
Щоразу, потрапивши у ковбасний 
відділ магазину та ринку, мимоволі 
замислюєшся: з чого ж роблять ці 
ковбаси? Особливо ті, які про-
даються лише по 30 гривень за 
кілограм. Адже вартість м’яса вища 
як мінімум на відсотків 50%. У 
ковбасці в ідеалі мали б бути лише 
м’ясо (свинина, яловичина), сало та 
спеції. А яка начинка насправді? Це 
вирішили дізнатися «Відомості». 

Найперше ми звернулися до 
Держветслужби, щоб з’ясувати, 
чи можливо визначити вміст ві-
тчизняних ковбас. Як повідомила 
виконувачка обов’язків директора 
Волинської регіональної державної 
лабораторії ветеринарної медицини 
Оксана Шкварка, єдина лабораторія, 
яка здатна дати відповідь на запи-
тання, яке м’ясо і чи справді м’ясо у 
ковбасі, діє у Києві. 

— Ми ж у своїй лабораторії бере-
мо зразки продукції на визначення 
органолептичних, мікробіологічних, 
фізико-хімічних показників і показ-
ників безпеки (наявність токсичних 
елементів тощо), — зазначила спе-
ціаліст. — Зразки варених ковбас і 
сосисок відбираємо у виробників 
Ківерцівського, Рожищенського, 
Луцького району та Луцька раз у 10 
днів, решти ковбасних виробів — 
раз у місяць. Із початку року лише 
раз виявили невідповідність у ди-
тячих сосисках, а саме перевищення 
нітриту натрію. Загалом ковбаси во-
линських підприємств відповідають 
вимогам. 

Отже, єдине, що вдалося 
з’ясувати у ветеринарній службі, — 
те, що ковбасу їсти безпечно. Але 
чи є у ній м’ясо? На це запитання у 
структури відповіді немає. А білок 
— він і у вирізці білок, і у сухожил-
лях, шкірі чи підшкірному жирі. 

«Відомості» вирішили піти ін-
шим шляхом — проаналізувати 
статистику виробництва ковбаси 
та м’яса. Цифри вражають. Згідно з 
даними офіційного сайту Головного 
управління статистики у Волинській 
області, за півроку було виготовлено 
6,3 тисячі тонн ковбасних виробів. У 
той же час м’яса великої рогатої ху-
доби було вироблено 316 тонн, сви-
нини свіжої — 2 тисячі 454 тонни, 
охолодженої — 55 тонн. Як бачимо, 

ковбаси волинські виробники виго-
товили у два рази більше, ніж м’яса. 
Нам можуть, звичайно, заперечити: 
курятини було вироблено понад 22 
тисячі тонн! Але ж річ у тім, що в 
рецептурі найбільш поширених ков-
басних виробів про курятину — ні 
слова. Нам вдалося віднайти рецеп-
ти ДСТУ. Так от, ковбаса «Лікарська» 
у складі повинна мати: яловичини 
жилованої вищого ґатунку — 25%, 
свинини жилованої напівжирної — 
70%, яєць курячих або меланжу — 
3%, молока коров’ячого сухого не-
збираного або знежиреного — 2%, 
прянощі та матеріали (сіль кухонну, 
нітрит натрію, цукор-пісок або глю-
козу, горіх мускатний або кардамон 
мелені). 

«Московська» першого ґатунку 
мусить містити яловичини жило-
ваної першого сорту 81%, шпику 
бічного — 18%, решта — інші про-
дукти. Рецептура  «Московської» 
вищого ґатунку в ідеалі передбачає 
лише яловичину жиловану вищого 
сорту (75%), шпик хребтовий (25%), 
прянощі та матеріали. Сосиски 
«Аматорські» вищого ґатунку виго-
товляють із яловичини жилованої 
першого сорту (33%), свинини жи-
лованої напівжирної (33%), свинини 

жилованої жирної, щоковини й об-
різків шпику (34%) та прянощів. 

Як бачимо, у рецептах вказано 
навіть частину туші, з якої має ви-
готовлятися ковбаса. 

— Якби все вироблялося у та-
ких пропорціях, кіло «Московської» 
мало б коштувати щонайменше 120 
гривень, а «Лікарської» — не менше 
80, — сказав «не на диктофон» один 
із власників невеличкого ковбасного 
цеху. — І так зараз продажі не дуже. 
А хто купуватиме таку дорогу ков-
басу? 

