
Сир — унікальний продукт: 
смачний і поживний, насиче-
ний мінеральними речовинами, 
білками та вітамінами А і В, він 
дуже важливий для збереження 
і зміцнення здоров’я, а особливо 
корисні тверді сорти сиру. Корисні 
властивості сиру відомі з давніх 
часів. Сто грамів цього продукту 
здатні дати організму добову норму 
кальцію. Його регулярне та помір-
не вживання сприятливо впливає 
на стан здоров’я. 

Твердий сир особливо корисний 
для людей, що витрачають велику 
кількість енергії, так як дозволяє 
поповнити її запас. Це відмінний 
продукт для тих, хто активно займа-
ється спортом. Твердий сир сприяє 
росту клітин і зміцненню імунітету 
та просто необхідний дітям і ва-
гітним жінкам. У добу достатньо 
з’їдати невеликий шматочок твердо-
го сиру, щоб забезпечити організм 
необхідною кількістю амінокислот, 
вітамінів та мінералів. 

Однак дуже важливо вживати 

якісний сир, перевіреного європей-
ського виробника. Так, твердий ви-
триманий сир європейського вироб-
ника має різні терміни дозрівання 
— 12, 18 і 24 місяці, тому кожен змо-
же вибрати для себе сир за смаком, а 
головне — з користю. 

Сир, витриманий 12 місяців, — 
ще молодий, але вже достатньо до-
зрілий, він вирізняється приємним 
терпким ароматом і легким пікант-
ним смаком. Цей сир добре підійде 
як для аперитиву, так і для десерту 
до келиха сухого білого вина. Смак 
європейського твердого сиру у віці 
12 місяців легко впізнається в будь-
якій страві, часто формуючи її осно-
вну складову, яка домінує та надає 
стравам насиченість. 

Сир, який витримують 18 мі-
сяців, — сир середньої зрілості, в 
якому повною мірою представлена 
гармонія різноманітних інтенсив-
них ароматів. Він має насичений го-
струватий смак із ніжними нотами 
сухофруктів. Цей сир найкраще роз-
криє свій смак, якщо приправити 
його медом і подати з виноградом, 

маслинами або горіхами. Півтора-
річний сир буде прекрасно гармоні-
ювати з келихом вина або шампан-
ського. 

Сир, витриманий 24 місяці, — 
це вже зрілий сир, що має тонкий 
і насичений смак. Поданий на стіл 
разом із келихом вишуканого вина, 
приправлений чорничним, персико-
вим, апельсиновим або абрикосовим 
джемом — цей сир приємно попо-
внить святковий стіл. А можливо, 
побажаєте вмочити хрусткі шматоч-
ки в соусі із сухофруктів і червоно-
го вина? Тоді ви відчуєте тонке і пі-
кантне поєднання солодощів. 

Традиції європейського сирова-
ріння сягають корінням у століття. 
Передаючись із покоління в поко-
ління, старовинні рецепти поступо-
во поліпшувалися, вбирали в себе 
досвід майстрів, ставали досконалі-
шими. Європейський твердий сир 
— хороше тому підтвердження. Не 
упустіть шанс потішити себе і своїх 
близьких смачним, а головне — ко-
рисним сиром. 
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На Волині зловмисники видобували 
дорогоцінне каміння 

При будівництві шахти № 10 необхідно створити систему 
виробництва замкнутого циклу 

За час АТО загинули 
5 військових медиків 
Ще 34 медичних працівники отримали поранення. 
Про це на брифінгу повідомила радник Президента 
Ольга Богомолець. Вона також підкреслила, що саме 
від роботи працівників медичної служби безпо-
середньо залежить кількість збережених життів у 
період проведення військових дій. Як повідомлялося, 
Міністерство оборони заявляє про необхідність ви-
ділення 170 млн грн для забезпечення Збройних сил 
індивідуальними аптечками. 

Півтисячі тіл українських 
військових лишаються 
невпізнаними 
Прийнято рішення про створення єдиної бази даних ДНК-
експертиз, що дозволить значно пришвидшити пошук і 
гарантувати родичам загиблих безоплатне проведення 
ДНК-експертиз. На сьогодні у закладах судово-медичної 
експертизи чотирьох прилеглих до зони проведення АТО 
областей перебуває більше тисячі тіл загиблих, 552 із яких 
досі не є ідентифікованими. 

