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Події

Півтора мільйона українців 
працюють в антисанітарії
Однією з основних причин захворюваності на ви-
робництві є антисанітарні умови, в яких працюють 1 
мільйон 600 тисяч українців. Про це повідомив дові-
рений лікар Департаменту охорони праці Федерації 
профспілок України Анатолій Стовбун. «В Україні є 
випадки, коли на роботу в колективи приймають лю-
дей, хворих на туберкульоз, що неприпустимо. Також 
зареєстровано близько 600 тис. алкоголіків, яким 
нерідко довіряли роботу підвищеної небезпеки», — 
повідомив лікар.

«Луцьккондитер» знову 
в ділі 
ВАТ «Луцьккондитер» відновив роботу. Про це по-
відомив голова Волинської облдержадміністрації 
Борис Клімчук, який на оперативній нараді пред-
ставив нового директора товариства Олександра 
Ляцевича. Вже вироблено 260 тонн продукції. 
Серед асортименту фабрики — різні шоколадні 
цукерки, подарункові набори до новорічних свят, 
коробки цукерок із символікою Волині. Нагадаємо, 
раніше підприємство звинувачували у порушеннях 
і навіть йшлося про його банкрутство.

ЕКОНОМІЯ БЮДЖЕТУ  

ПІДРОБІТОК 

АФЕРИСТИ 

ПРОБЛЕМА 

Дві лікарні Ратнівщини більше 
не прийматимуть хворих

Працівників заправок іноземній 
мові вчитимуть безробітні 

Зловили шахраїв, які видурили 
в людей 2,5 млн. гривень

У Луцьку не вистачає обладнання для діагностики раку 

Начальник управління охорони 
здоров’я Волинської облдер-

жадміністрації Ігор Ващенюк по-
відомив, що в області працювала 
комісія з акредитації лікувальних 
об’єктів у селах. За результатами 
перевірки у селах Самари та Ве-
лимче Ратнівського району індек-
су безпеки в дільничних лікарнях 
не досягнено, тож госпіталізація 

хворих сюди заборонена. Голова 
ОДА Борис Клімчук підкреслив, 
що якщо величезні приміщення 
лікарень пустують і працюють на 
ліжко-дні, ефективності не буде. 
Губернатор додав, що після вдалої 
реорганізації дільничних лікарень 
в амбулаторії практики сімейної 
медицини вони отримають по дві 
машини «швидкої». 

Про це розповів директор Луць-
кого міського центру зайня-

тості Едуард Неймарк, доповіда-
ючи про організацію оплачуваних 
громадських робіт у наступному 
році.

За його словами, нові можли-
вості для безробітних з’являться 
при підготовці до Євро-2012. Зо-
крема безробітні, що володіють 
іноземними мовами, зможуть на 
цьому трохи заробити. Центр за-
йнятості пропонуватиме їм навча-
ти основам однієї з іноземних мов 
працівників заправних станцій, 
барів і готелів.

Перший заступник міського 
голови Луцька Святослав Кравчук 
поцікавився у пана Неймарка, як 
можна залучити до робіт на бла-
го міста осіб, які знаходяться на 

обліку в центрі зайнятості. Він 
зауважив, що працювати на гро-
мадських роботах безробітні не 
особливо поспішають і роблять це 
«через пень-колоду».

Едуард Неймарк повідомив, що 
нині на обліку в центрі зайнятості 
знаходиться більше двох тисяч 
лучан. Однак лише 35% із них мо-
жуть працювати на громадських 
роботах. Змусити їх до цього ніяк 
не можна, забороняє Конституція.

Директор центру зайнятості 
повідав, що цього року безробітні 
очищали та фарбували огорожу 
стадіону «Авангард», прибирали 
на Меморіалі Слави, доглядали 
безпритульних тварин і впорядко-
вували дворові території у будин-
ках, де мешкають ветерани.

Ольга УРИНА

На Заході України лопнула шах-
райська схема, через яку в лю-

дей за три роки зловмисники ви-
дурили 2,5 мільйона гривень. 

