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Цими вихідними на Волині з ро-
бочим візитом перебував голова 
санітарно-епідеміологічної служби 
Сергій Риженко. Чиновник об’їхав 
найбільш підтоплені райони об-
ласті та провів спільну нараду з 
керівниками обласної СЕС, еменес-
никами та медиками.

Сергій Риженко наголосив, що 
проведеними на Волині заходами 
підвищення рівня захворюваності 
гострими кишковими інфекціями 
та вірусним гепатитом А не допуще-
но, але ситуація є досить складною. 
За оперативними даними, в річках 
Стохід, Прип’ять, Турія та Стир у 
чотирьох районах області (Мане-
вицькому, Камінь-Каширському, 
Ратнівському та Любешівському) 
практично досягнуто критичних 
рівнів підтоплення ґрунтовими во-
дами.

На сьогодні вже підтоплено 150 
господарських будівель, понад тися-
чу присадибних ділянок, а це майже 
45 гектарів землі.

Головний санлікар Волині Ната-
лія Янко зауважила, що поки повінь 
не загрожує житловим будинкам, але 
ситуація вимагає постійного контр-
олю, щоб уникнути спалаху інфек-
ційних захворювань. На особливому 
контролі перебувають кладовища та 
надвірні туалети волинян, нечисто-
ти від яких становлять небезпеку 
зараження кишковими інфекціями, 
гепатитами, туляремією та черев-

ним тифом. Чиновниця розповіла, 
що проби питної води беруться чи 
не щодня у підтоплених районах. Зо-
крема, у Ратнівському районі дослі-
дження підтвердили невідповідність 
якісного складу води санітарним 
нормам. 

В управлінні охорони здоров’я 
наголошують, що воду, яку насе-
лення черпає з колодязів у районах 
ризику, слід обов’язково кип’ятити, 
тоді як Сергій Риженко каже, що і це 
не завжди допомагає, тому до зато-
плених районів треба організувати 
підвіз питної води. 

До слова, наразі, за інформаці-
єю санепідеміологів, в інфекційних 
відділеннях лікарень області пере-
буває всього шестеро волинян, тож 
говорити про масову захворюва-
ність рано. Проте чиновники пере-
конують, що тримають ситуацію на 

контролі, оскільки повтору мину-
лорічної ситуації, коли у селі Невір 
Любешівського району вірусним ге-
патитом А перехворіла майже сотня 
людей, допустити не хочуть.

Голова Державної СЕС Сергій 
Риженко наголосив, що підставою 
для безпечного споживання води у 
підтоплених районах є лише висно-
вки санстанції.

— Поки ситуація стабільна, але 
вона може змінитися в будь-який 
момент. Здоров’я населення не по-
винне постраждати від так званих 
досліджень води «на око». В кожно-
му районі повинен бути проведений 
лабораторний аналіз води та про-
світницька робота. Волинянам тре-
ба доступно пояснити елементарні 
правила: як правильно споживати 
воду та готувати з неї їжу.
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Події

Спрощенців не чіпатимуть 
до літа
20 лютого Кабмін має подати правки в Податковий 
кодекс, який набрав чинності з 1 січня. Як повідомило 
газеті «Сегодня» джерело в уряді, поки йде напрацюван-
ня пропозицій, в основному вони стосуються розділу, де 
йдеться про оподаткування малого бізнесу — тих, хто 
платить єдиний податок. Також, швидше за все, зміни в 
ПК легалізують гральний бізнес, змусивши його платити 
великі податки, в тому числі й за ліцензію — до п’яти 
мільйонів доларів.

Ціна літра бензину може 
сягнути 11 гривень
Бензин може подорожчати до 10,5-11 грн. за літр, 
якщо Україна введе для імпортерів загороджу-
вальне мито на пальне, — переконаний керівник 
департаменту маркетингу «Концерну Галнафто-
газ» (мережа АЗК «ОККО») Василь Дмитрів. «Цього 
хочуть нафтозаводи: на ввезення бензину — 130 
євро за тонну, за дизпаливо — 80 євро за тонну. 
Введення мита закриє ринок імпортного якісного 
пального, і в нас на ринку залишиться пальне 
лише наших заводів», — сказав Дмитрів.

124
стільки млн. доларів у 2011 
році Україна одержить від 
США на розвиток демокра-
тії. Про це йдеться на сайті, 
присвяченому наданню уря-
дом США допомоги різним 
країнам світу.

КОМУ ЖИТИ ЛЕГКО 

Екс-депутати можуть більше 
не працювати. Держава про них 
подбала

Колишній депутат може до пен-
сії отримувати матеріальну 

допомогу в розмірі 50% від зарп-
лати нинішніх нардепів, якщо не 
влаштується на роботу. Про це 
у своєму блозі написав екс-глава 
Держкомпідприємництва Михай-
ло Бродський.

