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Напередодні Дня журналіста, 
який відзначили 6 червня, во-

линські правоохоронці для волин-
ських же «змішників» влаштували 
цікавий відпочинок. Представників 
мас-медіа запросили пограти у пей-
нтбол — військово-спортивну гру, 
де учасники цілять один в одного 
желейними кульками з фарбою.

У спортивному турнірі взяли 
участь більше тридцяти учасників. 
Кольорова стрілянина відбувалася 
на базі училища підготовки праців-
ників МВС у селі Сокиричі Ківерців-
ського району.

Представники Волинської 
ОДТРК, газет «Волинська газета», 
«Волинь-нова», «Аверс-прес», «Ві-
сник», «Відомості.ua», інтернет-
видань «Волинський інформацій-
ний портал», «Волинські новини», 
«Під прицілом», «ЗІК», телеканалу 
«Перший національний» і праців-
ники управління МВС України у Во-
линській області сформували шість 
команд. 

У результаті запеклої, а точніше 
— зафарбованої, боротьби на вибу-
вання перемогу виборола чоловіча 
збірна команда видань «Відомості.
ua», «Західна інформаційна корпо-
рація» й інтернет-ресурсу «Під при-

цілом».
Друге місце посіла команда 

газети «Волинь-нова» й інтернет-
видання «Волинські новини». Бронза 
дісталася представникам правоохо-
ронних органів, де головнокоманду-
вачем був полковник міліції, заступ-
ник начальника управління МВС 
у Волинській області Володимир 
Остапович.

Володарі перших трьох місць 
отримали грамоти та кубки. Володи-
мир Остапович подякував медійни-
кам за об’єктивне висвітлення робо-
ти правоохоронних органів, мовляв, 
не завжди треба лише хвалити — 
критика теж необхідна.

Чи безпечна риба з Азовського моря?

Майже місяць тому Мін’юст 
скасувало рішення про дер-

жавну реєстрацію Календаря про-
філактичних щеплень в Україні. 
Така новина виявилася доволі хви-
люючою для батьків, які до кінця 
не розуміли, яким чином тепер 
щеплювати дітей. Адже відомо, що 
в календарі було чітко розписано 
послідовність щеплень, а строки й 
інтервали між ними підібрані та-
ким чином, щоб імунітет дитини 
розвинувся якомога краще.

До цього, згідно з наказом 
МОЗ України №48 від 3.02.2006 р. 
«Про порядок проведення про-
філактичних щеплень в Україні», 
було визначено десять інфекцій, 
проти яких щеплення в Україні є 
обов’язковими, а саме: проти ту-
беркульозу, гепатиту В, дифтерії, 
кашлюка, правця, кору, паротиту, 
краснухи, поліомієліту та гемо-
фільної інфекції. Що ж тепер?

З’ясувалося, що Мінздоров’я не 
погодилося з рішенням Мін’юсту, і 
свою відповідь медики опублікува-
ли на офіційному сайті МОЗ. У ній 
ідеться про те, що Міністерство 
охорони здоров’я України не пого-
джується з наказом Міністерства 

юстиції щодо скасування рішення 
про державну реєстрацію наказу 
МОЗ №48, яким затверджено Ка-
лендар профілактичних щеплень 
в Україні. З боку МОЗ України 
в установлений законодавством 
термін буде подано заяву на ім’я 
міністра юстиції України про пе-
регляд рішення щодо скасування 
державної реєстрації зазначеного 
нормативно-правового акта, а та-
кож додаткові матеріали, що об-
ґрунтовують потребу в існуванні 
такого наказу.

Начальник луцького управлін-
ня охорони здоров’я Федір Кошель 
підтверджує, що Календар таки 
справді відмінили, та натомість 
готується новий, дещо вдоскона-
лений. 

— Поліклініки надалі працю-
ють у звичному режимі, щеплен-
ня діток проводиться, як і раніше 
— після письмової згоди батьків 
і в їх присутності, — наголошує 
головний медик Луцька. — За-
мість календаря, який відміни-
ли, Мінздоров’я готує новий. Я б 
сказав, він нестиме менше наван-
таження, тобто щеплень стане не 
набагато, та менше. Яких конкрет-
но щеплень не буде, говорити не 
беруся, бо не знаю, що там наду-
мають у міністерстві. Та відміняти 
Календар щеплень повністю ніхто 
не буде, бо всі розуміють, яку не-
безпеку це може нести за собою.

Новий Календар профілактич-
них щеплень в Україні повинен 
з’явитися днями на офіційному 
сайті МОЗ www.moz.gov.ua. Також 
його опублікують у газеті «Урядо-
вий кур’єр».

