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Верховна Рада збирається 
закупити комп’ютерів 
і ліцензій на 15 мільйонів 
Управління справами ВР 11 грудня уклало угоди про 
закупівлю комп’ютерної техніки та програмного за-
безпечення на 14,78 млн грн. Про це повідомляється у 
«Віснику державних закупівель», пишуть «Наші гроші». 
Більшу частку — 8,97 млн грн — заплатять ТОВ «УЛІС 
Сістемс», ще 4,71 млн грн отримає ПрАТ «Інформаційні 
комп’ютерні системи». 1,10 млн грн заплатять ТОВ «Ан-
тек Про» за ліцензії на програмне забезпечення. 

У 2014-му учнів 5–11 класів 
годуватимуть безкоштовно 
У Держбюджеті-2014 передбачені кошти на забезпе-
чення безкоштовного харчування для учнів 5–11 кла-
сів загальноосвітніх шкіл. Про це йдеться в повідо-
мленні Міністерства фінансів України. В Державному 
бюджеті України на 2014 рік уперше передбачено 
відповідні видатки у сумі 607 тис. грн. 

8,45
стільки гривень станом на 
січень коштує в Україні кіло-
грам гречаної крупи. Така ціна 
на 11% нижча від минулорічної. 
Про це повідомили у прес-
службі Міністерства агрополі-
тики. 
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У Фонді 
регіонального 
розвитку 
для Волині 
передбачено 
237 млн грн 

Посередники, які постачали дітям неякісні продукти 
торік, знову подають документи на тендер

На Волині рятувальники діставали 
з-під снігу автобуси 

Регіон

Минулого тижня на волинських 
інтернет-сайтах з’явилося по-

відомлення про те, що у Луцьку 
сталася пожежа на буцімто неле-
гальній швейній фабриці. Наскільки 
правдивою є ця інформація та хто 
в обласному центрі мав підпільний 
швейний цех, з’ясовували «Відомос-
ті». 

Як розповіли нам в Управлінні 
ДСНС України у Волинській області, 
повідомлення про те, що горить дво-
поверхова цегляна будівля на окраїні 
міста, до них надійшло 11 січня о 5-й 
годині ранку. Гасити пожежу виїха-
ло чотири автомобілі. Однак вогонь 
устиг пошкодити інтер’єр першого 
поверху, сходову клітку, приміщен-
ня на другому поверсі та покрівлю. 
На щастя, люди не постраждали. 
Втім, встановити причину загорян-
ня відразу рятувальники не змогли. 

Хто ж працював у цій будівлі та 
чи насправді там був швейний цех, 
ми вирішили дізнатися, завітавши 

на місце пожежі за адресою, яку нам 
назвали еменесники. 

Наразі там тривають ремонтні 
роботи, адже приміщення й справді 
дуже понищене вогнем. На подвір’ї 
нас зустріла пані Оксана, яка, як по-
відомила, є представником власника 
швейного цеху. Співрозмовниця по-
відала, що свою діяльність вони про-
вадили легально вже кілька років, у 
цеху працювало дев’ятеро чоловік і 
всі дуже стурбовані тим, що сталось. 
Адже, найімовірніше, хтось навмис-
не підпалив будівлю, оскільки було 
виявлено сліди проникнення у при-
міщення. Поки ведеться слідство, бо 
справу розслідують правоохоронці, 
за фактом відкрито кримінальне 
провадження, працівниця не поба-
жала назвати ні свого прізвища, ні 
прізвища підприємця, який тут вів 
бізнес. Вона лишень розповіла, що 
шили у цеху жіночий одяг під замов-
лення, до їхньої діяльності ніколи 
не було претензій із боку контролю-

ючих органів. Після того як робота 
відновиться, вони готові зустрітися 
з журналістами, розповісти й пока-
зати те, як працюють. 

