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Фахівцями випробувального 
центру ДП «Волиньстандарт-

метрологія» протягом першої по-
ловини лютого цього року про-
ведено за зверненнями суб’єктів 
підприємницької діяльності ви-
пробування 93 зразків харчової 
продукції, виготовленої на Волині 
та в інших регіонах нашої держа-
ви.

Як інформує офіційний сайт 
ДП «Волиньстандартметрологія», 
в результаті проведених лабо-
раторних досліджень за органо-
лептичними, фізико-хімічними 
показниками та показниками без-
пеки виявлено, що вимогам чин-
них нормативних документів не 
відповідало дев’ять зразків, що 
складає майже 10% від загальної 
кількості перевірених. Серед них, 
зокрема, наступна продукція: мо-

локо сухе знежирене (занижена 
група чистоти); торт «Ягідка сир-
кова з вершками» (не відповідав 
вимогам нормативних документів 
за мікробіологічними показни-
ками); консерви рибні «Сардина 
атлантична натуральна з добав-
ленням олії» (виявлено сторонній 
запах, а також занижена масова 
частка кухонної солі); ковбасні 
вироби (виявлено завищені вміст 
крохмалю та масову частку воло-
ги); «Квасоля в томатному соусі» 
(виявлено занижену масу нетто, 
деформований та розварений зо-
внішній вигляд продукції та наяв-
ність сторонніх домішок).

За результатами проведених 
досліджень всі замовники отри-
мали відповідні протоколи випро-
бувань щодо якості та безпечності 
наданої харчової продукції.

НА ЧАСІ 

Ламають ноги не тільки через ожеледицю, а й через 
модне взуття 

За оперативними даними травм-
пункту Луцької міської клінічної 

лікарні, 20 лютого до них звернулось 
42 пацієнта. З них 18 мали переломи, 
14 з яких — одержані на вулиці. Си-
туацію з вуличним травматизмом у 
Луцьку обговорювали в міськраді. 

«Якщо підсумувати цифри за 
січень-лютий, щодня у травмпункт 
із вуличними травмами у середньо-

му зверталися 20 потерпілих, 10 — з 
переломами кінцівок, — розповів 
чільник міського управління охоро-
ни здоров’я Федір Кошель. — Калі-
цтвам на вулиці є дві групи причин 
— об’єктивні та суб’єктивні. Перші 
— це недостатнє освітлення, ожеле-
диця, погано почищені шляхи. 60% 
людей звертаються у травмпункт у 
першій половині дня, коли дістають-

ся на роботу й навчання. Суб’єктивні 
фактори — недотримання особистої 
безпеки, приміром, жінки носять 
модельне взуття не по сезону». 

Охоронці здоров’я лучан наго-
лошують, що городяни найперше 
мають берегтися самі. Комунальни-
ки ж мають розчищати та посипати 
тротуари й дороги.

Ольга ЮЗЕПЧУК 
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Події

НЕОЩАДЛИВА ЕКОНОМІЯ 

Супермагніт став шляхом до 
суперштрафів 

Використання постійного су-
пермагніту чи інших способів 

і засобів «економії» електроенергії 
виливається в чималенькі суми до-
датково сплачених коштів. Так, ві-
домий луцький бізнесмен заплатив 
додатково 660 тис. грн. за викорис-
тання так званих «енергозберігаю-
чих технологій» у торговельному 
центрі, інформує прес-служба ВАТ 
«Волиньобленерго».

Київським власникам іншого 
луцького торговельного закладу 
«економія» обійшлася майже у 900 
тис. грн., а приміський розважаль-
ний заклад шукає 150 тис. грн. до-

даткових коштів, щоб оплатити 
рахунок ВАТ «Волиньобленерго». 
У сусідньому з Луцьком районі 
фермеру довелося продати свиней 
на 250 тис. грн., аби розрахуватися 
за «енергозберігаючі технології». 
Відомий в одному з райцентрів 
Волині бізнесмен був щиро здиво-
ваний, коли о шостій годині ранку 
працівники ВАТ «Волиньобленер-
го» оформили та вилучили у нього 
розрекламовані засоби «економії». 
Горе-підприємцю доведеться опла-
тити шестизначний рахунок.

Це лише окремі приклади з 
практики ВАТ «Волиньобленер-
го». Якщо ви прагнете налагодити 
чесні та прозорі партнерські від-
носини зі своїми споживачами, то 
не варто піддаватися на спокусли-
ві пропозиції отримати дармову 
електроенергію за допомогою су-
пермагнітів чи інших пристроїв, 
широко рекламованих у засобах 
масової інформації. Адже така 
реклама є недостовірною і недо-
бросовісною, а «Волиньобленерго» 
має ефективні засоби і методи ви-
явлення та припинення такої «ра-
ціоналізаторської» діяльності та 
«вдосконалення» електролічиль-
ників.

