
5
Відомості.UA

№ 26 (561)

23 - 29 червня 2011 року

http://vidomosti-ua.com/

Події

НА ПІДТРИМКУ БІЗНЕСУ 

СЕЗОННА НЕБЕЗПЕКА 

У Луцьку перевіряють вуличних 
продавців тістечок і курей-гриль

У Луцьку вражають результати пе-
ревірок торговельних закладів і 

ринків міста, які свідчать про недо-
тримання санітарних норм, темпера-
турних показників зберігання про-
дуктів, відсутність медичних книжок у 
працівників. Про це говорили на засі-
данні надзвичайної протиепідемічної 
комісії, яку провів перший заступник 
міського голови Святослав Кравчук. 
«Складається враження, що поведінка 
як продавців харчової продукції, так і 
споживачів вийшла за межі розумної 
безпеки», — зазначив голова комісії. 

Головний санітарний лікар Луцька 
та Луцького району Іван Ульчак поін-
формував, що у деяких підприємствах 
ресторанного господарства міста від-
сутні виробничі цехи, умови для під-
готовки сировини, порушене товарне 
сусідство, технології приготування, 
умови та терміни зберігання готової 

продукції. 
Також у місті небезпечна епідеміч-

на ситуація, пов’язана з несанкціоно-
ваною торгівлею кремовими конди-
терськими та булочними виробами з 
начинками немісцевого виробництва, 
продаж яких здійснюється у малих ар-
хітектурних формах. 

Масового характеру в Луцьку на-
було виробництво курей-гриль, одна-
че, як зауважив санлікар, не скрізь є 
умови для маринування птиці та холо-
дильне обладнання для її зберігання. 

До слова, за п’ять місяців цього 
року за порушення санітарних норм і 
правил на харчових об’єктах міста на-
кладено 398 штрафів на суму майже 60 
тисяч гривень. Відсторонено від робо-
ти майже вісімдесят осіб за непрохо-
дження медогляду. Вилучено з обігу 
222 кілограми небезпечних харчових 
продуктів і продовольчої сировини. 

Продавці риби на Старому ринку 
втікають від ветеринарних інспекторів
Ветеринарна міліція області 
минулого тижня провела рейд 
на Центральному ринку Луцька. 
Дізнавшись про появу інспекції, 
продавці оселедців і мороженої 
риби покинули свої робочі місця. 
У торговому залі залишилося 
лише двоє продавців, які неохо-
че, проте надали перевіряльни-
кам необхідні документи. 

Інспекція перевіряла наяв-
ність у підприємців посвідчення 
якості та ветеринарного свідо-
цтва. Крім того, в жарку пору, 
згідно з санітарними вимогами, 
риба не повинна лежати на від-
критих вітринах — її обов’язково 
треба зберігати в холодильних 
камерах. Результати перевірки за-
свідчили одне: цих правил мало 
хто дотримується. Рибу розклада-
ють на видному місці, мовляв, аби 
покупцеві було зручніше вибрати. 
Та навряд чи людей приваблюють 
мухи, якими аж кишить біля риб-
них прилавків. Інспектора відділу 
ветеринарної міліції обласного 
управління МВС Віталія Махоме-
ту зацікавили залишені без нагля-
ду азовські бички. Вони лежали на 
підносі перед прилавком, нічим 

не накриті та не захищені. Влас-
ницю контейнера таки вдалося 
розшукати, вона ж пояснила, що 
рибу спеціально так поставили, 
аби вона швидше розморозилася. 
Після попередження бичків при-
брали з прилавка.

На вулиці у контейнерах на 
Старому ринку теж продають 
рибу. Нам вдалося застати на місці 
лише одну продавщицю, інші теж 
проігнорували появу перевірки. 
Документи на продукцію були, а 
от холодильник відсутній. Жіноч-
ка переконувала, що на ніч риба 
забирається, а вдень доводиться 
перебиватися без морозильної ка-
мери. Насторожило й те, що осе-
ледці лежать у ящиках на сонці. 
Проте людей це не зупиняє: вони 
все одно купують, незважаючи на 
попередження продавчинь, що 
риба вчорашня, а через це трохи 
дешевша. Крім того, у тій же тор-
говій точці експертний висновок 
датований ще 25 травня. Інспек-
тор поцікавився, чи з того часу не 
привозилася нова партія риби, на 
що жінка відповіла: привозилась, 
але ж виробник залишився тим 
самим, а отже, на її думку, якість 
рибопродукції має бути такою ж, 
як і три тижні тому.

