
Останні кілька тижнів ходять чутки 
про закриття Рожищенського сир-
заводу, мовляв, працівників звіль-
нили, а боргів населенню за здане 
молоко не повернули. Офіційної 
інформації, яка б підтвердила або 
ж спростувала ці плітки, ніхто не 
надає. Проте розмови ведуться не 
на одній чиновницькій нараді та 
серед депутатів різних рівнів. Що 
насправді коїться на Рожищенсько-
му сирзаводі, намагалися з’ясувати 
«Відомості». 

Почнімо з того, що ще рік тому 
Рожищенський сирзавод був потуж-
ним підприємством, де працювало 
близько шести сотень людей. Воно 
заготовляло сировину не тільки на 
Волині, а й частково у Львівській і 
Рівненській областях. Потужності 
заводу теж виглядали пристойно: 
більше сотні тонн масла, спредів, по-
над 40 тонн твердих і плавлених си-
рів на місяць. Відомо також, що під-
приємство налагодило постачання 
своєї продукції у Молдову, Німеччи-
ну та Польщу. 

Тепер же, за неофіційною інфор-
мацією, завод припинив свою робо-
ту. 

Прикро, та поспілкуватися з 
головою правління ПАТ «Рожи-
щенський сирзавод» Володимиром 
Літвінчуком не вдалося ні нам, ні 
обласним чиновникам — він просто 
не відповідає на дзвінки. 

Працівники теж бояться гово-
рити на публіку, бо все ще сподіва-
ються, що зможуть повернутися на 
робочі місця. 

Одначе «Відомості» з’ясували 
низку деталей, які чітко вказують 
на те, що у заводу таки є проблеми. 
Почнімо з того, що на позачергових 
зборах акціонерів, які відбулися 19 
жовтня 2012 року, було ліквідовано 
чотири філії, які заготовляли моло-
ко не лише на території Волинської 
області. Так, припинили діяти філії 
«Маневичімолоко», «Роси Ковель-
ські», що у селі Сільце Ковельсько-
го району, «Ізяславмолоко», що у 
Хмельницькій області, та рівненська 
філія «Острогмолоко». 

Пояснення — у протоколі за-
гальних зборів від 19.10.2012 р. №2: 
«У цей час молоко на територіях іс-

нування філій не заготовляється, 
тому необхідності у їх існуванні вже 
немає». 

Із закриттям філій, очевидно, 
йшлося і про скорочення штату. 
Проте чиновники цьому не дивують-
ся. Начальник управління агропро-
мислового розвитку Рожищенської 
райдержадміністрації Олександр 
Іщук каже, що йому нічого не відо-
мо з приводу ситуації на сирзаводі, 
а стосовно звільнення працівників, 
то це для нього не новина, адже ско-
рочення штатів відбувалося постій-
но. Для голови Волинської обласної 
ради Володимира Войтовича це теж 
було очікувано. За його словами, не-
можливо постійно працювати лише 
на склад. 

Трохи пролив світло начальник 
обласного управління агропромис-
лового розвитку Юрій Горбенко. Він 
розповів «Відомостям», що наразі на 
підприємстві працюють аудитори. 

Як відомо, аудит проводять у 
трьох випадках — найчастіше, коли 
змінюються власники, або ж на за-
мовлення банківської установи чи 
якогось державного органа. Пан 

Горбенко каже, що до сирзаводу в 
Рожищі приглядається керівництво 
полтавського «Гадячсиру». 

— Хоч як би там було, але нам не 
важливо, хто керуватиме заводом. 
Головне, щоби людям віддали забор-
говані за здане молоко кошти, — на-
голосив Юрій Мефодійович. 

Крім того, з’ясувалося, що рі-
шенням Господарського суду Волин-
ської області від 5 листопада 2012 
року на рахунки Рожищенського 
сирзаводу накладено арешт. Відпо-
відно, проводити будь-які фінан-
сові операції завод із того часу не 
може. Про це розповіла заступник 
начальника обласного управління 
контролю якості сільськогосподар-
ської продукції Державної інспекції 
сільського господарства Світлана 
Соколовська. Вона повідомила, що 
Рожищенський сирзавод заборгу-
вав за здане молоко 3 мільйони 587 
тисяч гривень, із яких 3,1 мільйона 
— борг перед селянами, а зважаючи 
на судове рішення, розрахунки по 
боргах проводити неможливо. 

Ірина КОСТЮК

Жодний новорічний стіл не 
можна уявити без ігристо-

го. Українців традиційно тягне на 
«солоденьке»: у лідерах продажів 
— напівсолодке шампанське. 

Як розповідають експерти, 
щоб придбати «правильний» іс-
кристий напій, слід пам’ятати 
кілька правил. 

