Азарову купили зимову гуму
за 26 тисяч на колесо

Дефіцит Держбюджету-2013
хочуть збільшити на 30%

Автопідприємство Господарсько-фінансового департаменту секретаріату уряду уклало низку угод на постачання зимових шин на загальну суму 456 тис. гривень. Про
це повідомляє сайт «Наші гроші» з посиланням на «Вісник
державних закупівель». Найдорожчими виявилися шини
245-700R470AC 116T для броньованого Mercedes-Benz
S600L, придбані по 26,44 тис. гривень за штуку. Комплект
із чотирьох шин коштуватиме 106 тис. гривень, що перевищує ціну нового автомобіля «Ланос».

Кабмін пропонує Верховній Раді наростити дефіцит Держбюджету в 2013 році на 30% у порівнянні з
бюджетом-2012. Про це йдеться у проекті закону про
Держбюджет-2013 (№11000), що зареєстрований у парламенті. Згідно з проектом, уряд пропонує затвердити
Держбюджет-2013 із доходами у 361,5 мільярда гривень
і витратами у 410,7 мільярда. Як відомо, у Держбюджеті-2012 доходи були заплановані на рівні 373,9 мільярда
гривень, а витрати — 413,6 мільярда.

85

стільки тисяч українців протягом дев’яти місяців цього
року поскаржилися на домашнє
насильство. Про це повідомила
Уповноважений Верховної Ради з
прав людини Валерія Лутковська.
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Події

На Волині забракували третину перевірених рибопродуктів
Риба — один із найкорисніших продуктів і найпопулярніших узимку.
Сьогодні на ринках та у супермаркетах вона продається у широкому асортименті: як заморожена,
охолоджена, солена, копчена, так
і свіжа. Наскільки вона є якісною
та безпечною для споживання,
намагалися з’ясувати «Відомості»,
поспілкувавшись зі спеціалістами
контролюючих органів.

короп, білий амур, щука, товстолоб.
Два рази в рік проводиться обстеження рибних водойм, тобто ветеринарно-санітарна паспортизація, і
одночасно в цей же період — розширений лабораторний контроль виловленої риби, за результатами яких
видаються експертні висновки та
ветеринарні свідоцтва, які покупець
також може отримати для ознайомлення в реалізатора.

За інформацією завідувачки
відділу ветеринарно-санітарної експертизи у Волинській регіональній
державній лабораторії ветеринарної медицини Інни Вакульчук,
більшість риби завозять в Україну з Голландії, Норвегії, Америки,
Китаю. А безпосередньо в область
вона надходить у великій кількості з київських оптових баз — уже зі
супровідними ветеринарними документами, з якісними посвідченнями
і товарно-транспортними накладними. Споживач у будь-якій торговій
точці може запросити ці дані, і йому
зобов’язані їх показати. Що стосується терміну придатності риби, то
його також можна проконтролювати, запитавши у реалізаторів про
супровідні документи, де чітко вказано, до якого числа має бути реалізована та чи та партія. На пакуванні
теж позначена партія продукції.
— Звичайно, що кращими будуть умови зберігання в процесі реалізації, то більшу якість матиме ця
продукція до кінця терміну придатності, — зазначає Інна Миколаївна.
— На кожному ринку спеціалісти лабораторії ветсанекспертизи контролюють процес реалізації риби, перевіряють наявність документів. І
якщо виникли сумніви у якості продукту, вони мають право відібрати
зразки і відправити до державної
лабораторії для проведення контролю. Незначна кількість морської
риби проходить через наші митниці
й досліджується на придатність нашою лабораторією. Якщо говорити
про живу рибу, то здебільшого вона
з волинських водойм. Найчастіше це

ГЛИСТИ У РИБІ
Якщо ж рибу продають не на території ринку, а таке ми часто спостерігаємо в Луцьку, то, за словами
Інни Вакульчук, її інспектори вже
не контролюють. Хоча покупець у
такого реалізатора може попросити
ветеринарні документи.
— Цього року в листопаді один
раз не було видано документи на реалізацію коропа з Ратнівського району, — наводить приклад Інна Миколаївна. — Адже при дослідженні в
лабораторії в рибі виявили гельмінти — філометроїдоз. Зараз власник
лікує рибу, і її реалізація буде здійснюватися наступного сезону.
— Інколи, кажуть деякі споживачі, знаходять глисти, маленькі білі
ниточки, у популярній рибі — оселедці. Таку рибу можна їсти? — запитуємо пані Інну.
— Як і кожен живий організм,
риба уражається як інфекційними
захворюваннями, так і паразитарними, — пояснює. — Є велика кіль-

кість гельмінтів, які локалізуються
в кишечнику, у внутрішніх органах
риби, навіть у м’язах. Усе, що стосується оселедця, пройшло через
митниці, а отже, там досліджували,
наскільки інтенсивне ураження личинками, тобто була паразитарна
оцінка. Якщо виявлено більше п’яти
личинок будь-якого виду на один
кілограм, але саме їстівних частин
— м’яса, молочка, ікри, то ця риба
до реалізації не допускається. Що
стосується оселедця, то один-два
екземпляри анізакіди, про яку ви
говорите, не є сильним ураженням.
Це неживі личинки у кишківнику на
тій частині, що видаляється. Це не
шкідливо і не псує товарний вигляд.
Цього року один раз у області було
зафіксоване сильне ураження — в
межах до сорока одиниць гельмінтів на кілограм їстівних частин — у
путасу.
СКІЛЬКИ МАЄ БУТИ ЛЬОДУ?