Ветеринарний інспектор має 
іншу думку з цього приводу.

— Відділ ветеринарної мілі-
ції періодично проводить такі 
рейди-перевірки тих суб’єктів 
господарювання, які здійснюють 
транспортування, зберігання, пе-
реробку та реалізацію продукції 
тваринного походження, в тому 
числі риби. На ринках ми в першу 
чергу перевіряємо дотримання 
ветеринарно-санітарних вимог і 
контролюємо, аби на прилавках 
була якісна продукція. На Цен-
тральний ринок рибна продукція 
з відповідними документами — 
ветеринарним свідоцтвом і якіс-
ним посвідченням — надходить 
здебільшого від двох основних 
оптових постачальників риби. 
Власник на ринку повинен нада-
вати зразки риби в лабораторію 
щоразу, як надходить нова партія 
для продажу, а лаборанти вже ви-
дають експертний висновок про 
якість товару, — розповів пан Ма-
хомета.

До слова, на початок червня 
ветеринарною міліцією вже про-
ведено 80 перевірок на ринках 
області, обмежено в обігу 1471 
кілограм неякісної та небезпечної 
продукції. За виявлені порушення 
ветеринарно-санітарних вимог до 
адміністративної відповідальнос-
ті притягнуто 62 особи.

Ірина КОСТЮК

Волиняни торік продали 
картоплі на 300 мільйонів
У минулому році волиняни заготовили 900 тис. т 
картоплі, з яких 100 тис. т експортували, заробив-
ши 300 млн. грн. Про це на селекторній нараді по-
відомив заступник голови облдержадміністрації 
Віталій Карпюк. Водночас голова ОДА Борис Клім-
чук подякував картоплярам за роботу в минулому 
році та зобов’язав голів райдержадміністрацій 
підготувати реальну статистику за перше півріччя 
2011 року. «Наше завдання — давати людям мож-
ливість заробляти», — наголосив він.

120,5
до стількох мільярдів доларів зріс у 
січні-березні поточного року валовий 
зовнішній борг (ВЗБ) України (на 2,7%). 
Про це йдеться у повідомленні на веб-
сайті Національного банку України.

Японія допомогла 
обладнанням Луцькій 
станції швидкої допомоги 
Уряд Японії надав фінансову допомогу на суму 71,72 
тисячі доларів для проекту з покращення медичного 
обладнання на Луцькій станції швидкої медичної 
допомоги. За кошти гранту було придбано дефібри-
лятори, електровідсмоктувачі, набори для надання 
першої допомоги й інше медичне обладнання, необ-
хідне для покращення якості невідкладної медичної 
допомоги у Волинській області. 

БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ 

На поліклініку в Ковелі потрібно 
46 мільйонів гривень

У Ковелі невдовзі продовжиться бу-
дівництво місцевої поліклініки. 

Про це повідомив голова Волинської 
облдержадміністрації Борис Клімчук, 
який побував на будівельному май-
данчику закладу. Майбутня медична 
установа розрахована на три поверхи. 
Згідно з проектно-кошторисною до-
кументацією, на всі ремонтні роботи 
та купівлю медичного устаткування 
необхідно 46 мільйонів гривень. 

Борис Клімчук зазначив, що, аби 
оголосити тендер і розпочати будівни-
цтво поліклініки, необхідно, щоб Ко-
вельська міська рада виплатила борги 

попереднім підрядникам, які працю-
вали на цьому об’єкті. Лише тоді буде 
оголошено новий тендер. Тож будів-
ництво триватиме не один рік. 

«Раніше середини вересня цього не 
відбудеться, адже тендерні процедури, 
відповідно до законодавства, повинні 
тривати два місяці. Після прийнят-
тя Верховною Радою змін до Закону 
України «Про державний бюджет» для 
Волинської області розподілено понад 
44 мільйони гривень, тому вже у цьо-
му році на будівництво поліклініки ми 
виділимо до шести мільйонів», — по-
відомив голова ОДА.

Заробляти більше, витрачати 
менше. Цього прагне кожен 

підприємець — від власника неве-
личкої сімейної фірми до солідної 
компанії. Як цього досягти? Про 
це підприємцям західних облас-
тей України розкажуть консуль-
танти Міжнародної фінансової 
корпорації (IFC), члена групи Сві-
тового банку. У четвер, 9 червня, 
угоду про співпрацю з IFC під-
писав банк «Львів» — запускають 
спільну навчальну програму. Втім, 
участь у семінарах зможуть брати 
не лише представники малого та 
середнього бізнесу, які є клієнта-
ми банку «Львів», а всі охочі. 

