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Ціни
Мандарини – 10�15 грн за кг.
Перець – 28�32 грн за кг.
Помідори – 16�20 грн за кг.
Виноград – 15�55 грн за кг.
Яблука – 6�8 грн за кг.

Борошно в/г – 4�6 грн за кг.
Рис – 9�25 грн за кг.
Цукор – 7�8 грн за кг.
Макарони – 5,5�8,5 грн за кг.
Гречка – 10�14 грн за кг.

Картопля – 2 грн за кг.
Капуста – 1�1,5 грн за кг.
Морква – 2,5�3 грн за кг.
Молоко – 6�7 грн за літр.
Сир твердий – 55�80 грн за кг.

Сметана – 30�40 грн за літр.
Масло – 65�80 грн за кг.
Яйця – 8,5�18 грн за 10 шт.
Олія – 11�15 грн за літр.
Цибуля – 2,5�4 грн за кг.

УЧОРА  НА  ЦЕНТРАЛЬНОМУ  РИНКУ  РІВНОГО  ОСНОВНІ  ПРОДУКТИ  ХАРЧУВАННЯ  КОШТУВАЛИ: Свинина:
м’якоть – 40�55 грн за кг,
ребра – 25�40 грн за кг,
сало – 10�30 грн за кг.
Яловичина:
м’якоть – 40�65 грн за кг,
ребра – 25�35 грн за кг.

Відзначили тих, хто увійшов
до сотні кращих

ГАРНА РОБОТА

Саме з такими скаргами
найчастіше звертаються до уп�
равління Держкомзему меш�
канці обласного центру. Орга�
ни місцевого самоврядування
зобов’язані законом надавати
відповіді на звернення грома�
дян упродовж місяця. Однак ці
терміни не завжди витримують�
ся, тож люди й скаржаться.

–  Часто рівняни приходять із
наріканнями, що вони стоять у
черзі на отримання ділянки під
забудову з 1992 року, а землі й
досі не отримали, –  пояснила
начальник головного управ�
ління Держкомзему в області
Світлана Богатирчук�Крив�

Урочисте пошанування таких вироб�
ників і надавачів послуг Рівненщини
ДП «Рівнестандартметрологія» прово�
дить із 2003 року. Генеральний дирек�
тор підприємства Анатолій Камінський
щиро привітав переможців, лауреатів і
фіналістів конкурсу, подякував їм за
нелегку працю, за те, що в сьогоднішніх
складних фінансових умовах вони ви�
робляють високоякісну продукцію й на�
дають її споживачам.

Мовою цифр
218 земельних діля�

нок та прав оренди на
них продано в області
торік. Загалом виручи�
ли понад 19 мільйонів
гривень, що більш як на
п’ять мільйонів переви�
щує показники 2010
року.

Торік в області відбу�
лося 11 земельних аук�
ціонів, на яких продали
11 ділянок загальною
площею 0,25 гектара.
На торгах було також
продано право оренди
44 земельних ділянок
на суму два мільйони
гривень. Це в 1,6 разу
більше за стартову
ціну.

У п’ятницю в Рівному вітали пе�
реможців регіонального етапу
Всеукраїнського конкурсу якості
продукції (товарів, робіт, послуг)
«100 кращих товарів України».

Рівняни скаржаться, що не мають де будуватися
ВУЗЬКЕ МІСЦЕ

Затягування розгляду звернень із земельних питань
і відсутність ділянок під індивідуальну забудову тур�
бують рівнян найбільше. Про це розповіла началь�
ник головного управління Держкомзему в Рівненській
області Світлана Богатирчук�Кривко.

ко. – Після того як у 1998 році
були внесені зміни в межі міста,
у Рівному є достатньо земель�
них ділянок, які можна давати
під будівництво. Проблема
лише в тому, що там не прокла�
дені комунікації. Тому спочатку
слід вирішувати саме це питан�
ня, а лише після цього можна
роздавати землю, щоб не по�
вторювати ситуацію, яка нині
склалася в Червоних Горах.
Там люди побудувалися, але в
масиві немає ні доріг, ні соц�
іальної інфраструктури. І кожен
до своєї хати мусив сам про�
кладати воду, газ, електрику.
Що ж до ділянок під комерційні

об’єкти, то вони, безумовно, ма�
ють реалізовуватися через аук�
ціон.