Так, у хорошому шампансько-
му піна довго зберігається на по-
верхні в бокалі, що свідчить про 
його високу якість. Також ігристі 
вина неодмінно повинні бути про-
зорими, а колір напою — відпові-
дати тому, що зазначений на ети-
кетці. 

Аромат якісного шампансько-
го — добре виражений і чистий, 
без сторонніх запахів.

Додамо, що оптимальна для 
пиття температура пінливого на-
пою — сім-дев’ять градусів. Перед 
поданням на стіл охолодіть ігристе 
в холодильнику. Поки ви відкорку-
єте пляшку, загадаєте бажання та 
розіллєте напій у келихи, шампан-

ське якраз встигне нагрітися до 
оптимальних градусів. 

Пити іскристе слід повільно, 
насолоджуючись його смаком і 
ароматом. Цікаво, що в бокалі до-
брого шампанського бульбашки 
утворюються щонайменше де-
сять годин після відкупорювання 
пляшки: в середньостатистичній 
плящині ігристого близько 250 
мільйонів бульок. 

16 грудня 2012 року в Україні на-
брав сили закон про заборону 

куріння у громадських місцях. Згід-
но з цим документом, забороняється 
куріння тютюнових виробів, а також 
електронних сигарет і кальянів у 
ліфтах, приміщеннях і на території 
закладів охорони здоров’я й освіти; 
на дитячих майданчиках; у під’їздах; 
у підземних переходах; у закладах 
ресторанного господарства; у при-
міщеннях органів державної влади й 
органів місцевого самоврядування; 
на зупинках. 

— Цей закон має сформувати 
громадську думку про куріння як 
про непопулярне явище, особли-
во серед молоді, та сприяти відмові 
українців від шкідливої звички, — 
зазначила заступник голови Держ-
споживінспекції України Ольга Со-
колова. 

З прийняттям закону курити 
можна лише за межами приміщень 
кафе, барів, ресторанів, нічних клу-
бів, дискотек і на відкритих терасах.

Держспоживінспекція штрафу-
ватиме суб’єктів господарювання, 
якщо на території їхніх закладів від-
відувачі куритимуть. Окрім того, 
штрафи будуть накладати, незважа-
ючи на те, чи стоять на столах у цих 
приміщеннях попільнички. До сло-
ва, сума грошового стягнення — від 
однієї до десяти тисяч гривень. 

Чи дотримуються закону в Луць-
ку, з’ясовували молодіжні громад-
ські організації «Асоціація молодих 

реформаторів», «Національний 
альянс» і «Молодіжна платформа». 
Перевірку активісти організували 
на центральних вулицях Луцька: 
проспектах Волі, Соборності, Від-
родження, Перемоги, Грушевського, 
вулицях Винниченка, Лесі Українки 
й у Старому місті. Вони промоніто-
рили 54 заклади харчування різних 
форм власності. 

На подив самих громадських 
активістів, у жодному з перевіре-
них закладів не було зафіксовано 
порушень. Дивувало й те, що коли 
вони заходили у кафе чи бар під ви-
глядом відвідувачів і запитували в 
офіціантів, чи можна в них курити, 
то майже всі відповідали, що ні, бо 

прийнято закон, який це забороняє. 
Варто зазначити, що майже у 

всіх закладах була інформація про 
заборону паління: значки, наклеєні 
на дверях, стінах тощо. Та лише дея-
кі кафе і бари повідомили своїх клі-
єнтів не просто про те, що курити 
у них не можна, а й про прийнятий 
закон. Іще менше закладів постара-
лися донести таку інформацію до 
відома кожного відвідувача. Лише 
у кількох закладах на кожному сто-
лику була інформація про прийня-
тий закон і заборону куріння. Тому 
представники громадських органі-
зацій закликають власників закладів 
ресторанного господарства краще 
дбати про інформування своїх від-
відувачів. Це зменшить імовірність 
конфліктів із затятими курцями, які 
не розумітимуть чи не знатимуть, 
чому ж куріння у таких закладах за-
боронене.

Якщо у барах і кафе докладають 
зусиль, щоб уникнути штрафів, то, 
приміром, волинські чиновники та 
депутати далекі від дотримання за-
борони куріння. Підтвердженням 
цього є останні сесії Луцької та об-
ласної рад. Димова завіса не зникала 
протягом сесійного дня. Очевидно, 
депутати дозволяють собі такий не-
послух, беручи приклад із народних 
обранців — славнозвісна курилка 
у Верховній Раді залишається від-
критою, нею активно користуються, 
незважаючи на набуття чинності за-
борони.
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У Луцьку презентували проект системи 
альтернативної дошкільної освіти 

ВІЛ-інфікованим дітям на Волині 
не виплачували гроші 

У Рівному під час пожежі у будинку згоріло 
все, крім ікон 

Закон про заборону куріння порушують чиновники та депутати 

Відбулася презентація проекту 
міжнародної технічної допо-

моги «Створення системи альтер-
нативних форм дошкільної освіти 
у сільських громадах», який схва-
лений до впровадження протягом 
2013-2014 років у рамках Програ-
ми прикордонного співробітни-
цтва «Польща — Білорусь — Укра-
їна 2007-2013». 

