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Події

14%

до такої позначки зріс
показник заповідності
Закарпаття. Про це повідомив
начальник Держуправління
охорони навколишнього
середовища в Закарпатській
області Андрій Погорєлов.

У диспансерах буде нове обладнання,
а у військовому ліцеї — басейн

Н

а реконструкцію, добудову та
будівництво об’єктів соціальної сфери на Волині в обласному
бюджеті передбачено 35 мільйонів
гривень. Про це повідомив голова
ОДА Борис Клімчук під час наради з фінансистами та будівельниками, інформують у прес-службі
облдержадміністрації.
Учасники обговорили питання
добудови приміщень в обласному
онкологічному диспансері, куди
в майбутньому буде доставлено
спеціальне дороге обладнання
(комп’ютерний томограф і лінійний прискорювач) від благодійного фонду Рината Ахметова «Розвиток України». «Наше завдання
— підготувати приміщення, далі
працюватимуть
представники
фонду», — сказав Клімчук.
В обласному тубдиспансері бу-

Молоді люди отримали опіки
80% тіла в сауні

«Три празники в гості» завітають
до Луцька 12 січня

8 січня до ТУ МНС у Чернігівській області надійшло
повідомлення про надзвичайну подію в лазні міста
Мена. У приміщенні сауни сталася розгерметизація
опалювального котла, внаслідок чого опіки окропом
і парою третього ступеня (70-80%) тіла отримали два
23-річні юнаки та 22-літня дівчина. Стан потерпілих
важкий. На момент вибуху в сауні перебувало до 10
людей, але постраждали лише ті, хто був у парильні.
Причиною події називають порушення правил
експлуатації обладнання.

12 січня 2013 року відбудеться обласне святковообрядове різдвяне дійство «Три празники в гості». У
ньому братимуть участь аматорські колективи з Луцька,
а також із Іваничівського, Ківерцівського, Луцького,
Маневицького, Рожищенського, Старовижівського,
Камінь-Каширського, Ковельського районів. Початок
заходу призначено на 13 год. у Палаці культури міста
Луцька, а о 15 годині святкування перемістяться на
Театральний майдан.

Ми платимо за воду в ковбасі

дівельники завершують добудову
відділення для лікування хіміорезистентних форм туберкульозу. Після оголошення тендера тут
також реконструюватимуть старе
приміщення конюшні під лабораторний корпус.
Окремо обговорили питання
спорудження басейну на території
обласного ліцею з військово-фізичною підготовкою. Кошти — 9,3
мільйона гривень — на його будівництво вже є, та нема державного
акта на право користування земельною ділянкою. Борис Клімчук
дав завдання директору навчального закладу Павлу Боснюку вирішити це питання з Державною
прикордонною службою України,
якій належить ця земельна ділянка. І лише після того будівельники
зможуть розпочати там роботи.

Субвенція на ремонт комунальних доріг
Волині сягне майже 89 мільйонів гривень

Н

а ремонт і реконструкцію доріг комунального значення
на Волині цього року передбачена
субвенція в розмірі 88,76 мільйона
гривень, повідомив голова ОДА
Борис Клімчук. Перед складанням плану їх освоєння у 2013-му
начальник Головного управління
промисловості й розвитку інфраструктури ОДА Леонід Кирильчук
зробить ґрунтовний аналіз використання коштів кожної сільської/
селищної ради у 2012 році.
Також
Борис
Клімчук
зобов’язав підготувати проект
кошторису на третю чергу реконструкції Меморіального комплексу «Вічна слава» у Луцьку,
включно з головною стелою, та
закінчити всі роботи до Дня перемоги 9 травня.

Ковбаса — один із найпопулярніших продуктів, які кожен із нас час
від часу вживає. Дехто не обходиться без неї і дня. Незважаючи
на високі ціни, асортимент ковбас
розширюється, і люди залюбки
купують їх. Однак чи безпечні такі
м’ясні вироби для здоров’я, хто та
як контролює їх якість, з’ясовували
«Відомості».