Комунальні тарифи стають 
непосильним тягарем для українця
Підвищення комунальних тари-
фів —  одна з найактуальніших і 
найважливіших тем для більшості 
українців. Дорожчає газ, електро-
енергія. Прогнози економістів 
невтішні —  через це можливе 
подорожчання і споживчих товарів. 
При цьому рівень зарплат яким 
був, таким і залишиться. 

Чи здатна вижити пересічна 
луцька сім’я в умовах тотального 
подорожчання — досліджували «Ві-
домості».

Для аналізу витрат ми взяли пе-
ресічну луцьку сім’ю, яка складаєть-
ся із чоловіка, дружини і дівчинки-
школярки. Проживають вони у 
стандартній луцькій двокімнатній 
квартирі — 50 метрів квадратних.  

Глава сім’ї отримує зарплату у 
1850 гривень — саме стільки в се-
редньому отримували лучани у 
2010 році. Його дружина має оклад 
у тисячу гривень. Отже, разом вони 
отримують дві тисячі 850 гривень. 
Але з цієї суми ще треба заплатити 
податки. В результаті місячний бю-
джет сім’ї зменшується до двох ти-
сяч 320 гривень.    

За двокімнатну квартиру у січ-
ні цього року сім’я заплатила 630 
гривень. Чому стільки багато? Да-
вайте порахуємо. Метр квадрат-
ний опалювальної площі в сезон 
коштує чотири гривні. За квартиру 
у 50 квадратів треба заплатити 200. 
Оскільки лічильників немає, то до-
водиться платити за встановленими 
тарифами за воду. Порахували, що 
кожна людина в місяць споживає 
гарячої води майже на 54 гривні, 
відповідно, за трьох доведеться пла-
тити 162. Користування холодною 
водою сім’ї обійдеться у 113 гривень 
— майже по 38 гривень «з носа» у 
місяць. За утримання будинку при 
тарифі у гривню 50 копійок за метр 
квадратний у місяць сім’я платить 
75 гривень. Плюс майже 12 гривень 
за вивіз сміття. До цієї суми додайте 
ще плату за газ, стоки води, електро-
енергію — от і «набігає» сума понад 
600 гривень. 

Таким чином, після сплати кому-
нальних платежів у середньостатис-
тичної луцької родини на прожиття 
залишається 1 тисяча 700 гривень. 
Якщо від них відмінусувати дуже 

скромну суму в 200 гривень, які 
сім’я витрачає у місяць на проїзд у 
громадському транспорті, то зали-
шиться півтори тисячі. А з мінусом 
послуг за телефонію — 1 тисяча 400. 
Це на харчування, придбання одягу, 
шкільні витрати та бодай якісь роз-
ваги хоча б для дитини. Скажіть, ре-
ально на таку суму прожити? У день 
родина може дозволити собі витра-
тити 46 гривень. З поправкою: могла 
це собі дозволити у січні. 

З лютого комунальні платежі 
збільшаться. Як повідомила началь-
ник відділу економіки управління 
житлово-комунального господар-
ства ОДА Ольга Смалько, з першо-
го лютого, згідно з рішенням НКРЕ, 
для волинських міст (у тому числі 
Луцька) на 10% зростуть тарифи на 
теплопостачання та подачу гарячої 
води. Якщо зважити на те, що з пер-
шого ж лютого збільшиться на 30% 
вартість електроенергії для тих, хто 
споживає її понад 150 кіловат, то 
можна спрогнозувати, що у березні 
за комунальні послуги наша луцька 
родина заплатить зі свого убогого 
бюджету ще на 50 гривень більше.  
За даними Мінекономрозвитку, за-
галом громадяни України у 2011 році 
платитимуть на 17% більше квар-
тплати, на 18% більше — за каналі-
зацію, на 40% — за електроенергію, 
на 50% — за газ, на 24% — за воду та 
опалення. І це, зауважте, найопти-
містичніший з усіх прогнозів.

Згідно з ним, уже до осені наша 
луцька родина платитиме щонай-
менше додатково ще 150 гривень. 
Тобто за комунальні послуги за дво-
кімнатну квартиру доведеться відда-
вати до 800 гривень!

Додайте до цього ще прогнозо-
ване збільшення вартості товарів і 
послуг, які мають у своїй складовій 
витрати на пальне (а це практично 
всі групи продуктів, транспортні 
послуги і т.д.), і тоді люди постануть 
перед вибором: платити за комунал-
ку чи купувати харчі. Адже ніхто 
ніяких прогнозів щодо збільшення 
заробітної плати не робить. А якщо 
майже половину своїх заробітків 
віддати за комунпослуги, то дове-
деться в буквальному сенсі перейти 
на хліб і воду. Молоко буде великою 
розкішшю. 

Потішити у цій ситуації мож-
на тільки одним: пені за несплату 
житлово-комунальних послуг поки 
не нараховуватимуть. Як повідоми-
ла директор Луцького міського об-
числювального центру Валентина 
Нестерук, наразі вони не отримува-
ли ніяких нормативно-правових ак-
тів щодо її нарахування. 

