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Події

ПЕРЕВІРКИ 

У волинському ріпаку виявили ГМО

У серпні 2011 року інспектори від-
ділу державного метрологічного 

нагляду ДП «Волиньстандартметро-
логія» провели шість планових пере-
вірок. Обстежено 695 одиниць засо-
бів вимірювальної техніки (ЗВТ), із 
яких 30 одиниць, або 4,3%, визнано 
непридатними до застосування — як 
своєчасно не повірені чи не правиль-
ні за показами.

За результатами перевірок до 
адміністративної відповідальнос-
ті притягнуто 23 особи на загальну 
суму 3,2 тисячі гривень.

Крім того, в серпні фахівці ДП 
«Волиньстандартметрологія» про-
вели випробування 224 зразків хар-
чової продукції та 145 продовольчої 
сировини на вміст ГМО.

У трьох зразках насіння ріпаку 
продовольчого, заготовленого на 
території Волині, якісним методом 
виявлено наявність ГМО, кількісна 
оцінка не проводилася.

У шести зразках продовольчої 
сировини виявлено вміст ГМО мен-
ше 0,9%, що є допустимим, згідно з 
чинним законодавством України.

Волиняни помирають від раку, бо немає апаратури для його ранньої 
діагностики
За інформацією Всесвітньої органі-
зації охорони здоров’я, рак посідає 
друге місце за смертністю жителів 
планети після серцево-судинних 
патологій. 53% всіх випадків за-
хворювань на рак і більше 60% 
смертей від онкопатологій припа-
дає на країни з низьким і середнім 
рівнем економічного розвитку (в 
список таких входить і Україна). Що-
річно у нашій державі виявляють 
майже 160 тисяч нових випадків 
онкологічних захворювань. Як про-
гнозують експерти, статистика до 
2020-го подвоїться, а до 2030-го — 
потроїться. Сьогодні для десятків 
тисяч наших громадян цей діагноз 
звучить як вирок. Але у сучасному 
світі рак — це не вирок. Його ліку-
ють, і досить вдало. Особливо це 
стосується закордонних клінік. На 
жаль, статистики, скільки українців 
їдуть лікуватися за кордон, немає. А 
такі цифри прозвучали б як вирок 
вітчизняній медицині. Чи можливо 
змінити ситуацію і що для цього 
треба — дізнавалися «Відомості».

Для лікування будь-якого за-
хворювання, а надто онкологічно-
го, ключове значення має рання 
діагностика. Адже у розвинених 
країнах діагностований на першій-
другій стадіях рак виліковується 
у 80% випадків. У нас ситуація, на 
жаль, інша. Половина хворих на рак 
помирає протягом першого року 
після його виявлення. А це говорить 
лише про одне — хворобу виявля-
ють надто пізно. Хоча, за словами 
головного лікаря Волинського об-
ласного онкодиспансеру Ореста 
Андрусенка, в області у понад 50% 
хворих протягом останніх трьох 
років уперше рак виявляють саме 
на першій-другій стадіях. Але при 
можливостях сучасної медицини це 
надзвичайно мало. 

— Діагностика ранніх форм раку 
у першу чергу лежить на лікарняних 
поліклінічних закладах міст і райо-
нів області, — зазначив Орест Пе-
трович. — Онкодиспансери й інші 
спеціалізовані заклади забезпечують 
підтвердження діагнозу, на осно-
ві чого в подальшому проводиться 
спеціальне лікування. 

Отже, як бачимо, виявлення хво-
роби на ранніх стадіях залежить від 
рівня місцевого медичного закладу. 
А який він у районних лікарнях — 
говорити страшно. У дяких із них 
немає навіть на чому робити рент-
ген. Обладнання не закуповується 
роками. От і у державному бюджеті 
цього року жодної копійки на це не 
передбачено. А діагностика зале-
жить саме від наявності сучасного 
медобладнання. «Відомості» все ж 
вирішили дізнатися, що необхідно 
для того, аби виявляти рак на ран-
ніх стадіях і тим самим продовжити 
життя волинянам. 

— Для забезпечення ранньої діа-
гностики необхідно оснастити наші 
лікувальні заклади ендоскопічною та 
рентгендіагностичною апаратурою, 
— зазначив Орест Андрусенко. — А 
саме: гастро-, бронхо-, цисто-, коло-
носкопами, флюорографами, мамо-
графами, рентгенапаратами. 80% на-
явної у нас апаратури є застарілою. 
Потрібно також організувати широ-
комасштабні профілактичні огляди. 
Сьогодні до 26% хворих виявляють 
саме під час профоглядів. Крім того, 
треба підвищувати онкограмотність 
населення, яке з розумінням пови-
нне ставитися до профоглядів і вес-
ти здоровий спосіб життя. 