Гельмінти з риби путасу

— Сьогодні у великому асортименті реалізовується заморожена
риба. Неодноразово бачимо, що
вона вкрита льодом, так звана гла-

Податкова міліція Волині викрила 15 злочинів у сфері
держзакупівель

Н

ібито виконуючи умови укладених угод, переможці тендерів
у сфері держзакупівель на Волині
завдали державі майже 6 мільйонів
збитків, інформує УПМ ДПС у Волинській області.
Цього року завершено розслідування чотирьох кримінальних
справ. Обвинувачені особи, а це посадовці підприємств, які проігнорували виконання взятих зобов’язань
і, зловживаючи службовим становищем, скористалися різноманітними
протиправними схемами, надаватимуть у суді пояснення.
Щоб відшкодувати завдані державі збитки, правоохоронці арештували майна на 3,7 мільйона гривень.
Якщо говорити про конкретний
приклад, то податківці повідомля-

ють про факт, коли підприємець із
Волині «використав» 345 тисяч гривень державних коштів у власних
цілях. Як свідчать матеріали справи,
бізнесмен отримав перемогу в тендері на добудову однієї з сільських
шкіл. Укладений між ним і відділом
освіти райдержадміністрації договір
підряду передбачав виконання робіт
на суму майже шість мільйонів гривень. Школу і справді добудували,
але реально витратили як мінімум
на 345 тисяч гривень менше, зауважили в управлінні податкової міліції
області.
Щоправда, з офіційною звітністю у підприємця було начебто
все гаразд: роботу зроблено, акти
прийому-передачі робіт складено,
довідки про вартість виконаних бу-

дівельних робіт завізовано. Проте
суми, вказані у цих документах, свідомо завищувалися, стверджують
у податковій міліції області після
детального вивчення усіх обставин
утілення цього бізнес-проекту. Більше того, зекономлені кошти підприємець оперативно перерахував на
свої рахунки і використав у власних
цілях.
Загалом на Волині працює сім
волинських переможців тендерів,
обороти кожного з яких перевищують 50 мільйонів гривень, і 80
підприємств-переможців держзакупівель, які зареєстровані в інших областях. Ці суб’єкти господарювання
надають послуги та забезпечують
товарами в різних напрямках промисловості й виробництва.

Адвокат радить громадянам захищати житло Конституцією

Г

ромадянам України варто на дверях свого дому повісити статтю

30 Конституції про недоторканність
житла. З такою пропозицією виступив адвокат, член Ради адвокатів
Києва Микола Сірий в ефірі телеканалу ТВі.
«Я хотів би зосередити увагу на
двох нормах, які закріплені у новому
КПК. Вони дозволяють незаконно,
таємно проникати правоохоронним
органам у житло й інші володіння
особи. Начебто щоб збирати різноманітні зразки для досліджень», —
розповів він.
«Я хотів би сказати, що ці норми ідуть врозріз із Конституцією»,
— додав юрист, уточнивши, що «є
декларативна заувага, що ці дії за-

стосовуються за рішенням слідчого
судді».
«Я хочу сказати, що ні рішення
судді, ні рішення Верховної Ради не
можуть відмінити дію, наприклад,
30 статті Конституції, яка гарантує
кожному громадянину недоторканність житла», — нагадав пан Сірий.
«І в цьому плані я би порадив
усім громадянам України на своїх
дверях повісити 30 статтю Конституції. І сказати: «Ми не визнаємо на
території України дію цих двох норм
— 267, 274. Норм КПК, які є шпигунськими та порушують Конституцію», — зазначив адвокат.

зурована риба, — продовжує Інна
Вакульчук. — Кількість цього льоду
має становити в межах 4% до загальної кількості риби. Лід має бути
прозорим, щоб добре проглядалася
тушка. При легенькому постукуванні глазур повинна відколюватися.
Це при ідеальному зберіганні риби.
Звичайно, якщо тушка чи філе зменшилися в розмірах і через глазур ми
це бачимо, можна говорити про повторну заморозку риби.
Але неодноразово доводилося
чути від знайомих, що купив заморожену рибу, а в ній води більше,
ніж самої тушки.
Так, нещодавно саме з цього
приводу надійшла скарга в інспекцію у справах захисту споживачів у
Волинській області.
— Ми провели перевірку і відібрали зразки замороженого філе
пангасіуса для дослідження у супермаркеті «Наш край» ТОВ «Арго-Р» у
м. Камені-Каширському, — розповідає головний спеціаліст інспекції
у справах захисту прав споживачів
Ольга Філімончук. — За результатами випробувань, проведених
лабораторією Волинського науково-