«Коли у народного депутата 
закінчується термін його повнова-
жень, він спочатку рік отримує ма-
теріальну допомогу в розмірі зарп-
лати працюючих парламентаріїв, 
— зазначив він. — А якщо потім не 
влаштовується на роботу, він теж 
до пенсії може отримувати матері-
альну допомогу в 50% від зарплати 
нинішніх депутатів. Тобто, якщо у 
них підвищується зарплата, у екс-
депутата матеріальна допомога 
теж зростає», — заявив Бродський. 
При цьому екс-чиновник посилав-
ся на норми закону «Про статус 
народного депутата». Крім того, 
за його словами, «якщо чиновник 
першої та другої категорії — тоб-

то прем’єр, міністри, заступники, 
глави обладміністрацій і т. д. — 
йде у відставку, він до пенсії може 
отримувати щомісяця 85% свого 
посадового окладу з урахуванням 
надбавок за ранг і вислугу років». 
«Правда, за умови, якщо він ніде 
не влаштується на інше місце ро-
боти», — додав Бродський. 

ЖІНКАМ НА ЗАМІТКУ 

Декретну відпустку зарахують 
до трудового стажу 

Час перебування у декреті буде 
зараховано до загального 

трудового стажу. Про це заявив 

Прем’єр-міністр України Микола 
Азаров, коментуючи інформацію 
про те, що в рамках пенсійної ре-
форми може бути скасовано облік 
часу перебування жінки в декреті 
в загальному трудовому стажі.

Як повідомила прес-служба 
Партії регіонів, уряд України не 
має наміру наполягати на виклю-
ченні термінів перебування жінок 
у декретній відпустці з загального 
трудового стажу. «Якщо такі но-
вації є, ми до них підійдемо, без-
умовно, дуже уважно, і той облік, 
який зараз припадає на декретну 
відпустку, повинен зберегтися, — 
сказав Азаров. — Ми не повинні 
знижувати мотивацію жінок на-
роджувати».

ДО УВАГИ ВОДІЇВ 

Техогляд автомобілів хочуть 
передати приватним фірмам 

Порядок проведення техогляду 
транспортних засобів зазнав 

змін. Тепер цією функцією можуть 
зайнятися приватні фірми, що 
пройшли атестацію. Про це йдеть-
ся в оприлюдненому Державним 
комітетом з питань регуляторної 
політики та підприємництва за-
конопроекті, пише «Коммерсантъ-
Украина».

На сьогодні державний техо-
гляд автомобілів проводять під-
розділи ДАІ, в яких вони зареє-
стровані, а перевірку технічного 
стану машин під час проведення 
техогляду здійснюють уповнова-
жені підприємства на підставі до-
зволу, що видає ДАІ. Талон, який 
підтверджує, що автомобіль прой-
шов техогляд, також видає ДАІ. 
У разі прийняття законопроекту 
проводити техогляд будуть при-
ватні підприємства, уповноважені 
на це Міністерством інфраструк-
тури.

Передбачається, що для орга-
нізації станції перевірки технічно-
го стану автомобілів підприємству 
необхідно забезпечити проведен-
ня техогляду транспортних засобів 
усіх категорій і пройти атестацію.

Після проведення діагностики 
станція буде самостійно видавати 
талон про проходження техогляду, 
повідомляючи про це в електро-
нному вигляді МВС. За видачу 
талона без проведення техогляду 
пропонується встановити штраф 
у розмірі 1700 грн. Сама перевірка 
записується на відео, яке зберіга-
ється потім не менше двох з по-
ловиною років. За його знищення 
— відповідальність аж до кримі-
нальної.

Запропонований порядок про-
ведення техогляду не передбачає 
підтвердження оплати водієм усіх 
накладених штрафів і наявності 

поліса про страхування цивільної 
відповідальності власників тран-
спортних засобів, які потрібні за-
раз для отримання талона. Проте 
наявність талона про проходжен-
ня техогляду планується зробити 
обов’язковою умовою для укла-
дення договору про страхування 
цивільної відповідальності.

Як вважають самі учасники 
ринку, ця норма ніяк не відіб’ється 
на взаєминах водіїв і компаній. 
«Техогляд і без того серйозно 
контролюється ДАІ. Варто було б 
зберегти наявність поліса як умову 
проходження техогляду», — сказав 
голова правління СК «Уніка» Юрій 
Єфімов.

Нагадаємо, в серпні минуло-
го року міністр внутрішніх справ 
Анатолій Могильов заявив, що 
проведення техоглядів не входить 
до компетенції міліції, і запропо-
нував передати ці функції страхо-
вим компаніям. А 15 січня Пре-
зидент Віктор Янукович зажадав 
від Могильова вирішити проблему 
техоглядів «у найкоротші термі-
ни»: «Я показую вам жовту картку. 
Якщо ДАІ буде саботувати це пи-
тання, побачите червону».