Якщо проходження медогляду 
та ведення здорового способу життя 
залежить від самої людини, то за-
безпечення  медзакладу апаратурою 
— справа державна. Ми вирішили 
поцікавитись, як то кажуть, ціною 

питання. Виявилось, що аби придба-
ти названу апаратуру, одній район-
ній лікарні потрібно грошей у межах 
мільйона гривень. Якщо говорити у 
масштабах області, то проблему за 
скромними підрахунками вдалося б 
вирішити мільйонів за 20. 

Скажете, що багато? Якщо по-
рівняти з мінімальною заробітною 
платою, яку отримують більшість 
волинян, то сума, безперечно, фан-
тастична. 

З іншого боку, у держбюджеті 
цього року на оздоровлення лише 
450 українців передбачено більше 17 
мільйонів гривень. Щоправда, укра-
їнці ці — народні депутати. 

Більше 277 мільйонів гривень 
витратять цього року і на ремонт 
державних резиденцій.

Та що там говорити! На що тіль-
ки не тратять гроші у нашій державі! 
Так, на заходи з нагоди 90-річчя з 
дня народження космонавта Геор-
гія Берегового пішло більше шести 

мільйонів гривень! Шість районних 
лікарень можна було б оснастити 
сучасною апаратурою! А це тисячі 
врятованих життів.

Але, як бачимо, у держави пріо-
ритети інші. Й наразі волинські лі-
кувальні заклади не мають необхід-
ної апаратури.

Готуючи матеріал, із приємністю 
дізналася, що не всім у країні байду-
же до хворих на онкологію. Благо-
дійний фонд Рината Ахметова «Роз-
виток України» вже декілька років 
втілює масштабний проект із під-
тримки державної системи надання 
допомоги онкохворим. Виділено на 
це 315 мільйонів гривень. Можна 
говорити, що для такого багатого 
чоловіка, як Ринат Ахметов, це не 
так багато. Але ж держава Україна в 
особі чиновників міністерств і депу-
татів Верховної Ради не вкладає у це 
ні копійки. 

В рамках цього проекту у вось-
ми областях Західної України 

(Волинська, Закарпатська, Івано-
Франківська, Львівська, Рівненська, 
Тернопільська, Хмельницька та 
Чернівецька області) буде забезпе-
чена доступність якісної медичної 
допомоги онкологічним хворим за 
місцем проживання — для цього по-
силять діагностичну та лікувальну 
бази спеціалізованих диспансерів.

У Львові, наприклад, уже введе-
но в експлуатацію сучасний 24-зрі-
зовий комп’ютерний томограф для 
діагностики онкопатологій і плану-
вання променевої терапії (вартість 
обладнання — сім мільйонів гри-
вень). Щомісяця на цьому томографі 
проходять діагностичні обстеження 
та здійснюють планування подаль-
шої променевої терапії в середньо-
му 15 пацієнтів, а це майже 3600 
людей на рік. Причому, за словами 
працівників фонду, робити це по-
винні абсолютно безплатно. Така 
умова Ахметова. Буквально два 
тижні тому в Рівненському облас-
ному онкологічному диспансері 
встановлено сучасне радіологічне 
обладнання (високоенергетичний 
лінійний прискорювач, 16-зрізовий 
комп’ютерний томограф) і забезпе-
чено модернізацію існуючого облад-
нання. Загальна вартість апаратури 
— 22,2 млн. грн. Це дозволить ство-
рити сучасний центр променевої 
терапії, у якому забезпечуватимуть 
своєчасне виявлення та лікування 
онкологічних захворювань за світо-
вими стандартами. Скористатися 
цією апаратурою, до речі, можуть і 
волиняни. 

Але ж одна людина не може за-
безпечити всю Україну необхідною 
медтехнікою. Рано чи пізно ми самі 
маємо спитати у владців, чому гроші 
бюджету витрачають не на здоров’я 
мільйонів українців, а для забезпе-
чення власного комфорту. 

Наталка СЛЮСАР 

У Мінагропроді прогнозують 
гречку за 12-14 гривень 
Заступник директора департаменту економічного 
розвитку й аграрного ринку Мінагропроду Анато-
лій Розгон заявив, що найближчим часом гречка 
коштуватиме 12-14 гривень за кілограм. «Ми маємо 
сьогодні прогноз, що буде вироблено 280 тисяч тонн 
гречки. Вже сьогодні її намолочено 160 тисяч тонн, а 
обмолочено тільки половину площ цієї культури», — 
каже чиновник. Якщо у липні тонна гречки у зерні, за 
його словами, коштувала у межах 12 тис. грн., то на 
сьогодні її ціна сягає 5,5 тисячі. 