Хто купуватиме, як кажуть, — це 
питання третє. Нас, як споживачів, 
сьогодні цікавить інше: якщо вироб-
ник начинив ковбасу субпродукта-
ми, курячим фаршем та іншим не-
потребом, то має про це повідомити. 
До речі, так робиться у сусідніх 
Польщі, Білорусі. Тобто на етикетці 
чітко написано: вміст яловичини — 
стільки-то, м’яса птиці — стільки-то 
і т. д. Тоді зрозуміло, що коли у со-
сисках — 40% м’яса, то вони дешев-
ші, коли 75% — дорожчі. У нас же 
не можна бути впевненим навіть у 
тому, що в дорогу «Московську» ви-
робник кладе те м’ясо, що передба-
чене рецептурою. 

Острах, що у ковбаси виробники 

кладуть «не те» м’ясо, посилює той 
факт, що в останні місяці катастро-
фічно впали заготівельні ціни на 
ВРХ. 

— Раніше бичка можна було зда-
ти по 15-17 гривень за кіло, сьогодні 
добре, якщо 12 гривень дадуть. А то 
приїжджають і по 10 скуповують, 
— бідкається селянин із Жидичина 
Ківерцівського району. — Ви скрізь 
пишете, щоб на підприємства зда-
вати, тоді дотацію ще доплатять. 
Пробував — не приймають. Кажуть, 
можливо, восени. А мені гроші сьо-
годні треба: хату добудовую. 

Проблемою перейнялися в об-
лдержадміністрації, і на одній із на-
рад заступник голови ОДА Віталій 
Карпюк дав завдання до вересня 
підготувати пропозиції в Кабмін, 
щоб обмежити ввіз в Україну низь-
коякісної сировини. За словами 
начальника Головного управління 
ветеринарної медицини у Волин-
ській області Богдана Лозинського, 
в області є ціла низка підприємств, 
які виготовляють продукцію саме з 
привізного м’яса, ігноруючи власних 
виробників. 

Постає логічне запитання: якщо 
сировину завозять з-за кордону, то 
що саме ввозять? Як повідомили в 
обласному управлінні статистики, 
за півроку суб’єкти господарюван-
ня Волинської області ввезли на те-
риторію України м’яса та їстівних 
субпродуктів 10 тисяч 675 тонн на 
загальну суму 21 мільйон 365 тисяч 
доларів. Зокрема, свинини охоло-
дженої — 4 тисячі 123 тонни, суб-
продуктів — 2 тисячі 25 тонн, м’яса 
птиці — 1 тисячу 592 тонни, сала, 
свинячого жиру та жиру свійської 
птиці — 2 тисячі 926 тонн. Ось вам і 
відповідь на запитання, з чого ж ро-
блять ковбасу. 

Щоправда, є ще одна цікава циф-
ра. Виявляється, з-за кордону най-
більше ввезли м’яса ВРХ — 6 тисяч 
700 тонн. Купували ж його наші ім-
портери по 14 доларів за кілограм. 
Тільки от на ковбасу таке м’ясо не 
пускають. Кажуть, воно особливе: 
для дорогих ресторанів і багатих лю-
дей. Цікаво, чим бички, вирощені на 
Волині, відрізняються від бразиль-
ських? Не знаю, як за якістю м’яса, а 
от за ціною — це точно. 

Наталка СЛЮСАР

Наразі ситуація в курортних 
містах Єгипту залишається 

спокійною, а всі головні аеро-
порти країни працюють у штат-
ному режимі. Про це повідомив 
директор Департаменту інфор-
маційної політики МЗС України 
Євген Перебийніс. 

«Ситуація в курортних міс-
тах Єгипту — Шарм-ель-Шейху, 
Дагабі, Хургаді — спокійна. Ін-
формації про проведення в цих 
містах масових акцій протесту, 
що могли б загрожувати безпе-
ці туристів, які перебувають на 
території країни, не надходило», 
— сказав Перебийніс. 

