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Події

Оприлюднено список найбагатших людей 
світу 

Найбагатшою людиною планети 
за підсумками 2012 року став 

мексиканець Карлос Слім із особис-
тим статком у 75 мільярдів доларів. 
Загалом сотня найзаможніших тов-
стосумів планети збільшила про-
тягом минулого року свої сукупні 
доходи на 241 мільярд доларів, до-
сягнувши суми в 1,9 трильйона 
«зелених». Ці підрахунки зроблені 
й опубліковані агентством ділових 
новин «Блумберг», передають «Ко-
ментарі». 

Найбільший приріст доходів — 
на 20% — відбувся за останні дванад-
цять місяців у тих, хто пов’язаний із 
телекомунікаційним бізнесом і роз-
дрібною торгівлею. 

Світовим лідером за темпами 
збагачення у 2012 році став 76-річ-
ний іспанець Амансіо Ортега, який 
володіє мережею магазинів готового 
одягу, зокрема маркою Zara. Мину-
лого року його статки збільшилися 
на 22,2 мільярда доларів і досягли 
57,5 мільярда «зелених». Ортега 

контролює торгову групу Inditex, 
якій належить мережа з торгівлі 
одягом, що налічує п’ять тисяч ма-
газинів у 77 країнах світу. Він також 
інвестує в нерухомість і газову про-
мисловість. 

У результаті Ортега ввійшов до 
трійки найбагатших людей планети, 
посівши третю сходинку. При цьому 
він витіснив із цього списку леген-
дарного американського фінансиста 
Воррена Баффетта, багатство якого 
оцінюють у 47 мільярдів доларів. 

Торік лідерство у рейтингу най-
багатших людей світу продовжував 
утримувати 72-річний мексиканець 
Карлос Слім, який володіє телекому-
нікаційним бізнесом. Упродовж ми-
нулого року він збільшив свій статок 
на 13,4 мільярда доларів, або 21,6%, 
довівши його до 75 мільярдів. При 
цьому основний дохід Слім отримав 
за останні місяці від свого банків-
ського та страхового бізнесу, а не від 
мобільного зв’язку. 

На другій позиції рейтингу — 
американець Білл Гейтс зі 63 мільяр-
дами доларів. За минулий рік він 
збільшив своє багатство на сім мі-
льярдів. На четвертій сходинці опи-
нився вже згаданий Баффетт. Першу 
п’ятірку багатіїв замикає власник 
компанії IKEA 86-річний шведський 
підприємець Інгвар Кампрад, статки 
якого становлять 42,9 мільярда до-
ларів. 

Серед ста найбагатших людей 
планети тільки 16 зафіксували за 
підсумками роботи у 2012 році чисті 
втрати свого капіталу. 

Антимонопольний комітет 
моніторитиме ринок оренди 
землі 
У 2013 році задля посилення конкуренції АМКУ буде 
здійснювати постійний моніторинг послуг надання в 
оренду земель сільськогосподарського призначення 
всіх форм власності. Про це повідомив голова комітету 
Василь Цушко, передає прес-служба АМКУ. «Ми ста-
вимо за мету підвищення відкритості ринку та зняття 
невиправданих бар’єрів для ведення бізнесу», — цитує 
прес-служба главу комітету Василя Цушка.

20 волинським бізнесменам 
заборонили виїзд за кордон 
Двадцятьом підприємцям Волинської області, які мають 
податкові борги, суд заборонив виїздити за кордон. 
Відповідне рішення суд прийняв за позовами податків-
ців, повідомили у прес-службі Державної податкової 
адміністрації у Волинській області. Ці бізнесмени мають 
борги з податків у сумі понад триста тисяч гривень. 
Усього такі позови було подано проти 256 підприємців 
області.

14%
стільки респондентів назвали 
роботу сферою, яка приносить 
найбільше задоволення в житті. 
Тих, хто вважає себе трудоголі-
ком, лише 4%. Такі результати 
дослідження Міжнародного 
кадрового порталу HeadHunter.

У 2012 році 
обласний бюджет 
Волині виконано 
на 100,5% 
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До загального фонду місце-
вих бюджетів області за 2012 

рік надійшло 1020,8 млн. грн., 
що становить 100,5% до запла-
нованого, понадпланові надхо-
дження склали 4,7 млн. гривень. 
Обласний бюджет виконано на 
102,5%, понад план отримано 5,9 
млн. гривень. 