174
на таку кількість товарних по-
зицій із України Росія встановила 
термін для підняття мит. Мита 
мають підняти протягом десяти 
днів після початку процесу ви-
конання економічної частини 
Угоди про асоціацію з ЄС. 
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На Волині підприємство, оновлюючи 
садочок, привласнило півмільйона 

Для Нововолинської міської лікарні 
придбали томограф за 4 млн грн 

Днями в обласному центрі Воли-
ні гостювали депутати Кузне-

цовської міської ради та представ-
ники виконавчих органів влади 
міста. До Луцька вони завітали, 
щоб узяти участь у підписанні 
меморандуму про співпрацю між 
містами Луцьк та Кузнецовськ. 

Урочисто підписали меморан-
дум у залі засідань Луцької місь-
кої ради. Підписи під документом 
поставили Луцький міський голо-
ва Микола Романюк і виконувач 
обов’язків міського голови Кузне-
цовська Ігор Куць. 

Як повідав Микола Романюк, 
співпрацювати саме з Кузнецов-
ськом вирішили не випадково, а 
тому, що обидва міста одними з 
перших зрозуміли, що єднання 
України потрібно підкріплювати 

конкретними справами. У свою 
чергу виконувач обов’язків Кузне-
цовського міського голови зазна-
чив, що його місту буде чого по-
вчитись у Луцька. 

Отже, сторони заявили про 
готовність до встановлення співп-
раці між органами місцевого са-
моврядування у сферах житло-
во-комунального господарства 
та будівництва, надання адміні-
стративних і соціальних послуг, 
культури, освіти, спорту. Крім 
того, особливої уваги буде надано 
галузям ІТ-технологій, безпеки й 
екології. 

Підписаний меморандум де-
кларує готовність до реалізації 
спільних ініціатив у названих вище 
сферах і не створює жодних пра-
вових і фінансових зобов’язань. 

Актуально

У Маневицькому районі співро-
бітники райвідділу міліції за-

тримали 14 чоловіків, які поблизу 
села Гута-Лісівська, використову-
ючи спеціальне обладнання,  неза-
конно видобувати дорогоцінний 
камінь. Зловмисниками виявилися 
жителі Волинської та Рівненської 
областей і міста Києва. 

За допомогою мотопомпи, по-
жежних рукавів, сачків та іншого 
приладдя зловмисники вимивали 
ями завглибшки до 3,5  метра. Але 
правоохоронці завадили їхнім зло-
чинним намірам. 

— Під час проведеного слідчим 
відділенням огляду місця події ви-
лучено автомобілі, більше 30  по-
жежних рукавів, дві мотопомпи, 
11 сачків, каністри з дизельним 
пальним та інші засоби, — повідо-
мив начальник Маневицького РВ 
УМВС України у Волинській області 
Ігор Ісаков. — Відомості внесено до 
Єдиного реєстру досудових розслі-
дувань за частиною 2 статті 240 ККУ. 
Санкція статті передбачає покаран-
ня до трьох років позбавлення волі. 
Триває досудове розслідування. 

На цьому наголосив голова об-
лдержадміністрації Володимир 

Гунчик під час робочої поїздки у Но-
воволинськ. 

Володимир Гунчик оглянув хід 
будівництва першої черги шахти 
№ 10 «Нововолинська», територію 
об’єкта, машинний зал і котельню. 

Поспілкувавшись із представни-
ками галузі, голова ОДА виокремив 
іще декілька напрямків роботи, над 
якими варто спільно попрацювати 
задля підвищення рентабельності 
майбутнього виробництва. Пере-

довсім варто збудувати завод зі зба-
гачення вугілля, адже нині з Волині 
цю корисну копалину транспорту-
ють у Львівську область. Потому — 
дорога назад, де вугілля продають 
споживачам. Як результат — великі 
транспортні витрати. З огляду на це, 
Володимир Гунчик дав доручення 
оперативно розробити техніко-еко-
номічне обґрунтування для відсто-
ювання цього проекту в міністер-
ствах. 

Іще одне важливе питання — 
робота місцевої котельні. На думку 
голови облдержадміністрації, маю-
чи такі можливості економії енерго-
ресурсів, за рахунок використання 
місцевого вугілля там можна буде 
заощадити значні кошти. 

