
Поєднання сиру і вина — насолода, 
гідна справжніх гурманів, законо-
мірно, що чимало з тих, хто любить 
сир, є і поціновувачами вина. 

Про сир часто говорять, що він 
має свій смаковий букет, і використо-
вують щодо нього прикметники, що 
визначають також і властивості вина: 

витриманий, міцний, гострий, фрук-
товий або квітковий смак і аромат. 

Європейський твердий сир — 
найкращий сир для приємної ком-
панії та найяскравіших гастрономіч-
них поєднань. Завдяки унікальній 
запатентованій технології і компо-
зиції заквашувальних культур, що 
використовуються, в ході тривалого 
дозрівання цей сир не втрачає якості 
й набуває виняткових властивостей, 
характерних тільки для нього.

Справжні поціновувачі сиру 
давно помітили особливість цього 
продукту: залежно від терміну до-
зрівання, він значно відрізняється 
за смаком. Але що важливо: знайти 
свій улюблений сир, який відпові-
датиме саме вашим уявленням про 
правильний смак, буває складно, 
проте у разі з європейським твер-
дим витриманим сиром, навіть при 
такому багатстві вибору, ви не по-
милитеся! 

Сир, витриманий 12 місяців, ще 
молодий, але вже досить зрілий — 
він вирізняється приємним терпким 
ароматом і легким пікантним сма-
ком. Цей сир чудово підійде як для 
аперитиву, так і для десерту в поєд-
нанні з келихом сухого білого вина. 
Смак європейського твердого сиру 
у віці 12 місяців легко впізнається в 
будь-якій страві, часто формуючи її 
основну складову, яка домінує і на-
дає насиченість. 

Сир, який витримують 18 мі-
сяців, — сир середньої зрілості, в 

якому повною мірою представлена 
гармонія різноманітних інтенсив-
них ароматів. Він має насичений го-
струватий смак із ніжними нотками 
сухофруктів. Цей сир найкраще роз-
криє свій смак, якщо приправити 
його медом і подати з виноградом, 
маслинами чи горіхами. Півтораріч-
ний сир прекрасно гармоніюватиме 
з келихом вина або шампанського. 

Сир, витриманий 24 місяці, — це 
вже зрілий сир, що має насичений 
смак. Поданий разом із келихом ви-
шуканого вина, приправлений чор-
ничним, персиковим, апельсино-
вим або абрикосовим джемом, цей 
сир приємно поповнить святковий 
стіл. А можливо, побажаєте вмо-
чити хрусткі шматочки в соус із су-
хофруктів і червоного вина? Тоді ви 
відчуєте тонке і пікантне поєднання 
смаків. 

Традиції європейського сирова-
ріння сягають корінням давнини. 
Передаючись із покоління в поко-
ління, старовинні рецепти поступо-
во поліпшувалися, вбирали в себе 
досвід майстрів, ставали досконалі-
шими. Європейський твердий сир 
— чудове тому підтвердження. За-
лежно від терміну дозрівання (12, 
18 або 24 місяці) він підійде як для 
повсякденних страв, так і для арис-
тократичного столу. Європейський 
твердий витриманий сир гідний 
бути оціненим по праву — не від-
мовляйте собі в задоволенні стати 
справжнім гурманом! 

У цьому «Відомості» запевни-
ли в обласному військовому 

комісаріаті.  — Як сказав наш мі-
ністр оборони, армія залишається 
поза громадянським конфліктом 
в Україні, — зазначив  заступник 
військового комісара з мобіліза-
ційних питань Роман Кулик. — 
Кожного року ми відпрацьовуємо 
питання оповіщення, збору, до-
укомплектування резервістів. Цьо-
горіч це збіглося з подіями у країні. 
Але у нас ще до них були складені 

графіки, в яких сказано з 21-го на 
22-ге січня здійснити оповіщення 
резервістів, розібратися з умовами 
їх розміщення. Відповідно до пла-
ну, в нас у області 110 резервістів. У 
нас є списки. Зараз ми їх виклика-
ємо, нам необхідно укласти з ними 
контракти, провести бесіди: бажа-
ють служити у військовому резерві 
чи ні. Зазначу, що за участь у на-
вчаннях і тренуваннях вони отри-
мують кошти. Військові ж навчан-
ня у нас заплановані на вересень. 
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Сьогодні в регіонах працює понад 
чотири тисячі пунктів обігріву 

У Херсоні від ножових 
поранень помер міліціонер 
27 січня МВС заявило, що радикально налаштовані 
протестувальники завдали ножових поранень 
трьом працівникам управління кримінального 
розшуку обласного УМВС. Підозрюваних — трьох 
студентів одного з херсонських вишів — затри-
мали. Двоє постраждалих потрапило до лікарні в 
тяжкому стані, третій отримав поранення в коліно 
і плече, йому надали допомогу без госпіталізації. 
28 січня один із міліціонерів помер від одержаних 
ран. 

