
Сир — унікальний продукт: його 
можна їсти на сніданок, подавати 
як десерт або аперитив, використо-
вувати для приготування салатів та 
основних страв або навіть у якості 
вишуканого і смачного подарунка. 
Головне — з розумом підійти до 
його вибору: наприклад, купувати 
якісний твердий сир, виготовлений 
у країнах Євросоюзу. Смак твер-
дого сиру може варіюватися від 
солодкого до гострого, бути кис-
луватим або солонуватим: кожен 
знайде собі продукт, що найбільше 
відповідає його смаковим при-
страстям. 

Унікальні багатовікові традиції 
виробництва цього продукту в Єв-
ропі стали візитною карткою бага-
тьох країн. Не випадково сьогодні 
діє і активно розвивається проект 
із підтримки виробництва твердих 
сирів, фінансований Євросоюзом, 
який гарантує їх відмінний смак та 
якість. 

Ще одна важлива деталь: необ-
хідно правильно вживати цей про-
дукт. Спробуємо розібратись, як 
правильно його подавати і тим са-
мим перетворити споживання сиру 
в справжнє гастрономічне свято. 

При виборі сиру необхідно ке-
руватися принципом «краще менше, 
проте краще». Краще продегусту-
вати три сорти хорошого твердого 
європейського сиру різного термі-
ну дозрівання, ніж 10 видів цього 
продукту, дешевих і виготовлених 
невідомо за якою технологією. Не 
обов’язково викладати сирну таріл-
ку з різних видів сиру. Можна ви-
користовувати кілька сортів одного, 
улюбленого, — наприклад, твердий 
витриманий сир європейського 
виробника з терміном дозрівання 
12, 18, 24 та 36 місяців. Головне — 
пам’ятати про якість! Вибирайте сир 

від перевіреного європейського ви-
робника. 

Найкраще сир подавати на 
дерев’яній дошці: це допоможе під-
креслити простоту і натуральність 
цього продукту. Підійдуть також 
мармурові або кам’яні дощечки. 

Поєднання сирів із різними про-
дуктами — справжня наука, вивчен-
ню якої можна присвятити не один 
місяць. Наприклад, той самий сорт 
твердого європейського сиру пови-
нен мати різні терміни дозрівання 
(12, 18, 24 та 36 місяців), і залежно 
від цього сир краще поєднувати або 
з джемом, або з медом. 

Загальне правило: якщо ви пода-
єте сир як аперитив, то краще його 
доповнювати продуктами з пікант-
ним або солоним смаком, а коли про-
понуєте на десерт — із солодощами. 
У першому випадку підійдуть олив-
ки та соус чатні. У другому — свіжі й 
сушені фрукти, а також згадані вище 
джем і мед. Універсальним доповне-

нням стануть горіхи. 
Окрему увагу варто звернути на 

поєднання твердого європейського 
сиру з вином. До таких сирів чудово 
підійдуть червоні фруктові вина та 
спокійні білі. 

Крім того, варто пам’ятати, що 
найкраще смак сиру розкриваєть-
ся при кімнатній температурі. Тому 
сири потрібно діставати з холодиль-
ника за годину до споживання. 

Користь європейського твердого 
витриманого сиру також є однією з 
головних переваг його вживання: 
він містить мікроелементи, що спри-
яють зміцненню здоров’я, — каль-
цій, фосфор, цинк, а також необхідні 
організму амінокислоти. 

Твердий сир не містить лактози 
та нітратів, а багато продуктів, на-
приклад фрукти й овочі, в поєднан-
ні з ним повніше проявляють свої 
корисні якості, що сприяє кращому 
засвоєнню необхідних організму ре-
човин. 

З 1 липня подорожчає вартість 
надання послуг із центра-

лізованого водопостачання та 
водовідведення. Про це під час 
оперативної наради повідомив ди-
ректор КП «Луцькводоканал» Іван 
Корчук. Він зазначив, що з 1 лип-
ня вартість централізованого во-
допостачання (з ПДВ) за 1 куб. м 
становитиме 4,31 грн, централізо-
ваного водовідведення — 4,21 грн. 
Загальна вартість послуг водопос-
тачання та водовідведення стано-
вить 8,52 грн за 1 куб. м (із ПДВ). 

Іван Корчук зазначив, що ці 
тарифи будуть однакові і для насе-
лення, і для юридичних осіб. 

Таким чином, 1 кубометр води 
для лучан подорожчає з 2,52 до 
4,31 грн, 1 кубометр стоків — із 
2,268 до 4,21 грн. У середньому для 
населення вартість водопостачання 
та водовідведення зросте на 77,9%. 

Для підприємств і бюджетних 
організацій, згідно з розпоряджен-
ням Національної комісії з питань 
регулювання ринку комунальних 
послуг України, вартість 1 куб. м 
води зросте з 4,20 до 4,31 грн, во-
довідведення — з 4,10 до 4,21 грн. 

У середньому для юридичних осіб 
послуги подорожчають на 2,7%. 

Директор водоканалу заува-
жив, що чинні тарифи не покри-
вають витрати підприємства на 
виробництво, транспортування та 
постачання води. 