Схема «лохотрону» була на-
ступною: населенню пропонува-
лись кредити без застав і різних 
довідок під малі відсотки. Проте 
для отримання позики клієнту 
треба було заплатити нібито стра-
ховий внесок і за послуги фірми, 
пише «Сегодня». Після цього діл-
ки під різними приводами зму-
шували платити ще й щомісячні 
платежі погашення кредиту, який 
фактично навіть не видавали. Щоб 
не втратити того, що вже заплати-

ли, й отримати обіцяний кредит, 
жертви продовжували кожен мі-
сяць платити невідомо за що. При 
цьому жодна особа обіцяної пози-
ки так і не побачила. Врешті, коли 
люди зрозуміли, що натрапили на 
аферистів, почали масово скаржи-
тися до міліції і до суду.

Наразі організатора арештува-
ли, а четверо його спільників зна-
ходяться на підписці про невиїзд. 
Шахраямо загрожує від 3 до 8 ро-
ків в’язниці. Як розповіли право-
охоронці, люди вірили аферистам 
через те, що діяли останні відкри-
то, мали філіали в різних містах і 
навіть рекламувались у ЗМІ.

Начальник міського управління 
охорони здоров’я Федір Кошель 

повідав, що в медичних закладах 
Луцька недостатньо апаратури для 
діагностики раку. Її наявність до-
помогла б поліпшити ситуацію з 
онкологічними захворюваннями за 
рахунок раннього виявлення хворо-
би. Проте на це, як завжди, бракує 
коштів.

Кошель зазначив, що у березні 
наступного року вже буде чотири 
роки, як прийняли Програму бо-
ротьби з онкозахворюваннями, од-
нак від держави практично нічого 
не отримали, все відкладається на 
потім. Так, за словами Кошеля, за 
державні кошти мали закупити два 
мамографи, та, на жаль, цього не 
сталося. Він підсумував, що спо-
чатку збирались виділити понад два 
мільйони гривень, а вдалося лише 
близько 36 тисяч. Особливо бракує 

медичного обладнання для діагнос-
тики онкозахворювань шлунково-
кишкового тракту.

Головний лікар Волинського об-
ласного онкодиспансеру Орест Ан-
друсенко повідав, що зараз є більше 
можливостей, аби вилікуватись від 
раку. Втім, важливо вчасно діагнос-
тувати хворобу. За його словами, 
94% раку І стадії і 83% ІІ стадії мож-
на вилікувати. Та для цього, крім 
апаратури, потрібне й бажання лю-
дей проходити профогляди. За сло-
вами медиків, люди дуже бояться 
таких обстежень.

Також пан Андрусенко повідо-
мив, що невдовзі в онкодиспансері 
може з’явитись новий апарат про-
меневої терапії, оскільки той, що 
є зараз, працює ще з 1980-х років. 
Більшу частину коштів на його при-
дбання має виділити благодійний 
фонд Рината Ахметова.

Перший заступник міського го-
лови Святослав Кравчук зазначив, 
що на діагностичне обладнання для 
двох поліклінік міста Луцька необ-
хідно близько 250 тисяч гривень. 
Він сподівається, що депутатський 
корпус попрацює над тим, аби за-
класти ці кошти в бюджеті міста на 
2012 рік.

Ольга УРИНА

За неякісний товар тепер доведеться 
відповідати виробнику
Нещодавно глава уряду Микола 
Азаров зазначив, що контроль 
за якістю продукції необхідно 
відновити. Адже перевірки, які про-
вели на його замовлення в Києві, 
шокували Прем’єра. 20 зразків 
продовольчих товарів, які відібра-
ли у місцевих супермаркетах для 
аналізу, не відповідали стандар-
там якості. Наприклад, у вареній 
ковбасі знайшли сою, якої там не 
повинно бути, консерванти і барв-
ники. У сметані жирність була 18,5% 
замість 21% і так далі. Прем’єр-
міністр заявив, що відтепер від-
повідальність за якість продукції 
слід перенести на сертифікованого 
виробника та продавця. Також 
він доручив створити мережу 
лабораторій із дослідження якості 
продуктів. Яка ситуація з якістю 
продовольчих товарів на Волині та 
яким чином контролюючі органи 
зреагували на слова Прем’єр-
міністра, з’ясовували «Відомості».

