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У парламенті готують зако-
нопроект, згідно з яким усі 

державні заклади харчування 
зобов’язані будуть куховарити ви-
нятково з йодованою сіллю. 

Приватним кафе та рестора-
нам це буде рекомендовано. Брак 
цього хімічного елемента в орга-
нізмі людини призводить до пору-
шень функцій мозку та розумової 
відсталості. Крім того, страждає 
репродуктивна функція, імунна 
система та розвиток різних орга-
нів, запевняє професор Інституту 

ендокринології Віктор Кравченко. 
Здавалося б, панацея очевид-

на не лише медикам і депутатам 
— йодована сіль. Але в ній фахів-
ці вгледіли також і небезпеку, що 
йменується «йодат калію». 

«Сьогодні ще ніхто в світі не 
провів хронічних, токсикологіч-
них досліджень нешкідливості 
йодату калію. Як і на що він діє, є 
тільки здогадки», — попередив фа-
хівець Інституту гігієни та медич-
ної екології Віталій Корзан. 

Саме цією речовиною пере-
важно йодують сіль в Україні. 
Більшість світу віддає перевагу 
йодиду калію. 

Різниця в кілька літер, запев-
няє фахівець із гігієни та медичної 
екології, загрожує додатковими 
токсинами в організмі. 

До того ж вітчизняними держ-
стандартами дозволена пропорція 
40 міліграмів йоду на кілограм 
солі. А це забагато. 

Занепокоїлися також імуноло-
ги, адже, доведено, що не кожен 
організм сприймає йод. Тому, за-
певняють, формулу ідеального 
законопроекту про йодовану сіль 
виводити доведеться довго.

  КУДИ ІДУТЬ ГРОШІ?

Згідно з останніми даними, 
цьогорічна сума бюджетних 

видатків на санаторії Держуправ-
ління справами і Верховної Ради 
— це 17% усіх загальнодержавних 
видатків Міністерства охорони 
здоров’я. Такими є дані моніто-
рингу, який здійснює Лабораторія 
законодавчих ініціатив за під-
тримки Міжнародного фонду 
«Відродження».

Експерти зазначають, що таку 
ж суму складають деякі субвенції 
для місцевих бюджетів, які розпо-
діляє МОЗ на придбання медично-
го обладнання та матеріалів, пере-
дає «Чиста політика». У 2010 році 
витрати на згадані санаторії скла-
ли 144 млн. грн., у 2011 році — 247 
млн. грн., а у 2012 році закладено 
понад 200 млн. грн.

«На санаторії для чиновників 
витрачають кошти, які можна було 
б спрямувати на допомогу поліклі-
нікам і лікарням», — зазначають у 
Лабораторії законодавчих ініціа-

тив. 
«Крім того, санаторії як за-

клади відпочинку працюють на 
конкурентному ринку туристич-
них послуг — у Карпатах і Криму. 
Отже, така підтримка державних 
санаторіїв викликає питання не 
тільки з погляду справедливості 
й неупередженості розподілу бю-
джетних видатків, але й у контек-
сті впливу на конкуренцію на рин-
ку послуг відпочинку», — додають 
у повідомленні.

На санаторії чиновників 
витрачається майже 20% бюджету 
Мінохорони здоров’я

Відомості.UA

№ 16 (604)

19 - 25 квітня 2012 року

http://vidomosti-ua.com/

Події

Фармацевтична компанія 
інвестує в Україну $100 млн. 
Найбільша в Йорданії фармацевтична компанія 
Hikma Pharmaceuticals має намір інвестувати в Укра-
їну більше $100 мільйонів, повідомив Надзвичайний 
і Повноважний посол України в Йорданії Сергій 
Пасько. Він повідомив, що для нашої держави цей 
проект цікавий тим, що Україна виробляє власних 
ліків тільки 40% від необхідної кількості. До речі, фір-
ма Hikma Pharmaceuticals експортує зараз в Україну 
ліків на суму близько $10 мільйонів щорічно.

Пільговики платитимуть 
повну вартість проїзду
27 мільйонів гривень, виділених державою для 
компенсації витрат за пільговий проїзд пасажи-
рів, не влаштовує волинських перевізників. Вони 
кажуть, що ці кошти не покриють навіть третини 
витраченого на перевезення пільговиків. Керів-
ники управління соцзахисту та промисловості 
радять волинським депутатам у якості пілотного 
проекту запровадити адресну допомогу пільго-
викам, тоді, мовляв, вічна проблема «перевізник 
— пільговики» зведеться нанівець.

  НА БЛАГО ГРОМАДИ

Cтарший оперуповноважений карного розшуку 
«вибивав» із людей потрібні свідчення 

На вулиці, що не освітлювалась 
10 років, з’явилися ліхтарі

  ДЕПУТАТСЬКА ІНІЦІАТИВА

На Волині, за словами заступника 
прокурора області Сергія Маса-

лова, тільки за три місяці цього року 
порушено чотири кримінальні спра-
ви щодо працівників міліції. За дво-
ма досудове слідство вже закінчили 
та скерували їх до суду. 

