощений доступ через пошту». 
«Укрпошта» з 2013 року вже плідно 

співпрацює за цим проектом із Дер-
жавною реєстраційною службою 
України, Міністерством соціальної 
політики, Пенсійним фондом та ін-
шими органами влади. Наразі для 
отримання адміністративних послуг 
через «Укрпошту» вже звернулося 
понад 60 000 громадян. 

ПРО УДППЗ «УКРПОШТА» 

Українське державне підприєм-
ство поштового зв’язку «Укрпошта» 
входить до сфери управління Мініс-

терства інфраструктури України та є 
національним оператором поштово-
го зв’язку України. На сьогодні «Ук-
рпошта» надає понад 50 видів послуг 
у 13 тисячах відділень по всій Укра-
їні. Штат компанії налічує 91 тис. 
працівників, із них більше 38 тис. — 
листоноші, близько 30 тис. — опера-
тори поштового зв’язку. 

Служба інформаційної підтрим-
ки: 0 800 500 440. 

Зайдіть до нас на сайт: www.
ukrposhta.ua. 

 ДОВІДКА 

Перелік адміністративних послуг Укртрансінспекції, до яких можна 
отримати спрощений доступ через відділення «Укрпошти»: 

1. Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з 
надання послуг із перевезення пасажирів і небезпечних вантажів, багажу 
автомобільним транспортом. 

2. Видача копії ліцензії на право провадження господарської діяльності з 
надання послуг із перевезення пасажирів і небезпечних вантажів, багажу 
автомобільним транспортом. 

3. Видача дубліката ліцензії на право провадження господарської діяльності 
з надання послуг із перевезення пасажирів і небезпечних вантажів, багажу 
автомобільним транспортом. 

4. Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності 
з надання послуг із перевезення пасажирів і небезпечних вантажів, багажу 
автомобільним транспортом. 

5. Видача ліцензійних карток до ліцензій на надання послуг із перевезення 
пасажирів, небезпечних вантажів автомобільним транспортом. 