Як повідомив начальник управ-
ління ветеринарної медицини у 
Волинській області Богдан Лозин-
ський, держава сьогодні відповідає 
за безпеку продукції, а її якість — на 
совісті виробника. 

— І якщо у ковбасі, наприклад, 
підвищена вологість, то це значить, 
що продукт не відповідає параме-
трам якості, але здоров’ю не зашко-
дить, — каже Богдан Васильович. 
— Як правило, виробники, які по-
стачають на ринок неякісні про-
дукти, автоматично стають некон-
курентоздатними, адже споживач 
просто відмовляється від їхнього 
товару. Часто чуємо, що українська 
продукція неякісна, проте це дезін-
формація суспільства. У Білорусі, 
скажімо, абсолютно ті самі технічні 
умови. Тож ті, хто поширює такі чут-
ки, прагнуть, аби наш ринок заполо-
нив імпорт.

Богдан Лозинський запевнив, що 
на кожному підприємстві в облас-
ті, де виготовляють м’ясо-молочну 
продукцію, здійснюється державний 
контроль і нагляд за її безпечністю. 
Працює ветеринарний лікар, прово-
дяться періодичні лабораторні пере-
вірки. 

Однак у нас, споживачів, можуть 
виникнути запитання — чи завжди 
безпечне є якісним і де ця межа без-
печності та якості? А ще — де гаран-
тія, що технічні умови витримано і 
склад продукту відповідає вказано-
му на етикетці?

Начальник обласного управлін-
ня у справах захисту прав спожива-
чів Геннадій Кожевніков каже, що 
технічні умови, які почав видавати 
Держстандарт із 1996 року замість 
колишніх ГОСТів, не покращили, а 
навпаки, погіршили продукцію.

— Спочатку навіть зареєструва-

ли купу технічних умов із назвами 
«гостованих» продуктів харчуван-
ня, наприклад, ковбаса «Лікарська», 
«Любительська», «Львівська» з різ-
ними добавками, що вводило в ома-
ну покупців, і це змагання було не 
на користь споживача, — розповідає 
Геннадій Геннадійович. — Бо у 2002-
му ліквідували Держспоживзахист і 
об’єднали з Держстандартом. Тобто 

в одній структурі реєстрували тех-
нічні умови та проводили контроль. 
Лише цього року в квітні Президент 
підписав наказ про створення Держ-
споживінспекції — окремого органу, 
який буде працювати винятково на 
потреби споживачів. 

З наступного року планується, 
що Держспоживінспекція контр-
олюватиме не тільки продавця, а й 
виробника. Адже до цього управлін-
ня у справах захисту прав спожива-
чів, відповідно до законодавства, не 
мало права перевіряти ні оптовика, 
ні виробника, а лише роздріб. 

— Відповідальність буде нести 
не продавець, а виробник, якщо 
цей продавець конкретно вкаже, де 
отримав товар, — пояснює Геннадій 

Кожевніков. — У цьому ми в чомусь 
цивілізуємося. Контроль має бути, 
адже коли в нас в Україні збира-
ють конкретну кількість молока, і з 
нього можна випустити стільки-то 
масла, а виготовляють у кілька разів 
більше, то зрозуміло, що використо-
вують різні рослинні жири. 

Також, за його словами, буде змі-
нено умови планових і позапланових 
перевірок господарюючих суб’єктів. 

— Сьогодні ми повинні надсила-
ти повідомлення про планову пере-
вірку за десять днів, — розповідає 
Геннадій Геннадійович. — А поза-
планову проводимо, коли людина 
скаржиться чи є звернення з проку-
ратури, одначе перед цим доводить-
ся брати дозвіл у Комітеті в Києві. 
Відповідно, час затягується і віді-
брати зразки з тої партії товару, що 
вказав споживач, неможливо. Цим 
законом нам зв’язали руки. Проте 
вже готуються зміни, де передбачено 
відразу йти на перевірки, що стосу-
ються скарг на харчі. 