Працедавці, які братимуть на роботу
молодь, матимуть компенсацію витрат

П

рем’єр Микола Азаров заявив,
що працедавці, які братимуть
на роботу молодь та осіб віком
від 50 років, звільнятимуться від
сплати єдиного соціального внеску. Про це він оголосив на засіданні уряду, пише «Економічна
правда».
«Головне завдання нового закону — дати можливість підтримати найбільш вразливі верстви
населення та створити нові робочі місця, — сказав глава уряду. — Так, передбачено, що роботодавець, який працевлаштовує
молодь на перше робоче місце, а
також осіб віком від 50 років строком не менше ніж на два роки, буде
отримувати компенсацію витрат,
пов’язаних зі сплатою єдиного соціального внеску, протягом першого року». Він додав, що закон

передбачає засоби для стимулювання місцевої влади до створення
нових робочих місць шляхом внесення змін до Бюджетного кодексу
в частині збільшення нормативу
відрахування від податку на доходи фізичних осіб, які зараховуються в доходи місцевих бюджетів, із
25% до 100%.
Крім того, віднині сплачувати
кадровим агентствам за пошук роботи мають винятково працедавці.
За словами Прем’єр-міністра,
закон надає пільги та стартові виплати молодим фахівцям, які погодилися працювати в сільській
місцевості. Документ також передбачає організацію професійного
навчання безробітних на замовлення працедавця під конкретне
робоче місце.

Зниклого у Луцьку хлопця знайшли
у Городищі замерзлим

Н

еподалік від села Городище
Луцького району виявили
тіло лучанина Дмитра Скоморохова, який зник на свято Андрія, 13

грудня 2012 року. Місцевий мешканець знайшов мертвого хлопця
у полі 30 грудня, приблизно о 20-й
годині. При огляді тіла слідів насилля правоохоронці не виявили.
Попередньою причиною смерті
називають загальне переохолодження організму.
Загинув Дмитро, кажуть правоохоронці, ще у день свого зникнення — 13 грудня. Тіло повернули батькам, і, як стало відомо,
хлопця поховали 2 січня.
Нагадаємо, батьки зниклого
відразу почали пошуки сина, звертались у газети й розміщували
оголошення у соціальних мережах.

Ми зайшли у три магазини, розміщені на проспекті Відродження,
та купили три види ковбаси різної
вартості для незалежного тестування у лабораторії Волинського науково-виробничого центру стандартизації, метрології та сертифікації.
А саме: напівкопчену «Московську
делікатесну» 1 ґатунку (виробник —
ПП Дмитрук, с. Всеволодівка Луцького району), кілограм якої коштує
100 гривень, напівкопчену «Хмельницьку» 1 сорту (ТОВ «Житомирський м’ясокомбінат) за ціною
38 гривень за кілограм і напівкопчену «Дрогобицьку» вищого сорту
(ПП Линник Б. М.) по 65 гривень.
Перевірили відібрані зразки за фізико-хімічними показниками, зокрема, чи відповідають вони вимогам
щодо масової частки вологи. Адже
саме через її перевищення торік
інспекція у справах захисту прав
споживачів найчастіше бракувала
перевірені м’ясопродукти. Також
з’ясували, чи немає у ковбасах бактерій групи кишкової палички. Крім
того, промоніторили «Хмельницьку» Житомирського м’ясокомбінату
на вміст ГМО, адже наприкінці минулого року інспекція з питань захисту прав споживачів у Волинській
області в одному з луцьких магазинів виявила напівкопчену ковбасу
першого сорту «Домашня м’ясна»
торгової марки «Хуторянка», в якій
містилося 5,5% генетично модифікованої сої. Тоді як допустима норма,
за якої на м’ясопродуктах розміщують позначку «Без ГМО», становить
не більше 0,9%. У цій же ковбасі було
на 16,5% завищено масову частку вологи. Хоча вона непогана на смак і

вигляд. І, напевно, її купують.
Як розповіла головний спеціаліст інспекції у справах захисту прав
споживачів Ольга Філімончук, ця
ковбаса була виготовлена у місті Корець Рівненської області.
— Зважаючи на небезпечність
цього продукту, інспекція видала
припис про негайне вилучення з
торговельної мережі вказаної ковбаси та вжиття виробником заходів
для унеможливлення подальшого
виробництва такої продукції, — зазначає Ольга Романівна. — Припис
доведено до відома правоохоронних
і контролюючих органів Рівненської
області. За реалізацію нестандартної
та небезпечної продукції до господарюючого суб’єкта застосовано
штрафну санкцію в сумі 2,2 тисячі
гривень.
У нашому ж зразку — ковбасі
«Хмельницькій» — ГМО не виявили.
Начальник
випробувального
центру, в якому ми перевіряли продукцію, Віолетта Шулятицька, поглянувши на етикетку, де написано
«Без ГМО», запитала, чи поцікавилися ми у магазині про документи,
які б підтверджували або спростовували те, що у продукті нема генетично модифікованих організмів.
— Ні, — відповідаємо.
— А дарма, — зауважує Віолетта
Феліксівна. — На вимогу споживача
менеджер-продавець має показати
протокол, де зазначено, що продукція пройшла перевірку на вміст
ГМО. Хоча я сама вже не раз пересвідчувалася, що таких документів
вони не мають. Однак якби кожен
із нас був прискіпливим до того, за
що він платить, то й виробники ставилися б відповідальніше до якості
своєї продукції.
Щодо масової частки вологи, то
в одному нашому зразку — ковбасі
«Дрогобицькій» — її норма перевищена на 11,9%.
— Є 75,9%, коли допустима норма — не більше 64%, — коментує Віолетта Феліксівна. — Два інші зразки
відповідають вимогам нормативних