Як повідомили у прес-службі 
ОДА, на Волині заходи проекту 
здійснюватимуться у 12 населених 
пунктах Горохівського і Турій-
ського районів. Їх реалізація пе-
редбачає організацію та фінансову 
підтримку діяльності навчальних 
груп для дітей дошкільного віку; 
створення робочих груп для роз-

робки та затвердження програми 
альтернативної дошкільної освіти 
і її адаптування до українських 
стандартів; налагодження та роз-
виток партнерства між україн-
ськими та польськими громадами, 
залученими до виконання цього 
проекту. 

За рахунок фінансових ресур-
сів Європейського Союзу в рамках 
проекту буде здійснено ремонт на-
вчальних приміщень, закуплено 
меблі, обладнання, канцелярське 
приладдя та методичні матеріали, 
а також виділено кошти для опла-
ти праці педагогічних працівни-
ків, які проводитимуть навчання 
для дітей дошкільного віку, протя-
гом 13 місяців. 

Прокуратура області провела 
перевірку щодо виплати пе-

редбаченої законодавством що-
місячної державної допомоги 
ВІЛ-інфікованим дітям і дітям, які 
страждають на хворобу, зумовлену 
ВІЛ.

На обліку в обласному центрі 
профілактики та боротьби зі СНІ-
Дом Управління охорони здоров’я 
Волинської ОДА перебуває 82 
таких дитини, з них 40 — ВІЛ-
позитивні. 

Під час перевірки встановлено, 
що, всупереч Закону «Про проти-
дію поширенню хвороб, зумовле-
них вірусом імунодефіциту люди-

ни (ВІЛ), та правовий і соціальний 
захист людей, які живуть із ВІЛ», 
щомісячна державна допомога у 
збільшеному згідно з постановою 
Кабміну №852 від 12.09.2012 до 
десяти неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян розмірі 
таким дітям не виплачувалась. 

У зв’язку з цим начальнику 
управління охорони здоров’я об-
лдержадміністрації внесено по-
дання. Завдяки прокурорському 
втручанню ВІЛ-інфікованим дітям 
і дітям, які страждають на хворобу, 
зумовлену ВІЛ, виплачено понад 33 
тис. гривень щомісячної державної 
допомоги.

У Рівному трапилася пожежа в 
триповерховому приватно-

му будинку. Господиня розповіла, 
що, вийшовши надвір, залишила 
в оселі ввімкнений обігрівач. По-
вернувшись через сорок хвилин, 
жінка побачила, що весь будинок 
охоплений димом. Вона викли-
кала рятувальників і почала сама 
гасити вогонь. Полум’я вирувало у 
кімнаті на першому поверсі. Бійці 
МНС здійснили розбір і проли-
вання конструкцій, щоб не допус-
тити повторного загоряння, після 
чого провітрили приміщення. 

Під час огляду згорілої кімнати 
спостерегли цікавий феномен: усе 
у ній, окрім образів, було закопче-
ним і розплавленим. 

Наразі причина пожежі вста-
новлюється. 

Рожищенським сирзаводом зацікавився 
полтавський «Гадячсир» 

Любомльський суд оштрафував 
контрабандистів на 19 млн. грн.
Постановою Любомльського районного суду притягнуто 
до відповідальності двох громадян Республіки Білорусь, 
які намагалися перемістити поза місцем розташування 
митного органу України іноземну валюту в обсязі 2 
млн. 400 тис. дол. Обох чоловіків визнано винними у 
скоєному правопорушенні. Валюту, яку вони спробували 
незаконно перемістити через кордон, конфісковано. 
Крім того, судом на порушників накладено стягнення у 
вигляді штрафу в обсязі 19 млн. 99 тис. 200 грн. 

Європа попрощалася                 
з лампами розжарювання 
Лампа розжарювання, визнана занадто енерго-
ємною, 31 грудня втратила право на існування в 
Європі, передає Le Soir. Основним аргументом 
Єврокомісії є той факт, що жарівки, які прослужили 
людству майже два століття, використовують для 
освітлення лише 5% енергії, витрачаючи решту 
95% на нагрів. Як стало відомо, Євросоюз вирішив 
замінити їх світлодіодними, флуоресцентними та 
галогенними лампами. 

40
приблизно стільки тонн дорого-
цінного металу (як срібла, так і 
золота) переробили у 2012 році 
на ювелірні вироби. Пропорція 
була така: 82% — срібло, а 18% 
— золото.
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Піна якісного шампанського 
на поверхні зберігається довго