Ірина КОСТЮК
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Події

У червні бензин знову 
дорожчатиме 
Всупереч прогнозам експертів, ріст цін на бензин не 
зупинився. У травні паливно-мастильні матеріали в 
Україні подорожчали на 2,5%, а з початку року — на 
29,2%. «Зараз зростання цін на бензин пригальмува-
ло. Однак ми не тільки не очікуємо корекції вартості, 
а навпаки, вважаємо, що до кінця цього місяця світові 
ціни на нафту виростуть зі 115 доларів до 130-150 за 
барель. А це викличе нове підвищення цін на укра-
їнському ринку», — прогнозує заступник директора 
аналітичного центру «Психея» Геннадій Рябцев.

Німці почали відмовлятися 
від автомобілів
Молодці німці все частіше відмовляються від авто-
мобілів, віддаючи перевагу «iPhone» та «iPad». Згідно з 
результатами дослідження, яке було проведено серед 
німецької молоді, 40% міських жителів уже не потре-
бують автомобілів. Це пояснюється не тільки при-
страстю молоді до дорогої електроніки, а й низкою 
важливих чинників. Так, водії багато часу проводять у 
заторах і в пошуку місць для паркування, в той час як 
громадський транспорт у Німеччині покращується з 
кожним днем.
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УВАГА! 

на стільки відсотків у січні-травні 
2011 року в порівнянні з аналогіч-
ним періодом 2010 року збільшив-
ся транзит природного газу по 
території України в країни Європи і 
СНД — до 50,365 млрд. кубометрів.

НАШЕ ЗДОРОВ’Я 

СПІВПРАЦЯ 

Київські аферисти від імені 
Клімчука збирають гроші дітям

В обласну державну адміністра-
цію надійшла інформація від 

місцевого підприємства про те, що 
благодійний фонд «Софія» з київ-
ською пропискою та рахунками у 
ПАТ «ВТБ Банк» нібито за ініціа-
тивою голови облдержадміністра-
ції Бориса Клімчука збирає кошти 
для оздоровлення дітей — сиріт і 
хворих на діабет. У листах вказані 
неіснуючі телефони облдержадмі-
ністрації та приватний мобільний 
номер невстановленої особи, яка 
називається Валентиною.

Обласна державна адміні-
страція офіційно заявляє, що не 
організовувала жодних спільних 
проектів із благодійним фондом 
«Софія» та не несе відповідаль-
ності за цільове використання цих 
коштів.

Для благодійної та меценат-
ської діяльності Борис Клімчук 
іще в 2003 році організував об-

ласний благодійний фонд «Рідна 
Волинь». За роки своєї діяльності 
фонд не використовував і не має 
наміру використовувати «теле-
фонне адміністративне право» у 
доброчинних справах.

Закликаємо волинські підпри-
ємства та підприємців бути уваж-
ними щодо «слізних телефонних 
прохань» самозванців і не дозво-
ляти ошукати себе.

Дітей надалі щеплюватимуть 
за Календарем щеплень ЗНАЙ НАШИХ  

Чоловіча частина «Відомостей» перестріляла 
всіх суперників

Волинські аграрії та фермери 
об’єднуються у федерацію 

Десять сільськогосподарських 
підприємств області увійшли 

до волинської Федерації робо-
тодавців АПК і продовольства 
України. Про це повідомив днями 
заступник голови ОДА Віталій 
Карпюк.

Новостворену федерацію взяли 
під особистий контроль Міністер-
ство аграрної політики та місцева 
влада. Наразі до федерації приєд-
налися такі волинські підприєм-
ства: «Пан Курчак», Гнідавський 
цукровий завод, «Ковельські ков-
баси», «Волинь-зерно-продукт», 
Володимир-Волинська птахофа-
брика, ТзОВ «Зоря», Рожищен-

ський сирзавод, «Хліб України», 
«Рать» і «Перлина Турії».

За словами Карпюка, створен-
ня федерації дасть можливість 
бачити проблеми виробників сіль-
госпсировини зсередини та, відпо-
відно, озвучувати свої пропозиції 
напряму до Києва.

Головою Федерації роботодав-
ців АПК у Волинській області об-
рано депутата облради, власника 
«Пан Курчак» Сергія Мартиняка, 
а його заступниками — директо-
ра підприємства «Волинь-зерно-
продукт» Євгена Дудку та керівни-
ка СГП «Рать» Віктора Шумського.

Ірина КОСТЮК

(Закінчення. Початок на стор. 1)
Довго шукати не довелося. Зна-

мениті азовські бички продаються 
як у супермаркетах, так і на ринках. 
Ціна від 12 до 14 гривень за кілограм. 
Нагадаємо, за повідомленням санлі-
карів, саме бички стали причиною 
зараження кількох людей холерою 
у Маріуполі. На запитання, звідки 
риба, продавці щиро відповідають, 
що з Азовського моря. Чи безпечно 
її купувати волинянам? 