Серед інших питань, із яки�
ми часто приходять мешканці
області до управління Держ�
комзему, важливе місце зай�
мають нарікання на роботу
ліцензіатів (компаній, що на�
дають послуги в сфері зем�
леустрою, оцінки землі тощо).
Їх в області є понад 80. Торік,
реагуючи на скарги, чинов�
ники здійснили 22 позапла�
нові перевірки таких ком�
паній. Шість із них позбавили
ліцензій після відповідних по�
дань обласних чиновників.

– На жаль, ліцензії таким
фірмам видають у Києві, тож
ми маємо на них незначний
вплив, – наголосила Світла�
на Богатирчук�Кривко.

Наталія КОРКОШ

Десять підприємств представляли
Рівненщину на загальнодержавному
рівні і ввійшли до сотні кращих в Ук�
раїні. Це ПАТ «Рівнеазот», ПАТ «Дуб�
номолоко», ПрАТ «Консюмерс�Скло�
Зоря», ТзОВ «Річ Ленд», ТзОВ «Ре�
корд», ПП «Рівнебудпостач», ТзОВ
«Меблі�Каприз», ТзОВ «Сталь�М»,
ТзОВ «Арм�Еко», ПП Олександр Кула�
ковський.

Серед переможців регіонального
рівня  – ЗАТ «Рівне�Борошно», ТОВ
підприємство «Акорд�С», ресторан
«Мир»; лауреатів – Рівненський дер�
жавний аграрний коледж, підприємство
споживчої кооперації «РЗВЗК»; фі�
налістів – торгова марка «Івіта», студія

нігтів «Б’ЮТІ», ПрАТ «Рівнетурист»,
ТзОВ «Санком�Рівне»; учасників – май�
стерня «Взуття�сервіс», магазин
«Юніор» та багато інших.

Участь у конкурсі взяли 95 під�
приємств області. Усі вони ввійшли до
каталогу «Краща продукція Рівнен�
щини».

Валентина ПОГОНСЬКА

МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ

– Торік ми мали десяток таких
справ, – розповів голова облас�
ного територіального відділен�
ня АМКУ Віктор Боденчук. –
Зосередилися на дослідженні
оманливої реклами. Ми проанал�
ізували продукти, які реалізують
у супермаркетах. Основне пору�
шення: на ярликах і пакуваннях
вказувалися неправдиві відомості
про товар. Наприклад, на етикетці
написано «згущене молоко», а в
його складі насправді незбирано�
го молока нема, зате є пальмова
олія, цукор, стабілізатори і так
далі. Або ж на ціннику вказується
«твердий сир», а на етикетці
дрібними літерами написано –
сирний продукт. Торік ми оштра�

Не все те добре,
що сиром зветься

КОНТРОЛЬНА ЗАКУПКА

Антимонопольний комітет постійно перевіряє харчі в супер�
маркетах. Такі дії спрямовані на виявлення проявів недобро�
совісної конкуренції. Фахівці з територіального відділення
АМКУ не раз фіксували випадки, коли виробники на паку�
ваннях своїх продуктів вказують неправдиву інформацію
або використовують додаткові графічні прийоми, щоб при�
вабити покупців і спонукати їх до купівлі свого товару.

Рівненська міська рада

щиро вітає депутата

міської ради

Михайла
Богдановича

ЖАРОВСЬКОГО
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!

Нехай доля шле вам добро
і щастя, міцне здоров’я і дос�
таток, а віра, надія та любов
будуть вірними супутниками
на вашому життєвому шляху.

Нехай тепло і затишок ро�
динної оселі надійно захища�
ють вас від негараздів, а в
майбутньому на вас чекає ще
багато наповнених корисними
справами і земними радоща�
ми років.

(Початок на с.1)
Але й так завдяки цій програмі рівняни відчули

смак зробленої справи, побачили переваги ОСББ
над ЖКП, поміняли свій менталітет. Міський го�
лова вважає, що це перша сходинка до демокра�
тичного суспільства, а всіх, хто був на семінарі,
він назвав своїми однодумцями. Він також про�
демонстрував на яскравих прикладах роботи ок�
ремих ОСББ привілеї, які отримали мешканці від
впровадження проектів.