— Майже 95% наших клієнтів 
— це саме представники мало-
го та середнього бізнесу. Ми всі 
знаємо, як нелегко їм виживати 
в умовах міжнародної та україн-
ської економічної кризи, — каже 
голова правління банку «Львів» 
Олександр Нємой. — IFC — одна 
з найвідоміших міжнародних фі-
нансових корпорацій. Вона впро-
ваджує програми подолання кри-
зи у корпоративному секторі, які 
вже виправдали себе у Централь-
ній і Західній Європі. Така програ-
ма допоможе і банку, і підприєм-
ствам, які працюють із нами.

За словами Олександра Нє-
мого, працівники банку, які пра-
цюють із малими підприємцями, 
чи не щодня бачать їхні помилки 
у веденні бізнесу. Адже дрібний 
бізнес — це насамперед «я та моя 
сім’я», тобто люди, які часто не 
мають спеціальної освіти, тому їм 
бракує теоретичних знань. Най-
більші проблеми виникають, коли 

малий бізнес росте та наближа-
ється до середнього, а керівник не 
може правильно скласти бізнес-
план, не вміє прорахувати ризики, 
підводні течії, не може зробити 
прогноз на два роки...

— Вважаємо оптимальним, 
коли бізнес росте разом із банком. 
Часто людина приходить і каже: 
мені потрібен кредит для бізнесу. 
Але коли починаєш розбиратися, 
розумієш, що вона ще не готова 
до цього. Дати гроші клієнту, який 
не розуміє, що з ними робити — 
погано і для клієнта, і для банку. 
Тому на цьому етапі підприємцю 
потрібні консультаційні послуги, 
— каже Олександр Нємой. 

— Нині за умов відновлен-
ня ринку перевагу мають чітко 
структуровані підприємства. 
Мета нашої співпраці з банком 
«Львів» у рамках цього проекту 
— підвищити ефективність укра-

їнського ринку. Розвиток малого 
та середнього бізнесу — це най-
важливіше для конкурентоспро-
можності економіки, — додав 
керівник бізнес-лінії проекту IFC 
з подолання наслідків кризи в 
корпоративному секторі України 
Іван Іванов. 

У рамках проекту вже від-
булися три семінари — у Луць-
ку, Тернополі та Дрогобичі. Всі 
учасники надзвичайно задово-
лені, адже отримали чотири го-
дини інтенсивного навчання — з 
лекціями висококваліфікованих 
фахівців і жвавими дискусіями. 
Семінар охоплює відразу кілька 
напрямків: управління ризиками, 
оптимізація витрат, робота з обі-
говими коштами, стратегічне пла-
нування та юридична допомога. 
Наступним буде семінар у Львові 
— 29 червня. Участь у ньому без-
коштовна.

Інспектор проводить перевірку

Банк «Львів» спільно з IFC допоможе підприємцям 
налагодити свій бізнес
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ОГОЛОШЕННЯ 

Волинський аукціонний центр проводить аукціон з продажу майна:  
лот І – автомобіль ВАЗ-21074, 2003 р.в., реєстраційний номер А 02959 ВК.  Об’єм двигуна – 1568 

куб.см, пробіг – 162000 км, колір – зелений. Стартова ціна – 18033,00 грн. з врахуванням ПДВ
лот ІІ – мікроавтобус УАЗ-3962, 1999 р.в., реєстраційний номер 8379 ВНА. Пробіг – не встановлю-

вався, колір – сірий. Стартова ціна – 990,00 грн. з врахуванням ПДВ
Гарантійний внесок 10% від стартової ціни і реєстраційний внесок 17 грн. вноситься на: 
р/р 26003203233 в ВОД ВАТ „Райффайзен Банк Аваль”, МФО 380805, код 21733635.
Отримувач: ДАК “НМАЦ“ – філія “Волинський аукціонний центр”. 
Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації інформації за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнич-

на, 13.
Кінцевий термін прийняття заяв та плата грошових внесків – три дні до початку аукціону. Заяви 

приймаються за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична, 13, тел. для довідок: (0332) 244-188, 242-065. 
Ознайомитися з об’єктами можна в робочі дні за місцем їх знаходження. 