Як повідомив головний санітар-
ний лікар Луцька і Луцького району 
Іван Ульчак, цими днями по всій те-
риторії області проводяться профі-
лактичні та протиепідемічні заходи. 
Спеціалісти проводять моніторинг 
якості продуктів харчування, які ви-
готовляються та вводяться в обіг на 
підприємствах області.

— Наразі ми не виявили мороже-
ної риби, яка не мала б відповідних 
супровідних документів, — зазначив 
Іван Ульчак. — Але хочу застерегти 
волинян щодо в’яленої та сушеної 
риби, яку продають у несанкціоно-
ваних місцях. Вона може бути небез-
печною.

Протягом травня в області ла-
бораторно досліджено за мікробіо-
логічними показниками 450 зразків 
харчових продуктів і продовольчої 
сировини. Лише 1,1% з них не відпо-

відали санітарним нормам, що вдві-
чі нижче показника по Україні. На 
рибопереробних, м’ясопереробних, 
молокопереробних підприємствах, 
у кулінарних цехах працівники вете-
ринарної медицини здійснюють по-
стійний контроль. 

Незважаючи на нібито благопо-
лучну картину, у «Відомостей» усе ж 
виник сумнів щодо того, чи безпеч-
но купувати рибу в таку спекотну 
погоду. Як узагалі контролюється 
її якість? Відповідь головного вете-
ринарного лікаря області Богдана 

Лозинського, якщо чесно, вразила. 
Виявляється, більше 90% риби на 
наших прилавках — імпортована. 
Сертифікат якості видається при 
ввезенні її на митну територію Укра-
їни. 

— З кожної партії відбираються 
проби для лабораторних досліджень, 
— пояснив Богдан Лозинський. — 
Після експертного висновку лабо-
раторії видається відповідний до-
кумент про якість продукції. Наші 
спеціалісти в області лабораторних 
досліджень уже не проводять. На-
томість вони здійснюють органолеп-
тичний контроль безпосередньо у 
місцях продажу риби.

Зауважимо, що органолептич-
ний контроль означає «на око» та 
«на нюх» прикинути ступінь свіжос-
ті риби. Тож виходить, що риба, яку 
ми споживаємо, лабораторно дослі-
джується на митниці. І з отриманим 
документом невідомо скільки часу та 
в яких умовах подорожує Україною. 
І цього документа, виявляється, до-
сить для її безпосереднього продажу 
покупцям! 

З рибою вітчизняного виробни-
цтва (у тому числі і з бичками) ще 
цікавіше. Її дослідження проводять 
усього двічі на рік — восени та навес-
ні. Видають ветеринарне свідоцтво — 
і все. Та чи достатньо цього докумен-
та, щоб бути впевненим у безпечності 
продукту, що купили? Як на мене, ні. 
Скажімо, той самий бичок. Отримало 
підприємство сертифікат якості, при-
міром, у квітні. Через декілька тиж-
нів у воді «завівся» холерний вібріон, 
він вразив рибу. Її ж успішно вило-
вили, заморозили та з сертифікатом 
якості доставили на прилавки. Запах 
і вигляд вона має цілком пристойні. 
Та чи безпечно таку рибу купувати? 
Ні. От і виходить, що контролюючих 
служб у нас багато, а саме законодав-
ство прописано так, що гарантій без-
пеки немає. 

На фоні холери у Приазов’ї та 
невідомої кишкової інфекції, яка, до 
речі, вже виявлена у сусідній Польщі, 
залишається одне — уникати купівлі 
потенційно небезпечних продуктів і 
споживання їх у їжу. 

Наталка СЛЮСАР

Журналістам сподобалося грати в пейнтбол

Хлопці з «Відомостей» — Максим, Вадим 
і Михайло — переможці

ДОВІДКА  

Холера — гостре інфекційне захво-
рювання, притаманне лише людям, 
спричинене холерним вібріоном. 
Збудник потрапляє до організ-
му людини лише через рот при 
вживанні забрудненої води та їжі. З 
моменту зараження до появи ознак 
холери проходить від 6 годин до 5 
діб. Причиною розвитку хвороби є 
вживання немитих овочів, фруктів, 
купання і вилов риби в забороне-
них місцях, вживання риби та море-
продуктів невідомого походження. 
Несвоєчасне звернення до лікарів 
може бути смертельно небезпеч-
ним. При кип’ятінні вібріон гине за 
одну хвилину.