Також він повідомив, що ста-
ном на 1 червня 2014 року забор-
гованість населення за послуги 
водопостачання та водовідведен-
ня перед КП «Луцькводоканал» 
становить 4854,9 тис. грн. 

Очільник комунального під-
приємства закликав жителів міста, 
у помешканнях яких встановлені 
лічильники, провести розрахунки 
за спожиту воду, адже з 1 липня 
вони платитимуть уже за новими 
тарифами. 

Заступник міського голови 
Лариса Соколовська заспокоїла 
лучан і наголосила, що громадяни 
зможуть отримати відповідні ком-
пенсації у зв’язку з підвищенням 
тарифів на водопостачання та во-
довідведення. Також повідомила, 
що з 1 липня можуть додати у вар-
тості послуги з теплопостачання 
та гарячого водопостачання. 

Європейський твердий сир: 
рекомендації з вживання 
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Вода для лучан стане дорожчою майже 
на 78% 

Підручники Табачника 
з купою помилок замінять 
Міністр освіти і науки Сергій Квіт скасував випуск 
підручників для 4–7-х класів, які написали і пере-
сипали помилками під егідою екс-міністра Дмитра 
Табачника. Невдовзі буде проводитися новий тен-
дерний відбір. Нагадаємо, минулого року тернопіль-
ські педагоги знайшли 153 помилки і неточності на 
149-ти сторінках підручника з математики для 1-го 
класу. Тодішній міністр факт помилок заперечував. 

Росія заборонить ввозити 
картоплю з України 
З 16 червня Россільгоспнагляд введе тимчасові об-
меження на ввезення картоплі продовольчої з Украї-
ни до Росії. Про це йдеться в повідомленні установи. 
«У зв’язку з неодноразовими випадками виявлення 
карантинного для РФ об’єкта — золотистої карто-
пляної нематоди, задля забезпечення фітосанітар-
ної безпеки території РФ, Россільгоспнаглядом із 
16 червня 2014 року вводяться тимчасові обмежен-
ня на ввезення картоплі продовольчої з України в 
Російську Федерацію», — йдеться в повідомленні. 

41,28
стільки тисяч гривень із 1 липня цього 
року становитиме сума допомоги при 
народженні дитини. Ці гроші батькам 
виплачуватимуть протягом трьох 
років. 
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Вілкул закликав волонтерів приєднатися 
до підтримки дітей зі східних областей 

У зв’язку з тим, що з 1 травня 
2014 року роздрібні ціни на газ для 
населення зросли вдвічі, а у подаль-
шому відбуватиметься поетапне 
зростання, уряд розробив новий 
механізм призначення та надання 
населенню компенсації додаткових 
витрат на оплату житлово-кому-
нальних послуг. Про те, хто з воли-
нян має право на таку компенсацію 
та який порядок її надання, «Відо-
мості» поцікавились у департаменті 
соціального розвитку ОДА. 

— Право на призначення ком-
пенсації мають сім’ї, середньомі-
сячний сукупний дохід яких (за 
попередні шість місяців) не пере-
вищував величини прожиткового 
мінімуму для сім’ї, — розповідає на-
чальник відділу соціальних допомог, 
компенсацій, житлових субсидій 
департаменту соціального захисту 
населення Волинської ОДА Олена 
Маркусик. — Прожитковий мінімум 
сім’ї дорівнює сумі прожиткових 
мінімумів для кожного члена сім’ї 
відповідно до його належності до 
основних соціальних і демографіч-
них груп населення. Величина про-
житкового мінімуму для дітей віком 
до 6 років становить 1032 гривні, 
для дітей віком від 6 до 18 років — 
1286 гривень, для працездатних осіб 
— 1218 гривень, для осіб, що втра-
тили працездатність, — 949 гривень. 
Наприклад, сім’я з чотирьох осіб (чо-
ловік, дружина, одна дитина віком 
до 6 років, а друга — від 6 до 18 ро-
ків). Заробітна плата чоловіка та 
його дружини становить 4500 грн на 
місяць. Прожитковий мінімум для 
сім’ї — 4764 грн (1218 грн × 2 особи 

+ 1286 грн + 1032 грн). Дохід сім’ї 
менший за прожитковий мінімум 
для сім’ї. Значить, сім’я має право на 
компенсацію. 

Для призначення компенсації 
Олена Віталіївна радить звернути-
ся з відповідною заявою до органу 
соціального захисту за місцем ре-
єстрації. У 10-денний термін після 
подання заяви заявнику надсилаєть-
ся повідомлення щодо прийнятого 
рішення про призначення компен-
сації та її розмір. Разом із заявою 
необхідно надати такі документи: 
довідку про склад зареєстрованих 
у житловому приміщенні (будин-
ку) осіб, довідки про доходи кожної 
особи, зареєстрованої у житловому 
приміщенні (будинку). За призна-
ченням компенсації необхідно звер-
татися після 1 липня. 

