«Розкрадання державних коштів через Одеський медуніверситет»
Одеський національний медичний університет - джерело різноманітних схем
для розкрадання державних коштів. Зокрема за адресою ректорату Одеського
національного медичного університету – пров. Валіховський, 2 - зареєстровано декілька
приватних фірм, які залучені до корупційних схем.
Одна з них повязана зі створенням на базі ОНМедУ «технопарку», розпорядження
про який у червні 2013 року видав президент України Віктор Янукович[i]. У місті
Теплодар під нього виділили 7,8 га землі. Завод мав виробляти інсулін і робити глибоку
переробку плазми крові. Офіційно керівником ТОВ «Науковий парк «Бітек» був
зареєстрований тодішній ректор ОНМедУ Валерій Запорожан. Університет разом з
австрійською компанією «Фазі Хандельс» і канадською «Юстако ЛТД» став
співзасновником створеного підприємства і вніс у його статутний фонд 250 тисяч гривень.
Але партнери університету виявилися не такими вже іноземними. Так, керівником
австрійської компанії «Фазі Хандельс», якій належить майже 73% активу «Бітек» є
Салман Янд, він же Салман Османович Яндієв - близький друг Запорожана. Зараз Яндієв є
громадянином Австрії, але основний його бізнес знаходиться в Україні. Президентом
канадської компанії «Юстако ЛТД» виявився Віктор Московченко. Він також відомий як
власник цілого ряду українських фірм. Саме через них Одеський медичний університет
регулярно закуповує різні апарати на великі суми. Наприклад, ТОВ «Медінтегратор» зі
статутним капіталом 300 (триста!) гривень у 2017 році продало ОНМедУ симуляційного
обладнання майже на 35 млн грн; у ТОВ «Медінова» (статутний капітал ті ж 300 грн, бере
участь в торгах виключно за пропозиціями ОНМедУ) університет закупив обладнання на

33 млн грн; ТОВ «Рімед» надало цьому ВНЗ обладнання на 60 мільйонів[ii]. В цілому
завдяки угодам з медичним університетом за короткий період бізнесмен отримав 150
мільйонів гривень бюджетних коштів. До речі, після Революції Гідності «Бітек»
функціонує виключно на папері.
Але «Бітек» не єдине приватне підприємство, зареєстроване за адресою ректорату
ОНМедУ. Згідно з даними ЄДРУ юридичних осіб3 там розташовується ще ТОВ
«Центрінформ». Фірма створена у 2003 році і її керівником та засновником аж до 2018
року значилася Хандрікова Галина Іванівна - двоюрідна сестра Валерія Запорожана.
Відповідно до даних
ресурсу «DoZorro» університет лише за останні 2 роки
перерахувавши на рахунок ТОВ «Центрінформ» 1 215 000 грн. Останній раз – на послуги
з видання університетських газети «Пульс», «Его величество пациент» та ще близько 30
видань загальною сумою на майже 112 тисяч грн[iii]. Але справа в тому, що в структурі
ОНМедУ існує
власний видавничо-поліграфічний комплекс із великим штатом
співробітників, які згідно з штатним розписом університету[iv] отримують заробітну
плату за свою роботу від ОНМедУ, а не від міфічного ТОВ «Центрінформ». Тобто,
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медуніверситет платить державні гроші ТОВ «Центрінформ», а роботу, зазначену в
договорі, виконують співробітники університету на університетському обладнанні.
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