Людмила ШИШКО 

Протягом 2012 року Аграр-
ним фондом України під-

писано договори з сільсько-
господарським виробничим 
кооперативом «Мрія» і товари-
ством «АПК Волинь» Маневиць-
кого району про закупівлю зерна 
майбутнього врожаю 2013 року 
та сплачено за нього 434 тисячі 
гривень. Утім, сільгоспвиробни-
ки умов договору не виконали 
та не здійснили повної поставки 
зерна. 

За результатами перевірки 
прокуратурою Маневицького 
району внесено подання дирек-
тору СВК «Мрія», яке вже задо-
волено. Авансовий платіж у роз-
мірі 79 тисяч гривень повністю 
повернуто Аграрному фонду 
України. 

Прокуратурою Волині та-
кож подано позовну заяву до 
Господарського суду області про 
стягнення авансових платежів, 
коштів за користування ними та 
штрафних санкцій із ТОВ «АПК 
Волинь» на загальну суму 544 ти-
сячі гривень. 

Наприкінці минулого року голова 
ОДА Борис Клімчук доручив контр-
олюючим органам перевірити 
якість продуктів, якими харчують у 
навчальних закладах наших дітей. 
Результати цієї перевірки шокували 
багатьох: із 34 зразків молокопро-
дуктів 19 не відповідали вимогам 
нормативної документації — у них 
виявили рослинні жири. А це за-
боронені для дитячого харчування 
компоненти. Цими днями освітяни 
проводять нові тендери на по-
стачання продуктів харчування. Чи 
отримають діти якісну продукцію, 
дізнавалися «Відомості». 

Найперше, на що звернули увагу 
за результатами перевірки молочних 
продуктів, — продукцію постачають 
не виробники, а посередники. За-
возять її переможці торгів із Мико-
лаївської, Львівської, Рівненської, 
Житомирської областей. Чому во-
линських дітей годують привізними 
маслом і сиром? Чи будуть допущені 
ті фірми, які постачали фальсифіко-
вані продукти у навчальні заклади, 
до тендерів на 2014 рік? Ці запитан-
ня «Відомості» поставили начальни-
ку управління освіти і науки ОДА 
Олександру Хомичу. 

— Замовники торгів, а це від-
діли й управління освіти, не мають 
права не допустити на тендер того 
чи іншого учасника. Ми мусимо 
прийняти всі заявки й обрати най-
ліпшу пропозицію. Так пише закон. 
Утім, тендерні комісії мають право 
відхилити пропозицію недобросо-
вісних постачальників. Що, напри-
клад, зробили у Володимирі-Волин-
ському. Тут відхилили пропозицію 
учасника конкурсних торгів — при-
ватного підприємства, яке притя-
гували до адміністративної відпо-
відальності за постачання неякісної 
продукції: у маслі (жирність — 73%), 
яке ця фірма привозила до навчаль-
них закладів, було перевищення 
вмісту рослинних жирів. Тому від 
послуг такого постачальника на цей 
рік відмовилися. До речі, за резуль-
татами перевірки, яку провели на 
виконання доручення голови ОДА, 
нами внесено певні зміни до умов 
тендерів. А саме: має бути зазна-
чено, що молочна продукція відпо-
відає загальним технічним вимогам 
ДСТУ. Ніяких технічних умов. У 
договорах також прописана норма, 
що замовник торгів має право на 
власний розсуд будь-коли без попе-
редження брати зразки продукції на 
дослідження щодо наявності у них 
рослинних жирів та інших домішок. 

Олександр Хомич наголосив, що 
вирішення проблеми постачання 
якісних продуктів він бачить у тому, 
щоб продукцію закуповувати у міс-
цевих виробників. Останніх усіляко 

закликають брати участь у тендерах. 
Проте тут освітяни стикаються з 
проблемою: виробники на конкурс 
практично не йдуть. 

— Найбільша проблема у тому, 
що внаслідок того, що процедура 
тендерних закупівель громіздка та 
потребує багато зусиль, виробники 
просто не хочуть брати участь. Ми 
змушені кілька разів «переоголошу-
вати» процедуру закупівель у зв’язку 
з відсутністю учасників, — наголо-
сив головний освітянин області. 

