
Продовження, початок на стор. 1
— Пальмова олія заборонена у 

країнах Європи для використання 
у харчовій промисловості, — зазна-
чив пан Юрій. — У нас же вона вже 
звично входить до складу цукерок, 
шоколаду, локшини швидкого при-
готування, чіпсів, крекерів тощо. 
Додавання пальмової олії в ці про-
дукти інколи сягає 95%. Широко 
використовують цю добавку й у 
молочному виробництві. Особли-
во це стосується згущеного молока, 
сметани, сирів. Насамперед тому, 
що пальмова олія — найдешевший 
рослинний жир. У нас у країні її не 
виробляють, а експортують. Ціка-
во, що роблять це лише харчовики 
і металурги. У цій галузі пальмову 
олію застосовують здебільшого для 
змащення обладнання. Температура 
її плавлення — 54 градуси. Звична 
температура тіла людини — 36,6. 
Тож організм її практично не засво-
ює, а розчинити може лише бензин.

Юрій Чорнобривець відкрив 
секрет іще однієї «чудо»-речовини 
— Е-171, або діоксина титану. Він 
надає молочним продуктам гарний 
білосніжний колір. Це основний 
компонент фарби-білила, підкрес-
лив експерт. У світі він широко за-
стосовується у виробництві лаків, 
фарб, паперу та пластмас. І лише в 
Україні, Росії та деяких інших краї-
нах його легально використовують 
харчовики.

НАСЛІДКИ ВЖИВАННЯ

Лікар із гігієни харчування са-
непідемстанції Луцька та Луцького 
району Олена Петриченко зазначи-
ла, що хімічні добавки, які викорис-

товуються в продуктах харчування, 
негативно впливають на функціо-
нування як окремих органів, так і 
всього організму загалом. Особли-
во, якщо їх вживати систематично. 
Осідаючи у наших нирках, печінці, 
підшлунковій залозі, вони накопи-
чуються з роками та провокують 
появу того чи іншого захворювання 
серцево-судинної системи, шлунко-
во-кишкового тракту і навіть появу 
злоякісних пухлин.

— Пальмова олія не розчиняєть-
ся у нашому організмі, вона осідає на 
стінках судин, ті звужуються, утво-
рюються «бляшки», — зазначила 
санлікар. — При цьому підвищуєть-
ся рівень холестерину. Як результат 
— серцево-судинні захворювання є 
лідерами у структурі захворюванос-
ті українців. Особливо небезпечна 
«хімічна» їжа для дітей. Тому ми і 
звертаємо увагу на якість молочних 
продуктів, які є необхідними для ди-
тячого харчування.

 
ЧОМУ Ж ВЛАДА ДОЗВОЛЯЄ 
ТРУЇТИ УКРАЇНЦІВ?

Якщо такі добавки, як пальмова 
олія та діоксин титану, такі небез-
печні, то виникає просте запитан-
ня: чому ж їх не заборонять? Юрій 
Чорнобривець висловив припущен-
ня, що сьогодні для парламентарів 
більш пріоритетними є бізнесові ін-
тереси окремих промислових груп, 
аніж здоров’я українців. Тому про-
тягом двадцяти років у Верховній 
Раді не піднімається питання забо-
рони тих чи інших «Ешок». 

Проконтролювати виробників 
сьогодні дуже складно.

— Перевірку продукції мала би 
здійснювати Асоціація захисту прав 
споживачів, одначе за браком ко-
штів вона цього не робить, — наго-
лосив Юрій Чорнобривець. — Укра-
їнське ж законодавство таке, що 
орган, який здійснює перевірку, має 
попередити виробника за 10 днів до 
візиту. Зрозуміло, що така перевірка 
нічого не виявить. 

Можна піти й іншим шляхом: 
споживач має право, купивши про-
дукти, принести їх на експертизу. 
Проте вона недешева. Її вартість — у 
межах 1000 гривень. Погодьтеся, не 
кожен це може собі дозволити.