Одну з таких справ розслідувала 
Ковельська міжрайонна прокурату-
ра. 

Як зазначила старший слідчий 
Наталія Ткачук, кримінальну справу  
порушили щодо оперуповноваже-
ного сектора карного розшуку Ко-
вельського міськрайвідділу УМВС 
Волинської області лейтенанта мілі-
ції Б.

Як вдалося з’ясувати, міліціянт, 
не бажаючи псувати статистику сво-
їх службових «досягнень», сфабри-
кував матеріали справи. 

В міліцію звернулася мешкан-
ка Ковеля з заявою про те, що у її 
квартирі зламали замок від вхідних 
дверей і викрали золоті вироби та 
ноутбук марки «Делл». Оперупов-
новажений Б. вирішив, що це недо-
статні причини для порушення кри-
мінальної справи. Натомість виніс 
постанову про відмову в порушенні 
такої, мотивуючи тим, що у заявни-

ці жодних речей не пропало, а тіль-
ки пошкоджено дверний замок. А в 
міськвідділ жінка звернулася «задля 
надання інформації». 

Як свідчать матеріали кримі-
нальної справи вже проти самого 
правоохоронця, заради підтвер-
дження своєї «версії» він вилучив 
із матеріалів перевірки справжні 
пояснення потерпілої, написав нові 
та підписав їх. Мовляв, збитків 
не завдано, і з квартири нічого не 
зникло. Те, що підпис у протоколі 
підроблено, засвідчили результати 
проведеної судово-почеркознавчої 
експертизи. 

Прокуратурою незаконна поста-
нова про відмову в порушенні кри-
мінальної справи скасована й одно-
часно порушена кримінальна справа 
за фактом крадіжки майна (частина 
3 статті 185 Кримінального кодексу 
України). 

— Проти посадовця Ковельсько-
го міськвідділу було порушено кри-
мінальну справу за ч.1 ст.366 та ч.3 
ст. 364 Кримінального кодексу Укра-
їни, — зазначила Наталія Ткачук. — 
Відбувся суд. Вирок: п’ять років по-
збавлення волі з відтермінуванням 
на три роки. 

Ще один випадок службового 
підроблення зі сторони працівника 
правоохоронних органів зафіксува-
ли прокурори Луцького району. 

Так, оперуповноважений служби 
боротьби з економічною злочинніс-
тю підробив протокол оперативної 
закупки, здійснив її без участі по-
нятих, так само підробив підписи 
понятих і свідків, оформляючи важ-
ливі службові документи. Право-
охоронець порушив закон, діючи на 
шкоду загальнодержавним інтере-
сам. У цій справі ще триває досудове 
слідство. 

А кримінальну справу, порушену 
проти екс-працівника міліції Горо-
хівського райвідділу уже розглянув 
Апеляційний суд Волинської облас-
ті. Вирок Іваничівського районного 
суду залишено без змін — шість ро-
ків ув’язнення з позбавленням права 
обіймати посади в органах внутріш-
ніх справ строком на два роки.

Колишній старший оперупов-
новажений карного розшуку «ви-
бивав» із людей потрібні свідчення 
у прямому сенсі слова. Прокуратурі 
вдалося довести застосування на-
силля у двох епізодах. 

У Луцьку на вулиці, що не освіт-
лювалася 10 років, запалили 

45 нових ліхтарів. Для реалізації 
політики міського голови Миколи 
Романюка щодо освітлення вулиць 
міста залучено соціально-відпові-
дальний бізнес. Спонсором вста-
новлення ліхтарів на вулиці Ста-
ніславського (район ДПЗ) стало 
підприємство «Скорпіон-Сервіс», 
виділивши 62 тисячі гривень. 

Вкладені кошти були викорис-
тані на відновлення освітлення 
вул. Станіславського — на заміну 
800 м кабельної мережі та встанов-
лення 31 нового світильника. Ще 
чотирнадцять світильників були 
встановлені за рахунок бюджет-
них коштів міста.

«Плани на майбутнє — гран-
діозні, ставлю собі за мету за час 
нинішньої каденції встигнути 
зробити максимально багато, нині 
92% міста освітлені, — сказав мер 
Романюк. — За 2012 рік плануємо 
встановити 1000 ліхтарів, станом 

на сьогодні уже маємо 200. Впро-
довж 2011 року вдалося освітлити 
шкільні подвір’я, цього року зро-
бимо те ж саме у дитячих садочках. 
Правда, на прилеглих до дитсадків 
територіях мереж узагалі немає. 
В планах відновити світлопоста-
чання у мікрорайоні Вересневе, до 
кінця року маємо на меті зробити 
там половину мереж».

У 2011 році в Луцьку було вста-
новлено 356 нових світильників.

З десяти соток городу — 150 тисяч 
гривень прибутку
Вже три роки житель Іваничів Во-
лодимир Сівер займається виро-
щуванням саджанців фруктових де-
рев. Нещодавно це своєрідне хобі 
він перетворив на легалізований 
бізнес. І тепер пан Володимир — 
підприємець у галузі садівництва. 
Каже, досить прибуткова справа, 
адже з 10 соток землі можна отри-
мувати 150 тисяч гривень доходу. 