Забезпечено виконання усіх 
бюджетів, окрім бюджетів міст 
обласного значення: Луцька 
(98,1%, недобір — 6 млн.), Воло-
димира-Волинського (91,7%, не-
добір — 3 млн.), Ковеля (96,2%, 
недобір — 2,6 млн.), Нововолин-
ська (95,8%, недобір — 2,1 млн.) 
— та бюджету Любешівського 
району (92,2%, недобір —1 млн.).

Порівняно з 2011 роком над-
ходження до загального фонду 
місцевих бюджетів зросли на 
108,8 млн. грн., або на 11,9%. 
Надходження основного бюдже-
тоутворювального платежу — 
податку на доходи фізичних осіб 
— становлять 851,9 млн. грн., або 
99,1% до запланованого, недобір 
— 7,6 млн. гривень.

Дотація вирівнювання з дер-
жавного бюджету, передбачена 
на 2012 рік, отримана в повному 
обсязі в сумі 2117,1 млн. гривень.

Кабінет Міністрів вніс зміни до 
порядку використання коштів 

держбюджету для виконання про-
грам, пов’язаних із соцзахистом 
чорнобильців. 

Як повідомляє прес-служба 
Кабміну, пропонується переда-
ти права проведення державних 
конкурсних закупівель послуг із 
надання безоплатного харчування 
для дітей, які постраждали внаслі-
док Чорнобильської катастрофи, 

від Мінсоцполітики до місцевих 
громад (сільські, селищні та міські 
ради або їхні виконавчі органи). 

«Прийняття постанови дозво-
лить місцевим громадам забез-
печити більш повне й якісне хар-
чування дітей, які постраждали 
внаслідок катастрофи на ЧАЕС, 
створити нові робочі місця, покра-
щити соціальний стан населення», 
— запевняють у Кабміні.

Харчуванням чорнобильців 
опікуватиметься місцева влада 

У луцьких тролейбусах зросте плата 
за проїзд

Луцьке підприємство електро-
транспорту, що здійснює пе-

ревезення на тролейбусах, хоче 
на чверть підвищити вартість 
проїзду. Про це йдеться у проек-
ті рішення виконавчого коміте-
ту від 20 грудня 2012 року, пише 
«ВолиньРost».

Згідно з проектом, для Луцько-
го підприємства електротранспор-
ту тариф на разовий проїзд одного 
пасажира в тролейбусі пропону-
ють встановити у розмірі 1,25 грн. 
Для учнів шкіл, професійно-тех-
нічних навчальних закладів, сту-
дентів вищих навчальних закла-
дів I-IV рівнів акредитації — 0,60 
грн. Вартість місячного проїзного 
квитка в міському електротран-
спорті становитиме 75 гривень, а 
для учнів і студентів — 37,50 грн. 

Річний проїзний коштуватиме 625 
гривень. 

Нагадаємо, зі слів колишнього 
заступника міського голови Васи-
ля Байцима, ЛПЕ має збитки на 
перевезеннях. Депутати міської 
ради хочуть розглянути діяльність 
підприємства під час засідання 
найближчої депутатської комісії.

Третина дитячих іграшок містить токсичні метали 
Щорічні перевірки дитячих іграшок 
дають сумний результат — біль-
шість із них не надто якісні та 
безпечні. Цей факт підтвердило і 
цьогорічне дослідження, в ході яко-
го спеціалісти знайшли в цяцьках 
для малечі навіть такі речовини, як 
свинець, ртуть і миш’як. «Відомості» 
вирішили з’ясувати, чим бавить-
ся волинська дітвора, наскільки 
безпечні іграшки у продажу та чи 
можна знайти насправді якісні. 