Зауважимо, що, згідно з даними 
Держкомстату, сьогодні більше ніж 
половина жителів України отриму-
ють зарплату до двох тисяч гривень. 
А це значить, що вони — на межі 
бідності.

Наталка СЛЮСАР

НАШЕ ЗДОРОВ’Я 

В Івано-Франківську — 300 
незаконних новобудов
300 незаконних новобудов виявили в Івано-
Франківську працівники управління архітектури і 
містобудування. Більшість із новобудов — гаражі 
й незаконні прибудови та надбудови до житло-
вих будинків. Крім цього, зафіксовано 50 нових 
особняків. Якщо самовільно зведені об’єкти за 
технічними параметрами цілковито безпечні, то 
чиновники обіцяють їх узаконити. Якщо ж будови 
не відповідатимуть чинним стандартам, їхню долю 
вирішуватиме суд.

61,7
стільки відсотків опитаних українців 
констатують погіршення свого ма-
теріального становища за 12 місяців 
президентства Віктора Януковича. 
Згідно з даними всеукраїнського опи-
тування, тільки 4% вважають, що їх 
матеріальне становище покращилося.

За рішеннями судів Україна 
винна громадянам 130 млрд. 
На сьогоднішній день заборгованість України перед 
громадянами за судовими рішеннями становить 130 
млрд. грн. Про це заявила урядовий уповноважений 
у справах Європейського суду з прав людини Валерія 
Лутковська. При цьому вона зауважила: є надія, що 
найближчим часом буде скасовано закон про мо-
раторій на примусову реалізацію майна державних 
підприємств, у тому числі паливно-енергетичного 
комплексу. Це дозволить дещо скоротити існуючу 
заборгованість. 

БЮДЖЕТНИКИ 

Волинські школи та садочки 
недоотримали 30% фінансування 

Про так зване ущільнення фі-
нансування бюджетних уста-

нов мова не вщухає останні кілька 
місяців. Його вже відчувають на 
собі працівники освіти: їх попе-
редили про можливі скорочення 
штату та зменшення заробітної 
плати. Важкий період пережива-
ють нині дитячі садочки та шко-
ли Луцька. Першим скорочують 
тривалість робочого дня, другим 
— кількість експериментальних 
годин (гуртків і секцій). 

Начальник обласного управ-
ління освіти Михайло Попович 
розповів, що протягом минулих 
років фінансування обласних 
освітніх закладів зростало щороку 
орієнтовно на 30%, але теперішня 
ситуація насторожує. 

— Загальний фонд бюджету 
волинського управління освіти з 
урахуванням змін у минулому 2010 
році склав 1 мільярд 312 мільйонів 
210 тисяч гривень. Це майже на 
чверть мільйона більше, ніж було 
в 2009 році. Нинішній бюджет 
передбачив нам кошти на рівні 
минулого року, збільшення незна-
чне — всього один відсоток. Така 
ситуація, звичайно, не критична, 

та ціни на все ростуть, рівень ін-
фляції змінюється, тому доводить-
ся економити. 

Чиновник запевняє, що масо-
вого скорочення штату працівни-
ків освіти не буде, воно можливе в 
окремих школах або садочках.

— Там, де люди працюють не за 
призначенням, скорочення будуть. 
У директора школи в ідеалі пови-
нно бути три-чотири заступники, 
а не сім чи дев’ять. Якщо їх не ско-
ротити, то заклад не матиме чим 
заплатити за комунальні послуги 
або ж доведеться зменшити заро-
бітну плату іншим працівникам. 

Ірина КОСТЮК

ФАПи забезпечать глюкометрами і 
тест-смужками 

Минулого року медики Волині 
жалілися, що в лікувальних 

закладах не вистачає глюкометрів 
для визначення рівня цукру в кро-
ві. Також траплялися перерви у 
постачанні препаратів для хворих 
цукровим діабетом. В області налі-
чується майже 18 тисяч діабетиків. 
При цьому в регіоні діє програма 
«Цукровий діабет». 

Про її виконання на засіданні 
Регіональної ради гуманітарно-
го розвитку доповідав заступник 
начальника управління охорони 
здоров’я ОДА Іван Грицюк. За його 
словами, у 2010 році не виникало 

проблем із постачанням інсулі-
ну. Натомість із обслуговуванням 
глюкометрів є проблеми. За слова-
ми Грицюка, один прилад коштує 
близько 300 гривень, а один набір 
із п’ятдесяти тест-смужок до ньо-
го — приблизно стільки ж. А ви-
стачає його лише на два місяці для 
одного хворого. 

Прийнято рішення про до-
укомплектування всіх ФАПів 
області глюкометрами та тест-
смужками до них. А місцеві бю-
джети зобов’язали знайти гроші 
для придбання таблетованих цу-
крознижуючих медикаментів.

ДОСЛІДЖЕННЯ  

10% волинської продукції не 
відповідає стандартам 

ІНТЕРНЕТ УДОМА 