виробничого центру стандартизації,
метрології, сертифікації партія філе
пангасіуса, що була у продажу на час
перевірки, визнана стандартною.
Однак відібрані порції забраковані
через завищену масову частку глазурі на 2,6% (виробник — В’єтнам,
постачальник «Міжнародна група
морепродуктів», м. Київ). Застосовано фінансові санкції та видано припис про заборону реалізації цього
товару.
За інформацією Ольги Філімончук, в ході перевірки за скаргою споживача у магазині «Наш край» ТОВ
«Арго-Р» у м. Луцьку знімалися з реалізації 15 кг варено-морожених креветок у панцирі. В доступній формі
на ярликах не було інформації про
дату виготовлення та термін придатності до споживання. У магазині
«Наш край» ПП «Тимаг» (м. Луцьк,
пр. Соборності, 11) заборонялися
до продажу оселедці свіжоморожені
через незадовільні органолептичні
показники — пожовкла поверхня з
неприємним запахом розкладеного
риб’ячого жиру. Дату виготовлення цієї риби та термін придатності
встановити не вдалося.
Ольга Романівна зауважує, що з
приводу продовольчих товарів люди
рідко звертаються в інспекцію, адже
зазвичай витрачають невеликі суми
грошей, тому просто мовчки викидають зіпсований чи неякісний
продукт. Але навіть коли людина
поскаржилася, на проведення перевірки торгової точки необхідно
отримати дозвіл із Києва. А це затягується у часі, тож уже саме тієї партії товару може й не бути.
Загалом інспекція у справах захисту прав споживачів цього року
перевірила 1,96 тонни рибопродуктів, із яких забраковано 0,56 тонни,
або 28%. В основному через відсутність достовірної інформації для
споживачів про назву та масу фасованої продукції, невідповідність
вимогам нормативних документів,
незадовільний зовнішній вигляд
продукції чи пакування.
Людмила ШИШКО

Багатим знову виділили 23 мільйони

М

едичні заклади Державного
управління справами уклали
низку угод на придбання товарів
і послуг на 25,3 мільйона гривень.
Про це повідомляє сайт «Наші
гроші» з посиланням на «Вісник
державних закупівель».
Клінічна лікарня «Феофанія»
замовила товарів та послуг на 23,64
мільйона гривень. Зокрема, закупила за 16,42 мільйона у ТОВ «Укрмедресурс» рентгенівську систему. Ще 0,22 мільйона гривень
коштував капремонт гама-камери
Skylight AZ із заміною двигуна,
за 2,98 мільйона було придбано
інфузійну систему для введення
радіофармацевтичних препаратів

під час проведення томографії,
за 2,5 мільйона гривень придбано запасні деталі до циклотрона
RDS Eclipse RD, модулів синтезу
Explora FDG4 та ПЕТ-КТ томографа Biograph 64. Також ПАТ «Київенерго» отримає 1,52 мільйона гривень за теплопостачання. Загалом
із початку 2012 року «Феофанія»
провела тендери на 192,86 мільйона гривень.
ДНУ
«Науково-практичний
центр профілактичної та клінічної медицини» за 1,66 мільйона
гривень придбала витратні матеріали, меблі та медичне обладнання для лікарської амбулаторії на
вул. Верхній, 5 у Києві.

 ПОГОДА

У західних областях 6 грудня
похмуро, сніг. Температура вночі
-5...-6°C, вдень -4...-2°C. 7 грудня
хмарно, без опадів. Уночі -5...-7°C,
вдень -1...0°C. 8 грудня хмарність,
йтиме сніг. Температура повітря
вночі становитиме -7...-9°C, вдень
-5…-4°C.
У північних регіонах 6 грудня хмарно, очікується сніг із дощем. Нічна температура становитиме -1...0°C, денна 0...+1°C. 7
грудня похмуро, без опадів. Температура повітря вночі -6...-7°C,
вдень -6...-5°C. 8 грудня похмуро,
передбачається сніг. Температура
вночі становитиме -7...-8°C, вдень
-6...-5°C.
У Києві 6 грудня хмарність,
мокрий сніг. Температура вночі
-3…-1°C, вдень 0...+1°C. 7 грудня
хмарно, опадів не передбачається.
Вночі -8…-7°C, вдень -5...-6°C. 8

грудня змінна хмарність, можливий сніг. Вночі -8...-9°C, вдень
-4...-6°C.
У східних регіонах 6 грудня
змінна хмарність, сухо. Вночі 0...
-1°C, вдень +2…+3°C. 7 грудня похмуро, мокрий сніг. Вночі -1...0°C,
вдень 0...+2°C. 8 грудня похмуро,
вночі можливий дощ. Температура становитиме 0...+2°C, вдень
+2...+5°C.
У південних областях 6 грудня змінна хмарність, дощитиме.
Температура повітря вночі становитиме +5...+7°C, вдень +6...+8°C.
7 грудня хмарно з проясненнями, прогнозується дощ. Вночі
+4...+6°C, вдень +7...+8°C. 8 грудня похмуро, можливий мокрий
сніг. Нічна температура повітря
становитиме +1...+2°C, денна
+4...+8°C.