Згідно з результатами дослі-
дження Держспоживінспекції Укра-
їни, приблизно 60% перевірених 
іграшок, які продають у наших ма-
газинах, не відповідають технічним 
стандартам і можуть зашкодити 
здоров’ю дітей. Так, експерти за-
бракували 154 тисячі забавок із по-
над 255 тисяч перевірених. Невтіш-
ну статистику оприлюднив і центр 
«Еко-Згода». За його інформацією, 
третина дитячих іграшок у магази-
нах СНД, зокрема й України, містить 
токсичні метали. Дослідники пові-
домляють, що з 569 протестованих 
зразків у 29% виявили токсичні ме-
тали. В більшій частині перевірених 
іграшок міститься свинець — 18%, 
сурма — 13%, миш’як — 8%, ртуть 
— 3%. Забруднення виявлене в усіх 
забавках, куплених дослідниками в 
українських супермаркетах, у спеці-
алізованих магазинах і на ринку. 

Не секрет, що хімічні елементи, 
що містяться у іграшках, запросто 
можуть потрапити в організм дити-
ни. Чого вартий лише минулорічний 
випадок, коли волинський малюк 
отруївся, лизнувши іграшкового 
їжака. 

Напевно, ця історія навчила ба-
гатьох матусь бути обачнішими, ви-
бираючи забавку для малечі. Щоби 
з’ясувати, чим нині бавляться діти 
і як батьки обирають іграшки для 
своїх чад, ми звернулися до користу-
вачок порталу «Луцьк-мама». Біль-
шість із них акцентували увагу на 
тому, що віддають перевагу цяцькам 
вітчизняного виробництва, оскіль-
ки китайські вважають небезпечни-
ми та ненадійними. 

— Українськими іграшками за-
доволена, — ділиться пані Аліна. — 

Віддаю перевагу іграшкам «Оріон»: 
вони в нас «довгожителі», єдині, які 
мій Богдан не зміг розібрати-розла-
мати і ще досі ними грається. 

Мама двох хлопчаків пані Світ-
лана теж каже, що їй до вподоби 
іграшки вітчизняного, а також поль-
ського виробництва. За її словами, 
вони справді якісні, ще й переда-
ються у спадок меншій дитині. А от 
дешеві китайські не встигає донести 
цілими додому. 

Щодо ставлення до китайських 
забавок, то мами одноголосні, мов-
ляв, зазвичай їх не вистачає й на 15 
хвилин гри. До слова, одна з матусь 
розповіла, що часто дешеві іграшки 
з Піднебесної можна придбати на 
розкладках у лікарнях і поліклініках. 
У закладах охорони здоров’я прода-
ють потенційно небезпечні товари 
— дивина та й годі!

— Наші бабусі люблять купити 
щось китайське, тому іграшок у нас 
не бракує, але періодично це все йде 
на смітник, — зауважує ще одна ма-
туся.

Свідомі волинські мами стара-
ються купувати менше іграшок, але 
кращої якості. Для цього ідуть в спе-
ціалізовані магазини або ж замов-
ляють в Інтернеті. При цьому вони 

зауважують: навіть доволі дорогі 
іграшки не завжди тішать якістю.

В обласній інспекції з питань за-
хисту прав споживачів теж радять 
купувати забавки в спеціалізованих 
магазинах, а не на ринку. Кажуть, що 
покупець на базарі не захищений, 
оскільки в разі чого неякісний товар 
навряд чи вдасться повернути чи об-
міняти, адже товарних чеків там не 
видають. Іще один плюс спеціалізо-
ваних магазинів — це те, що до них 
хоч іноді навідуються з перевірками, 
на відміну від ринків. Так, упродовж 
2012 року інспекція відбирала у во-
линських супермаркетах і магазинах 
іграшки для перевірки. В результаті 
було знято з реалізації 202 забавки з 
771 перевіреної, тобто 26%. 

— В основному знімаємо з реа-
лізації через відсутність потрібної 
інформації про товар, наприклад, 
нема відомостей про країну-вироб-
ника чи дату виготовлення, — каже 
заступник начальника інспекції Во-
лодимир Горішний. — Крім цього, 
ми відбирали іграшки і на дослі-
дження в держпідприємство «Львів-
стандартметрологія». З відібраних 
зразків лише три забракували. Дві 
забавки — через маркування, ще 
одну — через шорсткість на краях.