— Розмір компенсації визна-
чається як різниця між розміром 

плати за послуги (у межах норм спо-
живання) після підвищення цін і та-
рифів та розміром відповідного пла-
тежу, який сім’я сплачувала до зміни 
цін і тарифів на послуги, — пояснює 
Олена Маркусик. — Наприклад, до 
підвищення цін і тарифів на при-
родний газ і теплову енергію (до 
1 травня 2014 року) сім’я сплачува-
ла за ці послуги 300 грн на місяць, а 
після підвищення — 400 грн. Розмір 
щомісячної компенсації становити-
ме 100 гривень. Розмір призначеної 
компенсації перераховується що-
місяця підприємствам, що надають 
комунальні послуги, і зараховується 
на особові рахунки заявника. Важ-
ливим є те, що для одержання ком-
пенсації сім’я має сплачувати свою 
частину платежу за комунальні по-
слуги, інакше надання компенсації 
припиняється. 

Людмила ШИШКО 

Соціум
З липня розпочнуться виплати компенсацій 
за комунальні послуги

«Не можна бути осторонь, 
коли у людей біда. Тому ми 

вже забезпечуємо оздоровлення 
121 дитини з Донецької області в 
літніх таборах біля Кривого Рогу 
та Скадовська. Дуже важливо, що 
до нашої ініціативи з надання під-
тримки дітям активно приєдну-
ються волонтери, які допомагають 
в організації дозвілля та побуту 
дітей. І я закликаю всіх приєдна-
тися до цього руху. Наш спільний 
обов’язок — надати підтримку ді-
тям, на долю яких випало стільки 
випробувань», — написав на сво-
їй сторінці в Facebook Олександр 
Вілкул. 

Зокрема, у Криворізькому ко-
мунальному оздоровчому таборі 
«Слава» (Скадовськ) відпочиває 
25 дітей із Горлівки, 96 прийняв 
комунальний табір «Корчагінець», 
що на березі Карачунівського во-
досховища (56 дітей із Краматор-
ська і 40 — із Горлівки). Вік дітей — 
від 6 до 17 років. До кінця місяця 

очікується прибуття ще 250. У та-
борі забезпечено якісне харчуван-
ня, є всі необхідні медикаменти. 
Діти розселені в затишних корпу-
сах, для них підготовлена насичена 
культурна та спортивна програма. 
Їх забезпечили всім необхідним, 
зокрема одягом і взуттям. 

Дітей із Донецької області спе-
ціально не стали групувати в один 
загін, розподіливши по різних 
групах. Це, на переконання пси-
хологів, дозволить їм гармонійно 
влитися в дитячий колектив, не за-
микатися на своїх переживаннях 
і відчути себе максимально спо-
кійно і комфортно в нових умовах. 
Провідні фахівці — психологи, пе-
дагоги та вихователі — проводять 
постійну адресну роботу з дітьми. 

«Час перебування дітей у та-
борах не обмежений — вони пере-
буватимуть тут стільки, скільки 
буде необхідно для оздоровлення 
та психологічної реабілітації», — 
сказав Вілкул. 

 ПОГОДА

У західних областях 12 черв-
ня змінна хмарність, без опадів. 
Температура вночі +15...+19 °C, 
вдень +21...+23 °C. 13 червня 
переважно ясно, сухо. Нічна 
температура +17...+15 °C, денна 
+18…+21 °C. 14 червня хмарно, 
дощитиме. Вночі +14...+15 °C, 
вдень +15...+18 °C. 

У північних регіонах 
12 червня переважно хмарно, без 
опадів. Температура повітря вно-
чі +17...+19 °C, вдень +20...+23 °C. 
13 червня похмуро, дощ. Уночі 
+16...+17 °C, вдень +19...+23 °C. 
14 червня хмарно, очікуються 
опади. Температура повітря вночі 
+14...+16 °C, вдень +17...+23 °C. 

У Києві 12 червня змінна 
хмарність, дощу не прогнозу-
ють. Температура повітря вночі 
становитиме +17…+20 °C, вдень 
+20...+21 °C. 13 червня похмуро, 
дощ із грозою. Вночі +17...+18 °C, 

вдень +19...+20 °C. 14 червня 
хмарно з проясненням, сухо. Вно-
чі термометри показуватимуть 
+15…+17 °C, вдень +19...+20 °C. 

У східних регіонах 12 червня 
очікується змінна хмарність, до-
щитиме. Вночі температура по-
вітря становитиме +13...+14 °C, 
вдень +16...+17 °C. 13 червня 
похмуро, опадів не прогнозу-
ють. Уночі +13...+14 °C, вдень 
+17...+19 °C. 14 червня змінна 
хмарність, можливий дощ. Темпе-
ратура повітря вночі +10...+18 °C, 
вдень +20...+23 °C. 

У південних областях 12 черв-
ня хмарно з проясненнями, сухо. 
Температура повітря вночі ста-
новитиме +18...+21 °C, вдень 
+22...+27 °C. 13 червня змінна 
хмарність, сухо. Вночі +16...+21 °C, 
вдень +22...+27 °C. 14 червня пере-
важно ясно, сухо. Нічна температу-
ра +16...+22 °C, денна +22...+28 °C. 