ЧЕРГИ ВИРОБНИКІВ 
НА ТЕНДЕРАХ НЕМАЄ 

Тут, звичайно, виникає законо-
мірне питання: хто з волинських 
виробників може постачати дітям 
молочні продукти? Виявляється, 
підприємств, що випускають готову 
продукцію, залишилося не так бага-
то. У Шацьку та Рожищі виробляють 
масло. В останньому ще виготовля-
ють твердий сир. Молоко, кефір і 
сметану роблять в Угринові. От і все. 
Серед підприємств, які розміщені на 
сайті ОДА як такі, що готові брати 
участь у тендерах, — лише угринів-
ське. Інші виробники «молочки» з 
тендерами зв’язуватися не хочуть. 
Та й продукцію під торговою мар-
кою «Угринівське» до кінцевого 
споживача — дітей — постачає, як 
свідчать документи, які є у розпо-
рядженні «Відомостей», посередник. 
Тобто сам виробник безпосередньо 
участі у конкурсах не бере. 

— Ми розвиваємо виробни-
цтво. Нещодавно почали випускати 
кисломолочний сир, із 1 лютого за-
пускаємо лінію з вироблення масла 
вершкового. Якщо ж брати безпосе-

редньо участь у тендерах, то, згідно 
з їх умовами, ми повинні доставляти 
продукцію до кінцевого споживача 
— у навчальні заклади, — розповіла 
«Відомостям» менеджер із маркетин-
гу та реклами ПОСП ім. Шевченка 
Лариса Тодорук. — Для цього необ-
хідно мати спецтранспорт. У нас же 
лише один автомобіль-холодильник. 
Разом із тим у нашого підприємства 
є п’ять офіційних дистриб’юторів. 
Укладаючи з ними угоди, ми ставимо 
обов’язкову умову: в бюджетні закла-
ди вони повинні постачати продук-
цію за цінами виробника. Сьогодні 
наші представники працюють прак-
тично у всіх великих містах області. 

До речі, як ми з’ясували у про-
цесі роботи над матеріалом, саме 
необхідність мати солідний авто-
парк стримує виробників від участі 
у тендері. Адже продукцію треба не 
лише виробити, а й розвезти. А це 
додатковий великий напрямок роз-
витку бізнесу. От і виходить, що вті-
лити ідею купувати продукцію без-
посередньо у виробника не так-то й 
легко. 

Представники фірм-
посередників спілкуватися з «Відо-
мостями» на тему тендерів не по-
бажали. Лише один чоловік «для 
роздумів» журналістові сказав: 

— Ми кілька років поспіль бере-
мо продукцію на тому самому заво-
ді. У нас є документи про те, що вони 
виробляють 73-відсоткове масло без 
додавання пальмової олії. Чому в 
тих зразках, що фірма завезла у шко-
лу, її виявили — запитання не до нас. 

ЗА ЯКІСТЬ ПРОДУКТІВ НІХТО 
НЕ ВІДПОВІДАЄ 

«Відомості» вирішили перевіри-
ти, хто і як контролює якість про-
дуктів харчування. Найперше ми 
звернулися в державне підприєм-
ство «Волиньстандартметрологія», 
яке має найкращу лабораторію. 

— Ми вже не інспекційний ор-
ган, — зазначила заступник дирек-
тора підприємства Тетяна Єрко. 
— Лабораторія госпрозрахункова і 
проводить аналізи лише за заявами 
інспекції з захисту прав споживачів, 
на доручення ОДА, а також після 
звернень підприємців. Усі аналізи 
платні, й їх результати видаються 
лише замовнику. 

— Замовляти аналізи ми може-
мо, лише коли на це є кошти, — по-
яснив начальник інспекції з питань 
захисту прав споживачів у Волин-
ській області Іван Смоленг. — То-
рік на всі лабораторні дослідження 
продуктів харчування, промислових 
товарів тощо нам виділили 108 ти-
сяч гривень. Цьогоріч сподіваємося 
на більшу суму. 