БІЛОРУСЬКЕ — НЕ ЗНАЧИТЬ 
КРАЩЕ

Якщо українські виробники ви-
користовують (як бачимо, цілком 
законно), такі шкідливі добавки, 

як пальмова олія і діоксин титану, 
то, можливо, варто звернути увагу 
на білоруську «молочку». Адже там 
збереглися ще радянські стандарти. 
Юрій Чорнобривець погодився, що 
наші сусіди пальмовою олією не зло-
вживають. Одначе зазначив, що сам 
їхню продукцію не купує.

— Я не кажу, що не потрібно 
купувати білоруські продукти, але 
є моменти, над якими варто заду-
матися. Наприклад, те, що основні 
виробництва Білорусі знаходяться 
в найбільш забруднених радіацією 
регіонах, а це Рогачов, Гомель, — за-
значив фахівець. — У Білорусі, зви-
чайно, продукція перевіряється на 
радіонукліди, але українська сторо-
на результатів таких перевірок не 
бачить. Іще один момент, який ви-
кликає у мене пересторогу, — термін 
придатності: з заводу продукт мав 
проїхати кордон, здолати шлях на 
склади, магазини, а на ньому стоїть 
сьогоднішня дата виробництва. Ще 
одна проблема — це вміст антибіо-
тиків у білоруській «молочці». Свого 
часу і Україна, і Росія через це забо-
роняли її імпорт. А ми повинні розу-
міти, що антибіотики, що містяться 
у продуктах у великій кількості, зу-
мовлюють звикання організму, тож 
потім, коли ми хворіємо, антибіоти-
ки, які ми приймаємо як ліки, уже не 
допомагають.

ЯК ПРАВИЛЬНО ВИБРАТИ 
МОЛОЧНИЙ ПРОДУКТ?

І все ж Юрій Чорнобривець 
сказав, що не все так погано в укра-
їнському виробництві. У нас, вияв-
ляється, також є добросовісні вироб-
ники молочних продуктів. Головне 
— вчасно їх розпізнати. Тому, купу-
ючи продукт, у першу чергу потрібно 
дивитися на термін придатності: що 
менший, то ліпший. Якісний молоч-
ний продукт місяць зберігатися не 
може. Температура зберігання мо-
лочної продукції має бути -2 — +8. 
Слід звертати увагу на склад про-
дукту: натуральний він чи ні. Якщо 
на упаковці не вказано жодних роз-
пливчатих «рослинних олій» чи не-
відомих вам речовин із індексом «Е», 
то можете сміливо купувати товар. 

На прохання «Відомостей» Юрій 
Чорнобривець назвав продукцію, 
яка отримала позитивні висновки Ін-
ституту споживчих експертиз. Серед 
них згущене молоко Первомайського 
комбінату, продукція торгових марок 
«Добряна», «Комо», Яготинського 
маслозаводу.

Наталка СЛЮСАР

До Росії в першому півріччі 2012 
року було відвантажено на 7,7 

тисячі тонн менше українського 
сиру, ніж за аналогічний пері-
од минулого року, що призвело 
до збитків у обсязі 46,8 мільйона 
доларів, повідомили в Асоціації 
«Український клуб аграрного біз-
несу». Фахівці також додали, що 

«сирна війна» з Росією негативно 
позначилася на зовнішньоторго-
вельному балансі країни та завда-
ла значних втрат молочній галузі.

«У той же час експорт сирів до 
інших країн у грошовому перера-
хунку залишився незмінним, а по-
декуди й підвищився», — йдеться 
у повідомленні.

Відомості.UA

№ 31 (619)

2 - 8 серпня 2012 року

http://vidomosti-ua.com/

Події
Луцького адвоката і його клієнта 
судитимуть за земельні оборудки

«Сирна війна» коштувала Україні 50 
мільйонів доларів 

Виконувач обов’язків проку-
рора області Володимир Троц 

порушив кримінальну справу 
щодо адвоката за фактом заволо-
діння чужим майном шляхом об-
ману, вчиненого за попередньою 
змовою групою осіб, підроблення 
документів і використання не-
правдивих документів. Про це 
повідомили у прес-службі проку-
ратури Волинської області. Одно-
часно прокуратурою міста Луцька 
порушено кримінальну справу 
щодо його клієнта — за фактом 
заволодіння чужим майном шля-
хом обману, вчиненого за попере-
дньою змовою групою осіб.