документів. Вологість залежить від
того, скільки сала покладете: якщо
більше, то волога менша, бо воно її
не тримає. А оскільки «Дрогобицька», ви бачили, виготовлена з одного
м’яса, то й такий рівень вологи.
Бактерій групи кишкової палички з трьох видів ковбас не виявлено
у жодній.
— Чому? Тому що у виробництві
застосовуються суміші з таким вмістом «хімії», що бактерій там і бути
не може, — пояснює Віолетта Шулятицька. — Хіба цех буде вже дуже
брудним, тоді за мікробіологічними
показниками можна щось виявити.
Проте за кожним ковбасним цехом
закріплений ветеринарний лікар, і
він має все це моніторити.
Втім, якщо інспекція у справах
захисту прав споживачів забракувала третину перевірених торік
м’ясопродуктів, а начальник випробувального центру ДП «Стандартметрологія» наголошує на тенденції
до збільшення кількості неякісної
продукції, навіть є невідповідність
вимогам нормативних документів у
куплених нами трьох видах ковбас,
то завідувач відділу ветеринарносанітарної експертизи у Волинській
регіональній державній лабораторії
ветеринарної медицини Інна Вакульчук запевняє, що у нас виробники добросовісні.
— Якщо протягом року виявляються якісь відхилення від стандартів, приміром, недотримання вмісту
солі, вологи, то це як винятки, можливо, були порушені технологічні
умови приготування, — каже Інна
Миколаївна. — Не можна сказати,
що один виробник недобросовісний
і у нього постійно виявляють порушення. Ні, такого нема. У принципі,
сьогодні за якість продукції відповідає передусім виробник. І для забезпечення якості і безпечності проводить сам за попередньо укладеними
угодами контроль у тій чи іншій
лабораторії. Наприклад, мікробіологічні показники, за найновішою
періодичністю, вимагається контролювати один раз у десять днів. Для
того, щоб дотримуватися періодичності, кожен виробничий об’єкт
формує графіки постачання зразків
до державних лабораторій.
Віолетта Шулятицька, навпаки,
наводить сумну статистику. Якщо
позаминулого року їхній випробувальний центр забракував загалом
126 зразків продукції, то минулого
— майже 180.
— Згідно з європейськими правилами, виробник повинен гарантувати нам із вами якість продукції, —
зауважує Віолетта Феліксівна. — А
яким чином, він уже сам встановлює
механізм. Це розраховано на свідомого виробника. Наших же суб’єктів
підприємницької діяльності цікавить тільки те, як нажитися на нас,
споживачах. Хоч усі ці виробники
також є споживачами. Той же виробник ковбаси так само йде та купує
кефір, молоко, рибу і так далі. І тому
не можна так ставитись один до одного. Та, на жаль, наш менталітет це
дозволяє. І коли кожен зі свого боку
бачить передусім наживу, а не якість
продукції, то так і виходить.
Людмила ШИШКО

На тілі в дівчинки після гостини у батька нарахували 11 різаних ран

У

Нововолинську
працівники
міліції затримали нетверезого
чоловіка, який накинувся з ножем
на свою малолітню доньку. Про це
інформує СЗГ УМВС України у Волинській області. Перший заступник
начальника — начальник слідчого
відділення Нововолинського МВ
УМВС України у Волинській області
підполковник міліції Юрій Душний
повідомив, що 39-річний чоловік із
дружиною не живе. Донька хотіла
побачитися з батьком, тож мама дівчинки відвела її до нього.

— Зі слів затриманого, ввечері
він нагодував дочку та поклав спати, — розповів Юрій Душний. — А
вночі, будучи в стані алкогольного
сп’яніння, кинувся на доньку з ножем. Малеча вибігла в під’їзд, батько наздогнав її на першому поверсі.
Крики дівчинки почули сусіди, які й
викликали правоохоронців. На місце відразу вирушив патруль, згодом
приїхала слідчо-оперативна група.
Працівники міліції забрали у зловмисника ножа, викликали карету
швидкої медичної допомоги.

Чоловіка доставили у міський
відділ міліції, а поранену дівчинку — в лікарню. Згідно з висновком
експерта, на тілі потерпілої виявили
11 різаних ран.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296
(Хуліганство) та ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст.
115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Затриманому
суд обрав запобіжний захід — узяття під варту. Триває досудове розслідування.