Так, мешканці будинку, де діє ОСББ «Друж�
ба», після виконання проекту із заміни централі�
зованого опалення на автономне у перший місяць
опалювального сезону заплатили за використа�
ний газ від 90 до 140 гривень. А від теплопоста�
чальної організації, що за інерцією надіслала
рахунки на оплату тепла, значилася сума по 400�
500 гривень. Оце економія! Навівши цей факт,
міський голова зауважив, що влада найбільше
підтримуватиме енергозберігаючі проекти.

Працівники управління економіки розповіли
учасникам семінару, як правильно оформити за�
явки на проекти, підготуватися до конкурсу, за
якими критеріями дорадчий комітет відбиратиме
проекти і визначатиме переможців.

Валентина ПОГОНСЬКА

ОСББ відчули смак
зробленої справи

фували виробника з Полтавщи�
ни, який виготовляв сметанний
продукт під назвою «сметанка»,
тож не всі споживачі добре розу�
міли, за що вони платять. Після
нашого втручання виробник вип�
равив порушення. Нещодавно в
деяких виробників виявили так
звану «ковбасу з вершками», хоч
у її складі ніяких вершків не було.
Деякі з цих хитрунів після втру�
чання антимонопольників уже
припинили таку практику.

У супермаркетах часто вико�
ристовують і такий прийом: про�
дукт фасується дещо меншою
вагою чи об’ємом, ніж звичайно,
встановлюється трошки менша
ціна. Товар виставляють на одну

вітрину з аналогічними продук�
тами, але з традиційною масою.
Тож покупець обере дешевший
товар, не звертаючи увагу на його
меншу масу.

– Так було з олією, – зазначив
Віктор Боденчук. – На одній по�
лиці стояли приблизно однакові
пляшки, тільки одні були дешевші
і містили 0,82 літра олії, інші,
літрові – трошки дорожчі.

Територіальне відділення в
суді відстоює ще одну справу,
яка стосується оманливої рекла�
ми. Йдеться про відомого укра�
їнського виробника соків, який
віднедавна на лицьовій стороні
пачок розмістив примітний на�
пис «100% сік». Насправді ж
напої цього виробника, як і бага�
тьох інших, – відновлені з кон�

центрату, пастеризовані, з дода�
ванням підсилювачів смаку, цук�
ру тощо. Однак ця інформація
вказується на пачках із соком
дрібними літерами з іншого боку.
Тож не всі споживачі її прочита�
ють. І хоч у першій інстанції анти�
монопольники суд програли, од�
нак готують апеляцію.

На черзі – перевірка згущено�
го молока, постійний контроль
за ситуацією в торговій мережі.

В антимонопольному комітеті
підкреслюють, що споживачі мо�
жуть самі захистити себе від об�
ману і неправдивої реклами. Го�
ловне – бути дуже уважними, чи�
тати всі написи на упаковках про�
дуктів, перш ніж покласти їх до
свого кошика.

Наталія КОРКОШ

У «Світлиці» територіального центру спільно з
міським відділенням організації Всеукраїнського
об’єднання ветеранів України відбувся захід, при�
свячений Дню соборності України. В ньому взяли
участь 48 осіб, які перебувають на обслуговуванні
у відділеннях соціальної допомоги вдома, а також
гості – представники ветеранських організацій.

Про історичне значення Дня соборності для Ук�
раїни розповіла Зоя  Іванько. Голова міського брат�
ства ОУН�УПА Василь Кирилюк поділився спога�
дами про відзначення Дня злуки в Західній Україні
за часів Польщі. Священики Свято�Софіївської
парафії отець Володимир, диякон Михайло та діти
недільної школи (керівник Ірина Міськова ) привіта�
ли присутніх колядками і щедрівками.

Михайло ІВАНИЦЬКИЙ,
директор територіального центру соціального

обслуговування (надання соціальних послуг) м. Рівне

ДАТИ

Ветерани відзначили
День соборності

Диплом фіналіста конкурсу отримує
директор ТзОВ «Санком�Рівне»

Святослав Євтушенко
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