Під час досудового слідства 
встановлено, що цей громадянин 
домовився з адвокатом про вирі-
шення питання щодо оформлення 
права власності на земельну ді-
лянку в місті Луцьку на себе і пе-
редав йому копії документів на неї, 

а також чималі кошти в іноземній 
валюті.

Оформляючи право власності 
на клієнта, адвокат склав неправ-
дивий договір купівлі-продажу, а 
також доручення від імені дійсно-
го власника земельної ділянки на 
представництво його інтересів у 
суді.

Продовжуючи свої злочинні 
дії, юрист за допомогою підробле-
них документів подав до Луцького 
міськрайонного суду позовну зая-
ву в інтересах цього громадянина. 
Судовий орган визнав дійсними 
договір купівлі-продажу земельної 
ділянки та право власності на неї. 
Клієнт навіть отримав державний 
акт і став власником 0,0520 га зем-
лі в Луцьку. 

Ці кримінальні справи 
об’єднано в одне провадження. 
Досудове слідство за ними про-
водить прокуратура міста Луцька.

На Волині стартував проект 
обласної служби зайнятості 

«Школа порядку». І тепер безробітні 
зможуть виконувати оплачувані гро-
мадські роботи у якості громадських 
помічників. У їхні обов’язки входи-
тиме проведення інформаційно-
роз’яснювальної роботи серед насе-
лення щодо застосування можливих 
форм і методів захисту життя та 
здоров’я у надзвичайних ситуаціях, 
а також профілактичних бесід задля 
запобігання порушенню громад-
ського порядку й інше. 

Пілотними у впровадженні 
«Школи порядку» стали Іваничів-
ський районний і Нововолинський 
міський центри зайнятості. Протя-
гом квітня цього року відбувалися 
зустрічі керівництва цих центрів за-
йнятості з представниками міської 
влади, УМВС, МНС, громадських 
організацій, сільськими та селищ-
ними головами для визначення про-
блемних ділянок роботи, окреслен-
ня основних напрямків діяльності 
громадського помічника, обгово-
рення критеріїв підбору безробіт-
них для цієї роботи. 

Директор Іваничівського район-
ного центру зайнятості Гарік Татоян 

у коментарі газеті «Відомості» зазна-
чив, що потреба у громадських по-
мічниках визначається самими сіль-
ськими радами залежно від попиту 
на цей вид послуг у кожній окремій 
територіальній одиниці. 

— А попит є, бо в Іваничівському 
районі, де більше 55 населених пунк-
тів, працює лише дев’ять дільничних 
інспекторів, бракує працівників у са-
мих сільських радах для здійснення 
подвірних обходів, — зазначив пан 
Татоян. — А громадськими поміч-
никами можуть бути практично усі 
безробітні. Головний критерій — ко-
мунікабельність, уміння донести ін-
формацію, зацікавити свого співроз-
мовника.

Уже прийнято зміни до роз-
порядження голови Іваничівської 
райдержадміністрації та рішення 
виконавчого комітету Нововолин-
ської міської ради, згідно з якими до 
переліку соціально значимих робіт 
внесено інформування населення 
з питань запобігання порушенням 
громадського порядку та безпеки 
життєдіяльності. 

У центрах зайнятості  спільно з 
Волинським інститутом підтримки 
та розвитку громадських ініціатив 

організовані для потенційних учас-
ників «Школи порядку» спеціальні 
тренінги для навчання психоло-
гічним особливостям спілкування 
з різними категоріями населення. 
Лише після цього підписані догово-
ри та направлені на громадські ро-
боти безробітні.

Наразі до проекту залучено 10 
безробітних в Іваничівському райо-
ні. Нововолинський міський центр 
зайнятості підписав договір на про-

ведення оплачуваних громадських 
робіт із Жовтневою селищною ра-
дою та направив на громадські ро-
боти у якості громадського поміч-
ника інструктора з числа колишніх 
працівників міліції.