Структура санітарної служби 
досі перебуває у процесі реформу-
вання. Всі аналізи проводить такий 
підрозділ, як Волинський обласний 
лабораторний центр. 

— Згідно з законодавством, ми 
маємо право перевіряти навчальні 
заклади раз у рік, — зазначив його 
директор Микола Витвицький. — 
Хоча базу маємо: у нашій структурі 
працює п’ять лабораторій. Це цілком 
достатньо для нашої області. Тре-
ба закласти гроші у бюджеті. Інша 
річ — виробництво. Законодавець 
поклав контроль якості продукції 
на виробника. Кожне підприємство 
має свою внутрішню лабораторію і 
контролює сам себе. Ви часто чули, 
що на смітник викинули вибракува-
ну сметану, кефір, сир, масло? 

Отже, з цих коментарів мож-
на зробити один висновок: контр-
олюючих служб багато, а реально 
контролювати якість продукції, яку 
споживають наші діти, нікому. В 
усіх є обмеження. От і виходить, що 
освітяни проводять нібито прозорі 
тендери, вибирають за документами 
продукцію, яка відповідає усім стан-
дартам. Посередники добросовісно 
її привозять до навчальних закла-
дів. А там виявляється, що масло не 
зовсім масло, а сир не зовсім сир. І 
знайти крайнього у цьому ланцюж-
ку вкрай важко. Всі ж бо формаль-
но слідують букві закону. А де той 
ланцюжок дає фальш, розбиратися 
ніхто не хоче. Тільки от страждають 
від цього чомусь діти. Залишається 
лише сподіватися, що у бюджетах 
міст і районів буде закладено достат-
ньо грошей, щоби частіше без попе-
редження робити перевірки якості 
продукції. 

Наталка СЛЮСАР

У Держбюджеті цьогоріч пе-
редбачено 237 млн грн із 

Фонду регіонального розвитку 
для Волині. 107 млн грн безпо-
середньо регіону та 130 млн грн 
— на соціально-економічний 
розвиток окремих територій. 
Як повідомив голова облдер-
жадміністрації, гроші підуть як 
на потужні соціально важливі 
об’єкти, наприклад, школу в селі 
Осівці на Камінь-Каширщині, 
так і на невеликі місцеві про-
екти. Нагадав Борис Клімчук і 
про 26 млн євро, які надійдуть 
за проектами транскордонної 
співпраці «Польща–Білорусь–
Україна».  «Кошти Світового бан-
ку на модернізацію медицини, а 
це, нагадаю, 30 млн дол. США, 
теж найближчим часом надій-
дуть в область» — повідомив го-
лова ОДА. 

Поблизу села Гектари Горохів-
ського району рятувальники 

витягнули з кювету рейсовий ав-
тобус, який перевозив сім паса-
жирів і прямував за маршрутом 
Тернопіль — Шацьк. У результаті 
обледеніння дорожнього покриття 
автобус скинуло з дороги, інфор-
мує прес-служба рятувальників. 
За допомогою троса співробітники 
ДСНС повернули транспортний 
засіб на дорогу. Однак через сні-
гові замети за кілька кілометрів їм 
довелося знову надавати допомогу 
цьому автобусу, а також водіям чо-
тирьох легкових автомобілів. 

Ще один автобус втрапив у сні-
гові замети поблизу села Воютин 
Луцького району. Пожежним авто-
мобілем рятувальники вивільнили 
його зі снігу, і він зміг продовжува-
ти свій рух. 

Рятувальники нагадують, що, 

вирушаючи в дорогу, водіям слід 
мати в автомобілях снігову лопату, 
по можливості — цепи проти ков-
зання на ведучі колеса, трос, за-
пас води, термос із гарячим чаєм, 
заряджений мобільний телефон, 
теплі речі та достатній запас паль-
ного. 