Україна в 2013 році накопичила 
боргів до 73 млрд дол. 
Як повідомляє прес-служба Міністерства фінансів, за 
січень–грудень 2013 року загальна сума боргу України 
зросла на 8,6 млрд дол., або на 13,3%. Прямий і гаранто-
ваний зовнішній борг зріс на 7,1% — до 37,5 млрд дол., 
внутрішній — на 5,5% — до 35,5 млрд дол. Державний 
борг України збільшився на 5,9%, — до 60,1 млрд дол. 
Нагадаємо, що Росія  має позичити Україні 15 мільярдів 
доларів. 

351
на стільки гривень у грудні по-
рівняно з листопадом 2013 року в 
Україні зросла середня зарплата. 
Відтепер вона становить 3 тисячі 
619 гривень, повідомляє Держав-
на служба статистики. 

У держлісництвах Колісника ревізори виявили порушень на понад 
2,7 млн грн 
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Резервістів із Волині до Києва ніхто 
не мобілізує 

Міліція встановлює обставини загибелі 
волинянина на майдані Незалежності 

До редакції «Відомостей» звер-
нулася лучанка Надія Федорів-

на (прізвища жінка попросила не 
називати). Вона повідомила, що її 
синові, який у 2013 році закінчив 
школу і вступив до коледжу, при-
йшла повістка з військкомату. «Як 
же так, адже повідомлялося про те, 
що тепер армія буде контрактною і 
на службу строковиків не набирати-
муть?» — обурювалася жінка. «Відо-
мості» вирішили дізнатися деталі в 
обласному військовому комісаріаті. 

— В Указі Президента України 
«Про строки проведення чергових 
призовів, чергові призови громадян 
України на строкову військову служ-
бу до внутрішніх військ Міністерства 
внутрішніх справ України та звіль-
нення в запас військовослужбов-
ців у 2014 році» сказано, що призов 
до Збройних сил України й інших 
військових формувань проводити-
ся дійсно не буде. Але у той же час 
проводитимуть призов до внутріш-
ніх військ Міністерства внутрішніх 
справ, — пояснив заступник військо-
вого комісара області з питань призо-
ву Павло Турсумуратов. — Тому всі 
юнаки, яким виповнилося 18 років 
і які не мають права на відстрочку, 
згідно зі ст. 17 ЗУ «Про військовий 
обов’язок і військову службу», будуть 

призвані й відправлені у внутрішні 
війська МВС. 

Посадовець зазначив, що від-
строчка може бути дана за сімейни-
ми обставинами, за станом здоров’я, 
на здобуття освіти, на продовження 
професійної діяльності тощо. 

— Військові комісаріати вже 
знають, хто підлягатиме черговому 
призову. Зараз ми уточнюємо дані 
юнаків: вивчаємо, яка освіта, чи змі-
нилися сімейні обставини. Медичні 
комісії почнуться у лютому-березні. 

Якщо юнак не має права на від-
строчку, то служити у внутрішніх 
військах йому доведеться. Як сказав 
заступник військового комісара з 
виховної роботи Володимир Бонда-
рук, цієї весни до ВВ мають призва-
ти орієнтовно 100 хлопців. Восени 
таких було 140. 

— Восени під час призову у вну-
трішні війська у нас черга була п’ять 
осіб на місце. Приїжджали пред-
ставники військових частин і виби-
рали найкращих. Батьки приходили 
та просили, що хлопці хочуть тут 
служити, — зазначив Володимир 
Володимирович. 

Військовий визнав, що нинішня 
ситуація в країні може вплинути на 
бажання нести службу саме у цих 
військах. 

— Насильно нікого йти служити 
у ВВ не заставлятимемо, — запевнив 
підполковник. 

Нагадаємо, що саме внутрішні 
війська МВС України опліч зі спец-
підрозділами міліції сьогодні проти-
стоять мітингувальникам на майда-
нах країни. 

Наталка СЛЮСАР

Сьогодення

У зв’язку з погіршенням погод-
них умов віце-прем’єр, голова 

Державної комісії з надзвичайних 
ситуацій і техногенно-екологічної 
безпеки Олександр Вілкул провів 
робочу нараду щодо роботи пунк-
тів обігріву та соціальних патрулів. 

— Усі оперативні служби пра-
цюють у посиленому цілодобово-
му режимі для надання допомоги 
громадянам під час сильних мо-
розів. У режимі підвищеної готов-
ності перебувають рятувальні, ко-
мунальні, дорожні й інші служби, 
які взаємодіють для ефективного 
реагування на зимову негоду та 
надання допомоги людям. У регі-
онах працює 4105 пунктів обігріву 
та чергує 1153 соціальних патрулі, 
— сказав Олександр Вілкул. 