ПЕРЕВІРКИ  

Антимонопольники пояснили, чому на Волині 
подорожчав хліб

В грудні 2010 та січні 2011 року до 
відділення звернулися хлібопе-

карські підприємства-монополісти 
області (ВАТ «Ковельський хлібо-
комбінат», ВАТ «Хліб», ВАТ «Ново-
волинський хлібокомбінат», ТОВ 
«Володимир-Волинський хлібоза-
вод») із наміром підвищити ціну 
хліба масових сортів. Про це пові-
домили у прес-службі Волинського 
відділення АМКУ. 

Антимонопольники проаналізу-
вали надані матеріали ВАТ «Ковель-
ський хлібокомбінат» (м. Ковель) і 
ВАТ «Хліб» (м. Луцьк) на відповід-
ність порядку формування цін на 
хліб вимогам конкуренційного зако-
нодавства. При цьому враховано, як 
нова ціна вплине на конкуренцію на 

ринку, чи є у підприємства підстави 
змінювати ціну, чи не дозволяє рі-
вень рентабельності від усієї вироб-
ничої діяльності перекрити збитки 
від виробництва хліба масових сор-
тів, рівень рентабельності яких регу-
люється облдержадміністрацією.

В результаті аналізу планових 
калькуляцій на хліб «Ковельський» 
і «Дарницький» ВАТ «Ковельського 
хлібокомбінату» (м. Ковель), вар-
тість яких з 27.12.2010 року підви-
щено на 10 копійок за буханець, а 
також на хліб «Луцький подовий» і 
«Подільський пшеничний подовий» 
ВАТ «Хліб» (м. Луцьк), вартість яких 
підвищено з 17.01.2011 року на 10 ко-
пійок, відділенням не встановлено в 
порядку формування цін порушень 

законодавства про захист економіч-
ної конкуренції, оскільки зросли 
складові витрат (вартість борошна, 
паливно-мастильні матеріали, за-
робітна плата, загальновиробничі 
витрати). 

В торговельній мережі «Наш 
Край», «Вопак», «Там-Там» цей хліб 
коштує 2,74-2,76 («Луцький подо-
вий») і 2,81 грн. («Подільський пше-
ничний подовий») за буханець.

Документи, надані ВАТ «Ново-
волинський хлібокомбінат», ТОВ 
«Володимир-Волинський хлібоза-
вод», розглядаються спеціалістами 
відділення на відповідність порядку 
формування цін вимогам конкурен-
ційного законодавства

Через підтоплення Волині загрожує 

спалах інфекції

ПОГОДА 

У західних областях 27 cічня 
змінна хмарність, сніг. Темпера-
тура повітря вночі -5...-3°C, вдень 
-4...-1°C. 28 січня хмарно з про-
ясненнями, без істотних опадів. 
Вночі -6...-3°C, денна температура  
становитиме -7...-4°C. 29 січня 
ясно, опадів не передбачається. 
Температура вночі -14...-11°C, 
вдень -3...-7°C. 

У північних регіонах 27 cічня  
хмарно з проясненнями, сніжити-
ме. Температура вночі -10...-7°C, 
вдень -6...-3°C. 28 січня очіку-
ється змінна хмарність, невеликі 
опади у вигляді снігу. Вночі -6... 
-4°C, вдень -9...-4°C. 29 січня буде 
ясно, без опадів. Нічна температу-
ра -20…-15°C, денна становитиме 
-16...-10°C.

У Києві 27 cічня змінна хмар-
ність, незначний сніг. Нічна тем-
пература -8...-5°C, денна -6...-2°C. 

28 січня незначна хмарність, не-
великий сніг. Вночі -6...-4°C, вдень 
-6...-2°C. 29 січня ясно, опадів не 
очікується. Температура вночі 
-14...-9°C, вдень -13...-10°C. 

У східних регіонах 27 cічня 
ясно, під вечір можливий сніг. 
Вночі -16...-14°C, вдень -9…-5°C. 
28 січня хмарно, можливо сніжи-
тиме. Нічна температура -7...-6°C, 
денна -7...-4°C. 29 січня очікуєть-
ся змінна хмарність, без істотних 
опадів. Вночі -9...-8°C, вдень -10... 
-5°C.

У південних областях 27 
cічня часткова хмарність, без 
опадів. Температура вночі стано-
витиме -6...-3°C, вдень -1...+2°C. 
28 січня переважно ясно, снігу не 
передбачається. Вночі -1...+1°C, 
вдень -3...-1°C. 29 січня перемінна 
хмарність, без опадів. Нічна тем-
пература -7...-5°C, денна -6...-4°C. 

ВАРТІСТЬ ПАЛЬНОГО У ЄВРОПІ 2011 