Володимир Миколайович має 
вищу освіту, 25 років пропрацював 
інженером у кіномережі, однак піс-
ля розвалу СРСР ця галузь занепала, 
тому потрібно було шукати інших 
заробітків. Так потрапив, як і бага-
то інших наших співвітчизників, у 
Польщу. 

— Батько мій мав яблуневий 
садок, — розповідає Володимир 
Сівер. — Я йому допомагав, мені 
було цікаво, як щепити дерево, як 
його виростити. А тут запропону-
вали попрацювати у сусідів-поляків 
на плантаціях саджанців, тому по-
годився відразу. Був недалеко від 
Любліна. Там цілі села садівників, і 
масштаби дуже великі — фермери 
мають по 20-30 гектарів саджанців. 
Але займаються суто цим, більше ні-
чого не вирощують і господарки не 
тримають — не так, як у нас. Можли-
во, саме через те, що зосереджують-
ся на одному, і толк тій справі дають, 
і розвиваються. Та вирощування 
саджанців вимагає ручної праці, 
адже окулірування (спосіб щеплен-
ня плодових і декоративних рослин 
одиничною брунькою, взятою від 
черенка культурного сорту, — авт.) 
займає багато часу, тому й наймають 
працівників. 

Під час заробітчанського життя 
чоловік вивчив усі тонкощі та се-
крети розведення саджанців плодо-
вих дерев. На Волинь повернувся з 
багажем нових знань і зразками ще-
плених дерев. Купив біля Іваничів 
хатину, посадив садок, а ще доглядає 
батьківський. Приміром, минулого 
року зібрав дві тонни яблук. Після 
Польщі працював у Києві майстром 
цеху на ТзОВ «Укрполімер-газ». Од-
наче три роки тому твердо вирішив 
зайнятися садівництвом, тоді й за-
клав маточні підщепи.

— На 10 сотках можна посадити 
п’ять тисяч дерев, — пояснює садів-
ник, — і вже через півтора року їх 
продати. Якщо по 30 гривень за са-
джанець, то виходить 100 тисяч чи-

стого прибутку, без затрат на паливо, 
засоби захисту. Зараз мають попит 
низькорослі, середньорослі та карли-
кові дерева. Покупці мені довіряють, 
тому майже всі саджанці продаю тут, 
на місці. Заїжджим реалізаторам са-
джанців вірити не можна, бо часто 
буває, що продають одне, а виростає 
зовсім інше. І де потім того продавця 
шукати? А ще планую декоративні 
дерева вирощувати — туї, сосонки. 
Он там, — показує рукою в бік хати, 
— є невелика тепличка, де вони рос-
туть, потім їх висаджу. Ще збираюся 
горіхи посадити, а саме фундук, уже 
маю кілька маточних дерев. Думаю, 
це також вигідно. 

Вирощує Володимир Миколайо-
вич саджанці яблунь, які більш аклі-
матизовані до наших умов: ліголь, 
сніговий кальвіль, малинівку, білий 
налив, рубін, мрію. Одначе, каже, не 
таке вже й легке це діло, як багато 
хто собі думає, адже «уваги треба 
приділяти деревцям багато, за всім 
доглядати, треба ту справу любити». 

— По-перше, необхідно мати 
підщепи, — коротко розповідає 
технологію садівник, — їх, до слова, 
можна придбати у розсадниках, і ма-
точні дерева точно відомих сортів, 
із яких зрізуємо однорічні пагінці 

для окулірування. Як правило, це 
роблять у липні. Прищепити треба 
в той же день, коли зрізав. Місце 
надрізу кори на підщепі замотуєть-
ся плівкою, щоб брунька з маточ-
ного дерева прижилася до підщепи. 
Чекаємо до осені, розв’язуємо та 
дивимося, чи прижилося. Навесні 
все «дике» обрізаємо, замазуємо, і 
деревце росте. При цьому треба не 
забувати підживити саджанці. Й во-
сени їх уже можна продавати. 

Щодо ґрунту, то, за словами са-
дівника, не всякий підійде: бажано, 
щоб був трохи піщаним, або чорно-
зем, але «неважкий». Хоча, щоб тро-
хи його розпушити, можна посіяти 
сидерати. 

— Якщо ж плануєте садок, — 
продовжує пан Володимир, — то 
бажано ґрунт здати на аналіз, аби не 
був надто кислим. Цими питаннями 
треба цікавитися, бо з одної пора-
ди нічого не вийде. Я сам постійно 
читаю спеціальну літературу, статті 
в Інтернеті. Відвідував заняття, які 
організував центр зайнятості з теми 
садівництва. Просто до справи тре-
ба ставитися серйозно, дбати про 
«чистоту» сортів, тоді це буде ви-
гідним. 

Людмила ШИШКО

  РЕАЛІЇ 

Володимир Сівер розповідає  про техніку вирощування саджанців

Українців примусять вживати 
йодовану сіль 