Як повідомлялося, у Єгипті 
на місяць уведено надзвичайний 
стан. Громадян України попе-
реджали про небезпеку перебу-
вання у Єгипті та пропонували 
утриматися від поїздок до цієї 
країни без нагальної потреби, а 
туристичних операторів проси-
ли відмовитися від організації 
подорожей відпочивальників до 
Єгипту до поліпшення ситуації 
в цій країні. 
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Закритий російський кордон спричинить 
обвал цін на продукти в Україні 

МЗС України 
запевняє, що 
на єгипетських 
курортах спокійно Держава щорічно виділяє мі-

льярди гривень на ліки для 
важкохворих українців. Однак у 
кабінетах лікарів безкоштовні ме-
дикаменти конвертуються назад у 
готівку, вирушаючи в кишені білих 
халатів, пише «Корреспондент». 

Журнал зазначає, що щоріч-
но держбюджет виділяє на безко-
штовні ліки для співвітчизників, 
які мають важкі захворювання, 
значні суми. Приміром, на дорос-
лих онкохворих у 2013 році перед-
бачалося 230 мільйонів гривень, на 
дітей — 216. На ВІЛ-інфікованих 
виділяють ще більше — 305,5 млн 
грн, на хворих на туберкульоз — 
175,8 млн грн і, нарешті, на хворих 
на гемофілію — 63,6 млн грн. 

Більше того, фінансування цих 
статей щороку зростає. Напри-
клад, цього року воно зросло на 
14%, досягнувши в цілому 2,1 млрд 
грн. Однак про існування безко-
штовної медикаментозної допо-
моги більшість важких пацієнтів 
навіть не підозрює, стверджує 
Ольга Стефанишина, виконавчий 
директор пацієнтської організації 
ЮКАБ. 

Експерти впевнені, що лікарі 
навмисно мовчать про безкоштов-
ні препарати, а у відкритих дже-

релах інформації про це не існує. 
Кращого ґрунту для масових зло-
вживань не придумати, резюму-
ють вони. 

Як з’ясувалося, найбільші ма-
хінації з безкоштовними препара-
тами — у галузі онкології, де ліку-
вання дуже витратне. Причетні до 
медицини джерела стверджують, 
що тут ціна медикаментів лише 
для одного курсу хіміотерапії 
стартує від шести тисяч гривень. 

«Ми знаємо випадки, коли ліки 
списували на хворих, а потім пере-
продували в аптеках, — каже Сте-
фанишина. — Буває й так: пацієнт 
приходить до лікаря, а той зовсім 
випадково в шафці знаходить по-
трібний препарат (передбачений 
хворому безкоштовно) і продає 
його за повною вартістю». 

Зі свого боку, медики з такими 
звинуваченнями категорично не 
згодні. «На щотижневій конферен-
ції в нашій лікарні озвучують, чи є 
в наявності конкретні лікарські 
препарати, — запевняє Олександр 
Клюсов, головлікар столичного 
онкологічного центру. — Тобто 
весь персонал володіє інформаці-
єю і, звичайно ж, повідомляє про 
це пацієнтам». 

Українські заробітчани 
повернуться додому 
Експерти Асоціації професіоналів із управління пер-
соналом вважають, що через безробіття у Євросоюзі 
українські заробітчани повернуться в Україну. Зокрема, 
повинні повернутися гастарбайтери з таких країн, як 
Греція, Іспанія та Португалія. Зауважимо, безробіття у 
ЄС на перший квартал 2013 року становить 11,4%. На-
гадаємо, до кінця року Наталія Королевська збирається 
працевлаштувати майже 500 тисяч безробітних. 

У міліції скоро полетять голови 
через втечу Мельника 
В ГУ МВС у Київській області очікують на низку звільнень 
через втечу екс-ректора Петра Мельника з-під домаш-
нього арешту. Про це УНН розповів поінформований 
співрозмовник в обласній міліції. «Прокуратура взялася 
за наших дуже серйозно. А це означає, що можуть по-
летіти голови», — сказав він. Нагадаємо, прокуратура 
розпочала кримінальне провадження за фактом службо-
вої недбалості щодо працівників міліції, які неналежно 
контролювали роботу електронного браслета Петра 
Мельника. 

