
ІНФОРМАТОР
газета «Агенції журналістських розслідувань» 5Справа №1

16 — 22
лютого

2009 року
informator lviv.ua

Віктор Чиж: «За сприяння “Інформатора” ми перекрили незаконний канал обігу медапаратури»

В «Інституті  � гігієни та ме-
дичної еко-
логії» повідо-
мили, що «ви-
сновок давали 
не на апарат, 
а на... пласт-
масу, з якої 
він виготовле-
ний».

Криза в українській фарма-
цевтичній галузі призвела 
до збільшення виробництва 
фальшивих медикаментів, 
почастішали й випадки вве-
зення підробок з-за кордону. 
За останні кілька місяців, 
стверджують експерти, ринок 
підроблених ліків та медо-
бладнання в країні зріс на 2%. 
Фальшивки завозять здебіль-
шого з Росії, Китаю, Чилі та 
Туреччини. Прогнози фахів-
ців невтішні: кількість фаль-
сифікованих ліків в Україні 
незабаром може сягнути 15% 
від загальної кількості меди-

каментів. Єдиний 
спосіб запобігти 
незаконному 
розповсюдженню 
таких виробів, стверджують 
експерти, – створити відпо-
відні системи ліцензування та 
прийняти закон, відповідно 
до якого дозволяти продаж на 
українському ринку препара-
тів та медапаратів, які отрима-
ли відповідну сертифікацію 
та допущені на європейський 
ринок. Впровадження в 
Україні єдиного лікарського 
формуляра, на думку фахів-
ців, значно покращить ситуа-
цію з незаконним ввезенням 
і продажем контрафактної та 
фальсифікованої продукції.

факт

Завченими фразами жінка 
розповіла про унікальні влас-
тивості апарата, а отримавши 
нашу згоду на «стовідсоткову 
оплату за товар», сказала чека-
ти на кур’єра Сергія (ім’я змі-
нено. – Авт.), додавши, що він 
на місці продемонструє роботу 
приладу й привезе всі необхідні 
документи. Решту консульта-
цій надаватимуть у телефонно-
му режимі спеціалісти фірми. 
«У разі необхідності фірма 
гарантує повернення коштів 
відповідно до закону, – запев-
нила жінка і зазначила, – саме 
товарний чек (!) буде головним 
документом та гарантією».

Наступного дня у спеці-
альній квартирі ми зустрі-
чали кур’єра. Чоловік, не пі-
дозрюючи, що спілкується з 
журналістом і співробітником 
податкової міліції, віддав нам 
апарат, інструкцію та серти-
фікат. Отримавши кошти, вже 
хотів прощатися, аж «раптом» 
пані Валентина звернула ува-
гу, що вся упаковка обклеєна 
різними папірчиками білого 
кольору. Сергій був переля-
каний та здивований, коли 
жінка почала знімати наклейки 
та вголос читати написи на 
упаковці. «“Luckey KB-100” 
Diabetes instrument – це що? 
Я не хворію на діабет! Негайно 
поверніть гроші!» – обурено 
кричала наша агент. 

Збентежений Сергій по-
радив зателефонувати про-
давцеві, зазначивши, що він 
– просто кур’єр із... Тернополя. 
Та ж консультант пані Висо-
цька, зрозумівши по телефону 
вимоги покупця, перестала 

грати роль ввічливої та лагід-
ної лікарки. Вона повідомила, 
що «Нормаген КВ-100» – це 
«внутрішня назва приладу». 
«Кошти повернути неможливо, 
адже операція продажу відбу-
лася за попередньою згодою в 
телефонному режимі», – від-
різала вона. 

Фініта ля комедія  �

Після невдалих спроб до-
мовитися з кур’єром про по-
вернення коштів до справи 
взялися працівники податко-
вої міліції. Факт незаконної 
торгівлі був очевидним, адже 
Сергій не пред’явив на вимогу 
правоохоронців жодного до-
кумента. 

Після відповідної розмови в 
департаменті кур’єр погодився 
показати весь товар, що був 
у його авто. Там виявилося 
чимало пляшечок із пігул-
ками (БАДами) та сиропом, 
низькочастотне електронне 
обладнання та прилади для 

масажу. Ці медичні препарати 
та обладнання він планував 
доставити покупцям із Краси-
лова, Кам’янця-Подільського 
та Волочиська. Отримані ко-
шти, за словами Сергія, мусив 
відвезти до Тернополя. Кур’єр 
стверджує, що роботу знай-
шов за оголошенням у газеті. 
Мовляв, працює лише перший 
тиждень – за угодою. На фірмі 
нікого не знає, а товар отри-
мував у якомусь приватному 
помешканні.

Переляканий чоловік ще 
довго писав пояснення, а в 
нашого агента «розривався» 
мобільний телефон. Спочат-
ку «фірмачі» розшукували 
кур’єра (Сергій вимкнув свій 
мобільний). А вже за годину 
розпочався справжній детек-
тив! Зателефонував майор із 
Хмельницького УМВС Юрій 
Михайлович (саме так він 
відрекомендувався згодом, 
хоча спочатку представився 
начальником служби безпеки 
компанії) та вимагав відпус-
тити кур’єра. Уже через годину 
майор додав, що «працює у 
підрозділі “Беркут”, тож ра-
зом із групою захоплення їде 
визволяти співробітника за 
адресою, яку запеленгували 
за допомогою спецапаратури» 
– за мобільним нашого агента. 
«Групу захоплення» ми очіку-
вали з нетерпінням, але вона, 
вочевидь, так і не зважилася 
на операцію з визволення 
«колеги». Хто насправді цей 
«майор», наразі з’ясовують 
відповідні органи.

А лікує... діабет!  �

Не всю інформацію, зва-
жаючи на таємницю слідства, 
нині можна оприлюднювати. 
Хочеться лише зазначити, що 
кур’єрська фірма зареєстро-
вана у Донецьку, має філії у 
Тернополі та Хмельницькому. 
Всі медичні висновки видані 
також на запит донецького 
підприємця. Щоправда, ми 
з’ясували, що адресат давно 
вибув, а підприємство лікві-
довано.

За однією із київських адрес, 
які називали консультанти, 
розташовані... заводські примі-
щення, а про оздоровчий центр 
там ніхто й не чув. 

Знайшли ми й дані про ви-
робника апарата – це підпри-
ємство у Гонконгу, на якому 
дійсно виготовляють медапа-
рати «Luckey» (саме така назва 
була зазначена на упаковці. 
– Авт.). «Luckey KB-100», 
за інформацією виробника, 
рекомендують для застосуван-
ня (під контролем медиків!) 
хворим на... діабет. Медичний 
апарат для гіпертоніків також 
виготовляє ця фірма, але він 
називається «Luckey KB-800». 
Слід зазначити, що ані нам, ані 
податківцям так і не вдалося 
знайти жодної інформації 
про дозвільні документи на 
використання цих медичних 
приладів в Україні...

...Крапку у цій справі стави-
ти ще рано. Скільки триватиме 
слідство, достеменно не відо-
мо. Ми і надалі стежитимемо 
за подіями у цій справі та 
обов’язково повідомимо про 
подробиці та результати на-
шого розслідування. 

Ось на таку привабливу рекламу «клюнули» сотні хворих

Під час нашої спільної з податковою міліцією спецоперації було вилучено 
нелегальних медапаратів та препаратів на 30 тис. грн  

Такими документами оперують шахраї

До апарата для лікування гіпертонії спритники надають медичний 
висновок для приладу, що лікує... діабет