Результати ж планових переві-
рок також не тішать, бо, за словами 
начальника управління, лише 20-
25% підприємців є законослухняни-
ми, інші ж воліють радше заплатити 
штраф, аніж дотримуватися всіх ви-
мог. 

Також, на думку Геннадія Ко-
жевнікова, управлінням у справах 
захисту прав споживачів необхідно 
повернути харчові лабораторії, які 
свого часу перевели у структури 
Держстандарту з питань метрології 
та сертифікації. Позитивом посадо-
вець називає те, що цього року поча-
ли виділяти з держбюджету кошти 
на перевірку якості продовольчих і 
непродовольчих товарів. Прем’єр-
міністр запевнив, що у держбюджеті 
на 2012 рік буде передбачено фінан-
сування такої роботи й запрацює 
Державна програма контролю за 
якістю виробництва продукції.

Людмила ШИШКО 

Результати ж планових 
перевірок також не тішать, 
адже лише 20-25% підпри-
ємців є законослухняними, 
інші ж воліють радше 
заплатити штраф, аніж до-
тримуватися всіх вимог. 

Волинський аукціонний центр оголошує аукціон
з продажу права оренди земельних ділянок, що розташовані на території Шепельської сіль-
ської ради Луцького району Волинської області: 
лот І – право оренди земельної ділянки площею 16,5872 га.       
Місцерозташування – земельна ділянка розташована за межами населених пунктів Шепель-
ської сільської ради Луцького району Волинської області. 
Категорія земель – землі державного резервного фонду.
Цільове призначення – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
Кадастровий номер – 0722887500:04:001:1664
Початкова вартість продажу лоту №1 – 11431,00 грн.    
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – 229885,32 грн.  
Річна орендна плата – 3% від нормативної грошової оцінки (6896,55 грн.).
Термін оренди – 30 років.
Земельна ділянка багатокутної форми. Межує з землями загального користування та з земля-
ми державного резервного фонду, з земельними частками (паями).
Обмеження відсутні, сервітути не встановлені.
лот ІІ – земельна ділянка площею 47,2375 га.    
Місцерозташування – земельна ділянка розташована за межами населених пунктів Шепель-
ської сільської ради Луцького району Волинської області. 
Категорія земель – землі державного резервного фонду.
Цільове призначення – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
Кадастровий номер – 0722887500:04:001:1663
Початкова вартість продажу лоту №2 – 32988,00 грн.     
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – 585377,96 грн.  
Річна орендна плата – 3% від нормативної грошової оцінки (17561,33 грн.).
Термін оренди – 30 років.
Земельна ділянка багатокутної форми. Межує з землями загального користування та з земля-
ми державного резервного фонду, з земельними частками (паями).
Обмеження відсутні, сервітути не встановлені.
Грошові кошти в розмірі 1143,10 грн. (лот №1), 3298,80 грн. (лот №2), що становить 10% від по-
чаткової вартості об’єкта аукціону (гарантійний внесок) та плата за реєстрацію заяви в розмірі 
501,00 грн. вносяться на: 
р/р 26003203233 в ВОД ВАТ „Райффайзен Банк Аваль”, МФО 380805, код 21733635.
Отримувач: ПАТ ДАК “НМАЦ“ – філія “Волинський аукціонний центр”. 
Спеціальні умови – Витрати понесенi на виготовлення технiчної документацiї iз землеустрою 
щодо складання документів, що посвідчують право на оренду земельних ділянок, підготовку 
та проведення земельних торгів відшкодовує переможець аукціону.
Аукціон відбудеться 23 січня 2012 року об 1100 за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична 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 технічною та землевпорядною документацією можна ознайомитися в ПАТ 
ДАК “НМАЦ“ – філії “Волинський аукціонний центр” за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична, 13., 
контактна особа – Мельничук Мирослава Степанівна, тел. (0332) 244-188.

ОГОЛОШЕННЯ 