30%
лише стільки українців не хочуть 
змінювати роботодавця най-
ближчим часом. Загалом в Україні 
більшість офісних працівників 
мріє звільнитися з роботи. Про 
це повідомив кадровий портал 
hh.ua. 
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Через проблеми з експортом 
українських товарів у РФ укра-

їнці можуть відчути зміни на ринку. 
Низка аналітиків вважає, що торго-
вельна баталія з найбільшим імпор-
тером продукції країни розпалить 
внутрішню конкуренцію, через що 
ціни на окремі товари можуть обва-
литися на 10–30%, пишуть «Вести».

«Ціни в будь-якому разі будуть 
падати, — висловив виданню свою 
точку зору глава Українського аналі-
тичного центру Олександр Охрімен-
ко. — Подешевшають шоколад, ку-
рятина, яловичина, хліб і борошняні 
вироби, сири. Загальне падіння буде 
на рівні 10%. На такому рівні ціни 
протримаються, поки виробники 
не знайдуть нові ринки збуту. Це 
будуть, найімовірніше, Латинська 
Америка, країни Азії, Туреччина. 
Після цього ціни досить швидко по-
вернуться на колишній рівень». 

На думку аналітика Олександра 
Кошика, найбільше обваляться ціни 
на шоколад — на 20–30%, оскільки 
ця продукція найактивніше екс-
портується до Росії. «Власне, можна 
чекати загострення конкуренції на 
українському кондитерському рин-
ку, тому що всі сюди зараз рушать 
і, напевно, влаштують відчайдуш-
ний демпінг», — припускає топ-

менеджер однієї з кондитерських 
компаній. 

Натомість ціна на сир, якщо і 
обвалиться, то плавно і незначно. 
«Сири — продукт із терміном ви-
тримки п’ять або шість місяців, тому 
ціни на них можуть впасти, тільки 
якщо проблеми з експортом до Ро-
сії триватимуть більш як півроку», 
— пояснює експерт проекту USAID 
«Агроінвест» Микола Гриценко. 

Крім того, можуть відчутно 
впасти в ціні тепличні помідори — 
на 20%, і вже найближчим часом. 
«Зараз сезон активних продажів те-
пличних томатів до Росії, і вся про-
дукція, яка туди не потрапить, піде 
на внутрішній ринок, — уточнює 
глава проекту «АПК-Інформ» Те-
тяна Гетьман. — Крім томатів, під 
загрозою вся теплична продукція, 
тому що осінь — це початок екс-
портного сезону на неї». 

Втім, алкоголь і пиво свої пози-
ції у вартості не втратять. «Митні 
проблеми ніяк не позначаться на 
ціні пива, — наголошує виконавчий 
директор ПрАТ «Укрпиво» Ігор Тов-
кач. — У нас на експорт іде не більш 
е ніж 10%. Із усіх компаній найбіль-
ші проблеми — в «Оболоні», — по-
скаржився він. 

Порушення під час 
вступної кампанії 
зафіксовано у 15% 
ВНЗ. Волинь не 
виняток 

Події

На Волині ковбаси виробляють удвічі 
більше, ніж м’яса. То що ж ми їмо?

Мільярди державних гривень на ліки 
осідають у кишенях лікарів 

Серед перевірених 90 вищих 
навчальних закладів у Ки-

ївській, Луганській, Львівській, 
Волинській, Запорізькій, Ві-
нницькій областях і АР Крим у 
15% були виявлені порушення 
під час вступної кампанії. Про 
це на прес-конференції пові-
домив начальник Управління 
контролю за діяльністю ВНЗ 
Державної інспекції навчаль-
них закладів України В’ячеслав 
Шиманський, інформують 
УНН. 

«Що стосується виявлених 
порушень, то загалом цього року 
ці показники мають тенденцію 
до зменшення. У близько 15% 
перевірених ВНЗ були виявлені 
порушення та недоліки у робо-
ті. Минулого року їх фіксували 
майже у кожному третьому на-
вчальному закладі», — зазначив 
чиновник. 

Також, за його словами, 
основними виявленими право-
порушеннями є: недостатнє ін-
формаційне забезпечення для 
абітурієнтів, зокрема інформа-
ція про пільги. Також відсут-
ність графіка прийому грома-
дян, несвоєчасне оприлюднення 
рейтингових списків. 

За словами голови ДІНЗ, у 
деяких вишах форма докумен-
тації приймальної комісії не 
відповідає затвердженим МОН 
вимогам, не закрито журнали 
реєстрації документів або в них 
були численні виправлення. 