У складі мобільних бригад со-
ціальних патрулів — рятуваль-
ники, медики, волонтери, які на-
дають людям допомогу та в разі 
потреби доправляють їх до пунк-
тів обігріву або в медичні закла-
ди. Особлива увага приділяється 
чергуванню патрулів у нічний час. 
Завдяки соціальному патрулю-
ванню з початку перших морозів 

(із 5 грудня) за півтора місяця від 
переохолодження вже врятовано 
і доставлено до пунктів обігріву 
та лікарень близько 300 людей. У 
тому числі за останню добу — 87. 

У стаціонарних пунктах об-
ігріву, які розташовуються у 
фельдшерських пунктах, закладах 
харчування, будинках культури, у 
наметах ДСНС, люди можуть зі-
грітись, отримати теплі речі. Пра-
цюють також мобільні пункти об-
ігріву. З початку роботи в пунктах 
обігріву отримало допомогу май-
же 23 тис. осіб, із яких за останню 
добу — майже 2 тис. 

Держфінінспектори провели пла-
нові ревізії на 12 підприємствах 

лісового господарства області та 
встановили фінансові порушення, 
що призвели до втрат на загальну 
суму 2,7 млн грн. 

Так, на територіях лісових гос-
подарств виявлено незаконні рубки 
дерев. Зокрема, такі факти встанов-
лено на ділянках: ДП «Любомльське 
ЛГ», ДП «Цуманське ЛГ», ДП «Ма-
невицьке ЛГ», ДП «Камінь-Ка-
ширське ЛГ», ДП «Колківське ЛГ», 
ДП «Старовижівське ЛГ», ДП «Ту-
рійське ЛГ», ДП «Городоцьке ЛГ». 

Під час ревізій були зафіксовані 
порушення, пов’язані з нарахуван-
ням і виплатою заробітної плати. 
Зокрема, недотримання вимог чин-
ного законодавства з оплати праці 
призвело до незаконної виплати 
зарплати з нарахуваннями на за-
гальну суму 200,8 тис. грн. 

Поряд із тим, унаслідок без-
оплатного виконання робіт і без-
оплатної передачі іншим суб’єктам 
господарювання товарно-матері-
альних цінностей, підприємства 
Держлісагентства зазнали збитків 
на загальну суму 1,1 млн грн. 

Також зафіксовані зайві витра-
ти на оплату завищеної вартості ви-
конаних робіт і наданих послуг на 
загальну суму 237,7 тис. грн. 

Оплата комунальних послуг, які 
спожиті іншими суб’єктами госпо-
дарювання, призвела до втрат на 
суму 414,1 тис. грн. За допущені по-
рушення у веденні бухгалтерського 
обліку на 70 посадових осіб держ-
лісгоспів складено протоколи про 
адміністративне правопорушення 
за ст. 164-2 КУпАП. Про результати 
контрольних заходів проінформо-
вано правоохоронні органи. 

27 січня близько 11.00 на спец-
лінію «102» надійшло повідо-

млення, що в Будинку профспілок 
у Києві повісилася людина, йдеть-
ся на сайті УМВС України у Волин-
ській області. Згодом з’ясувалося, 
що тіло чоловіка було виявлене на 
внутрішньому боці каркасу ялин-
ки, що встановлена на майдані Не-
залежності. 

На місце події негайно виїхали 
слідчо-оперативні групи Головно-
го та Шевченківського управлінь 
столичної міліції. Особу небіж-
чика встановлено. Ним виявився 
55-річний житель Волині. 

За попередніми даними, на тілі 
чоловіка не виявлено жодних ви-
димих слідів тілесних ушкоджень. 
Його направлено на судово-ме-
дичну експертизу, яка встановить 
справжню причину смерті. 

Наразі правоохоронці прово-
дять низку першочергових слідчих 
дій, встановлюють обставини та 
свідків події. 

Як стало відомо «Відомостям», 
ім’я чоловіка — Віктор Борисович 
Хом’як. Він жив у селі Голишів 
Луцького району разом із матір’ю 
та донькою. Сім’я була благопо-
лучною. 

Як повідомили у сільській раді, 
причин смерті земляка ніхто не 
знає, є різні здогадки. Сподівають-
ся, що після того, як міліція опитає 
всіх свідків, з’ясуються обставини 
нещастя. Організувати похорон 
померлого родині допомагатиме 
сільрада. 

Армію скоротили, а кількість правоохоронців збільшують

З європейським твердим сиром 
— до справжньої насолоди 

У внутрішні війська продовжують набирати строковиків 