Громадські помічники проводи-
ли інформаційно-роз’яснювальні 
заходи з жителями району на теми 
заборони посіву та вирощування 
маку, обмеження перебування непо-
внолітніх дітей після 22-ї години без 

супроводу батьків на вулицях, стану 
безпеки руху на території району та 
попередження дорожніх пригод із 
письмовим повідомленням жителів 
і власників торгових точок; поши-
рювали рекомендації «Як не стати 
жертвою злочину», які особливо 
актуальні для одиноких і старих 
людей; проводили виховні бесіди з 
батьками неповнолітніх порушни-
ків; розповсюджували інформацію 
щодо можливостей одержання дота-
цій за утримання телят, інших про-
грам підтримки ОСГ та інше. 

Уся робота, яка проводиться гро-
мадським помічником, узгоджуєть-
ся та контролюється безпосередньо 
сільським чи селищним головою. 
Ведеться журнал обліку проведеної 
роботи. 

Із липня проект впроваджується 
уже й в інших районах області. Зо-
крема, у Ковельському міськрайон-
ному центрі зайнятості у рамках 
проекту відбулося навчання для 15 
пошукачів роботи — претендентів 
на посаду громадського помічни-
ка, з них 11 виявили бажання взяти 
участь у проекті.

Людмила ШИШКО

На Волині погашено 26,7 мільйона 
гривень боргів із зарплати

Виробники додають у продукти речовини, 
які використовують металурги і хіміки 

Японія готова купити спірні з 
Китаєм острови за $25 млн.
Японський уряд готовий заплатити за три спірні з 
Китаєм острови Сенкаку (китайська назва — Дя-
оюйдао) два мільярди єн (близько 25 мільйонів 
доларів). Зараз три з п’яти островів Сенкаку 
перебувають у приватній власності. Їх господар 
— японець, держава орендує в нього острови, 
виплачуючи 24 мільйони єн (близько 314 тисяч 
доларів) щорічно. Мер Токіо Сінтаро Ісіхара заявив, 
що столична префектура візьме рішення цього пи-
тання на себе та викупить три острови у власника.

Ігор Палиця реєструється 
кандидатом у народні 
депутати по Луцькому округу
30 липня 2012 року відомий бізнесмен і благо-
дійник Ігор Петрович Палиця подав у Центральну 
виборчу комісію документи для реєстрації його 
кандидатом у народні депутати України по Луць-
кому одномандатному виборчому округу №22, 
висунутим у порядку самовисування.

Юрій Чорнобривець демонструє 
пальмову олію
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Заборговану заробітну плату 
після співбесід із участю пра-

цівників податкової служби Воли-
ні виплатили 89 працедавців. Тож 
бюджет поповнився на 2,7 міль-
йона гривень податку з доходів 
фізичних осіб. Про це повідомляє 
сектор взаємодії з засобами масо-
вої інформації та громадськістю 
ДПС у Волинській області.

За інформацією відділу опо-
даткування фізичних осіб, у необ-
хідності погасити зарплатні борги 
керівників підприємств і підпри-
ємців-фізосіб переконували під 
час заслуховувань на засіданнях 
спеціальних комісій при органах 
місцевого самоврядування. Ар-
гументи податкової служби щодо 
своєчасної оплати праці взяли до 

уваги три чверті роботодавців, які 
боргували зароблене своїм пра-
цівникам. До того ж податківці 
переконали 1243 працедавців, які 
ігнорували вимоги законодавства 
щодо мінімального розміру зарп-
лати, дотримуватися чинного за-
конодавства. Фінансовий ефект 
цих заходів — підвищення рівня 
оплати праці та додаткових 272 ти-
сячі гривень сплаченого податку з 
доходів фізичних осіб. Загалом під 
час перевірок у першому півріччі 
податківці встановили 100 пору-
шень податкового законодавства 
при виплаті заробітної плати і на-
рахували несумлінним роботодав-
цям 3,6 мільйона гривень податку 
з доходів фізичних осіб разом зі 
штрафними санкціями.

На допомогу дільничним інспекторам прийдуть громадські помічники