«Тепло повинно працювати на 
тепло. Думаю, керівництво шахти 
з розумінням поставиться до таких 
пропозицій і внесе корективи у ко-
шториси фінансування, тим більше, 
обсяг потрібних грошей у порівнян-
ні з уже здійсненими інвестиціями 
не такий уже й великий. Але це дасть 
можливість на місці створити ви-
робництво замкнутого циклу, еко-
номити на транспортних витратах, 
мати власну енергію, збагачувати ву-
гілля та працювати зі споживачами 
напряму», — наголосив Володимир 
Гунчик. 

«На сьогодні в цього проекту є 
повна підтримка у профільних мі-

ністерствах і відомствах. Усі зацікав-
лені, щоб передпусковий об’єкт, — 
шахта № 10, — уже наступного року 
запрацював. Сьогодні ж видобуток 
вугілля на-гора у нововолинських 
копальнях збільшено втричі — 1200 
тонн», — підкреслив він. 

Голова облдержадміністрації 
також повідомив, що нині три-
ває активна робота з підготовки 
необхідної документації для якнай-
швидшого початку фінансування 
будівництва. «У наших планах — за-
вершити ці процеси до 26  жовтня. 
Ми — на постійному контакті з Мі-
ністерством фінансів», — зауважив 
губернатор. 

Окрім того, Володимир Гунчик 
підкреслив, що, допоки десята шахта 
не розпочне роботу, навіть мови не 
може бути про закриття інших. «Такі 
пропозиції час від часу з’являються. 
Одначе ми категоричні: жодна шахта 
краю не припинить роботу. Процес 
видобутку йде, вугілля видобуваєть-
ся, люди працюють», — резюмував 
голова облдержадміністрації. 

Нагадаємо, Верховна Рада Укра-
їни прийняла, а 11  вересня Прези-
дент України підписав закон, спря-
мований на підтримку та розвиток 
вуглевидобування, згідно з яким на 
завершення першої черги десятої 
шахти передбачено цьогоріч виділи-
ти Волині 100 млн грн. 

Здійснюючи реконструкцію до-
шкільного навчального закладу 

в селищі Турійськ, підприємство 
виконало роботи відповідно до 
проектної документації у неповно-
му обсязі. А 500 тисяч гривень із 
загальної суми виділених держа-
вою на реконструкцію коштів не 
були використані. 

Замість того щоб повернути ці 
гроші департаменту ЖКГ і будів-
ництва Волинської обласної дер-
жавної адміністрації, керівники 
фірми незаконно залишили їх у 
розпорядженні підприємства. 

Такі висновки щодо отриман-
ня підприємством економічної ви-
годи у вказаний незаконний спосіб 
під час дослідження суті фінансо-
вих операцій зроблено відділом 
боротьби з відмиванням доходів, 

одержаних злочинним шляхом, 
ГУ Міндоходів у Волинській об-
ласті. 

Ці факти й матеріали, зібрані 
співробітниками оперативного 
управління ГУ Міндоходів у об-
ласті, стали підставою для початку 
досудового розслідування. 

Тож слідче управління фінан-
сових розслідувань ГУ Міндохо-
дів у Волинській області розслідує 
кримінальне провадження за фак-
том розкрадання бюджетних ко-
штів у особливо великих розмірах, 
що кваліфікується за ч. 5 ст. 191 
КК України. 

Винним у скоєнні цього право-
порушення законодавство перед-
бачає покарання від 7 до 12 років 
позбавлення волі. 

У міській лікарні Нововолин-
ська запрацював кабінет 

комп’ютерної томографії з сучас-
ним апаратом Siemens SOMATOM 
Emotion 6. Вартість нового облад-
нання — майже 4  млн  грн. При-
дбати його стало можливо завдяки 
співпраці міської влади й інвесто-
рів, які здійснюють встановлення 
медичного устаткування у низці 
європейських країн й нині ак-
тивно відкривають свої філіали в 
Україні. 

За словами головного лікаря 
Віктора Мороза, відкриття ка-

бінету комп’ютерної томографії 
у Нововолинській міській цен-
тральній лікарні віднині дає мож-
ливість здійснювати діагностику 
захворювань головного мозку, 
органів грудної клітини, черевної 
порожнини, малого таза й відділів 
хребта впродовж однієї години. А 
пацієнти не будуть витрачати час 
на поїздку до обласного центру за-
для отримання таких послуг. Це 
особливо важливо для людей із 
хронічними та гострими захворю-
ваннями, які проживають у відда-
лених населених пунктах. 

Луцьк і Кузнецовськ відтепер побратими 

Європейський твердий 
витриманий сир — відмінний 
смак та користь для здоров’я 