Захисник споживачів радить 
батькам під час купівлі іграшок звер-
тати увагу на інформацію на етикет-
ці: там мають вказуватися країна та 
місто, де було вироблено товар, дата 
виготовлення, вікові обмеження. До 
слова, в кожній торговельній точці 
мають бути сертифікати відповід-
ності, які свідчать, що ця забавка 
пройшла сертифікацію в Україні. Та-
кож допустимо, щоб у документах, із 
якими іграшка надходить у реаліза-
цію, зазначався реєстраційний но-
мер сертифіката відповідності. 

До слова, сертифікація іграшок 
в Україні передбачає перевірку на 
відповідність вимогам, встановле-
ним міждержавним стандартом на 
безпеку ГОСТ 25779-90 «Игрушки. 
Общие требования безопасности 
и методы контроля». Вимоги цьо-
го стандарту передбачають контр-
оль за 80 показниками безпеки різ-
них видів іграшок. Серед них такі, 
як безпека сировини, матеріалів і 
комплектувальних елементів іграш-
ки, захисного та декоративного по-
криття (воно має бути стійким до 
дії слини, поту, вологи); виділення 
шкідливих для здоров’я дитини еле-
ментів (миш’як, свинець, ртуть, ба-
рій тощо); електро-, пожежо- та ви-
бухобезпека.

Ще один важливий документ —  
гігієнічний висновок Міністерства 
охорони здоров’я. В ньому має бути 
перелік матеріалів, із яких виготов-
лена забавка. Також там має місти-
тись інформація про те, чи дотрима-
ні допустимі норми з вмісту певних 
хімічних елементів у іграшці. Цей 
висновок маєте право попросити 
для ознайомлення в кожній торговій 
точці.

«Відомості» вирішили завіта-
ти на ринок, щоб познайомитись 
із асортиментом іграшок і поціка-
витись, чи є у продавців належні 
документи на товари. Так, в одній 
торговельній точці виявилося, що 
більшість іграшок, які були у про-
дажу, — українського виробництва: 
тут і конструктори, і кубики, і авто-
мобілі, і навіть ляльки. Продавчиня 
розповіла, що мами здебільшого 
орієнтуються на вітчизняного ви-
робника. Щодо сертифіката відпо-

відності та гігієнічного висновку 
на іграшки, то продавець запевни-
ла, що такі документи вони мають, 
щоправда, лише на окремі товари. 
Одначе побачити їх нам так і не вда-
лося, бо папка з документами ви-
явилася на іншій точці. При цьому 
продавець зауважила, мовляв, яка 
користь від тих гігієнічних висно-
вків: у них напишуть усе, як потріб-
но, але чи так є насправді — варто 
задуматися.

В іншому кіоску ж, навпаки, 
переважали китайські іграшки, по-
декуди зі смішним перекладом на 
українську, приміром, «мотоцікол», 
«віробник» та інше. З українських в 
основному були представлені нечис-
ленні пластмасові цяцьки та трохи 
м’яких звірят. За словами продавця, 
вона б рада торгувати винятково 
вітчизняними товарами, та асор-
тимент їх украй вузький. Скажімо, 
немає брязкалець для немовлят, гу-
мових іграшок для купання, авто-
мобілів складнішої конструкції, по-
пулярних ляльок та іншого. Попри 
очевидне переважання іграшок із 
Китаю, виявилося, що з документа-
ми тут усе гаразд. На кожну групу 
товарів були й сертифікати відповід-
ності, й гігієнічні висновки. 

Продавець повідала, що мами 
дуже серйозно ставляться до вибо-
ру іграшок, просять розпакувати, 
уважно оглядають, перевіряють на 
міцність, нюхають і доволі часто за-
питують про сертифікати. 

До речі, обирати забавку рука-
ми, очима та носом радять і фахівці. 
Так, цяцька з доволі різким запахом 
свідчить про перевищений вміст 
шкідливих речовин. М’які іграшки 
повинні мати міцні шви та добре 
прикріплені деталі, скажімо, носи-
ки чи очі звірят не мають висіти на 
«одній нитці». Краї пластмасових 
іграшок повинні бути гладенькими, 
щоби дитя не поранилося, бавля-
чись. Музичні забавки треба пере-
вірити на гучність звуку, а гумові 
цяцьки для ванни — чи не линяють.

Отож, як бачимо, вибір хорошої 
іграшки для маляти — справа дале-
ко не проста і вимагає чимало часу. 

Ольга УРИНА