9500
стільки сьогодні в середньому отриму-
ють українські авіатори. Їхня зарплата 
порівняно з минулим роком зросла на 
22,3%. Наразі вони отримують найбіль-
шу платню в транспортній галузі. Про це 
повідомив віце-прем’єр-міністр України 
Борис Колесніков.

«Діти війни» відсудили у 
держави 5,6 мільярда
Про це повідомило джерело у Кабінеті Міні-
стрів, пише «Дзеркало тижня». Крім того, 2,9 
мільйона позовів знаходяться в судах. За слова-
ми джерела, незважаючи на дію закону та поста-
нови Кабміну, місцеві суди масово зобов’язують 
держоргани виплачувати надбавки, встановлені 
законом 2004-го року. Закон України «Про со-
ціальний захист дітей війни» було прийнято 18 
листопада 2004 року. 

ШАХРАЙСТВО 

ОФІЦІЙНО 

За «торгівлю» з Великобританією
фірма не сплатила 9,5 мільйона гривень податків

Майже три роки луцька фірма 
у власній звітності ретель-

но відображала витрати в десятки 
мільйонів гривень на придбання 
за кордоном автомобілів, кузовів і 
комплектуючих. Розраховуватися за 
придбаний товар у ТзОВ не поспі-
шали. Коли ж такою дивною зовніш-
ньоекономічною комерцією заціка-
вилися співробітники податкової 
міліції Волині, то переконались у 
фіктивності всіх задекларованих фі-

нансових операцій.
Насамперед податківці спряму-

вали запит до компетентних органів 
Великобританії щодо особливостей 
діяльності бізнес-партнера волин-
ської фірми. Відповідь колег не заба-
рилася: на теренах Туманного Альбі-
ону комерційний партнер луцького 
ТзОВ таки знайшовся, проте подат-
ковою дисципліною ця компанія ні-
коли не вирізнялася.

«Компанія, що фігурує у цій спра-
ві, дійсно заснована в Об’єднаному 
Королівстві, — розповів перший за-
ступник голови ДПА у Волинській 
області, начальник управління по-
даткової міліції генерал-майор Сте-
пан Богля. — Але з моменту реєстра-
ції вона жодного разу не подавала 
фінансової звітності та декларацій. 
Понад те, їй зовсім не властива ре-
альна торговельна діяльність чи 
бодай найменші ознаки ділової ак-
тивності. З офіційної відповіді, яку 
ми отримали від компетентних ор-
ганів Британії, також випливало, 

що компанія не могла здійснювати 
поставки на адресу луцької фірми та 
не укладала з нею договорів із реаль-
ними наслідками».

У податковій міліції Волині по-
інформували, що протягом трьох 
років іноземне підприємство нібито 
доставило на територію України то-
варів більш як на 37 мільйонів гри-
вень, одначе жодної копійки за це не 
вимагало. 

«Звісно, така позиція закордон-
ної фірми суперечить усім засадам 
підприємницької діяльності, яка 
завжди здійснюється з метою отри-
мання прибутку. А от комерційний 
зиск луцького ТзОВ через укладан-
ня таких фіктивних угод полягав у 
майстерному ухиленні від сплати 
податку на прибуток у сумі 9,5 міль-
йона гривень», — підсумував Степан 
Богля.

Наразі за фактом ухилення від 
сплати податків у особливо великих 
розмірах керівником луцької фірми 
триває слідство.

Прокуратура виявила порушення 
в оздоровленні дітей

Прокуратура Волинської облас-
ті за результатами перевірок 

організації і проведення оздоров-
лення дітей цього літа видала 20 
приписів і подань, 17 посадових 
осіб притягнула до дисциплінар-
ної відповідальності, семеро з них 
— із контролюючих органів. 

За інформацією прес-служби 
обласної прокуратури, порушення 
виявлені у використанні коштів, 
виділених із державного бюджету 
на відпочинок дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклу-
вання, дітей-інвалідів і дітей із 
малозабезпечених і багатодітних 
сімей, а також у розподілі путівок 
між такими дітьми, зокрема, до 
міжнародного табору «Артек». У 
кількох таборах не було супровід-
них документів на харчові продук-
ти, у медпунктах використовували 
ліки, в яких скінчився термін при-
датності, у деяких оздоровчих за-
кладах працювали особи, які вчас-
но не пройшли медогляд.  

СПРОЩЕНЕ ОФОРМЛЕННЯ ДТП 


