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Медики,Медики,
соцпрацівникисоцпрацівники
і люди 80+...і люди 80+...
Яким чином Яким чином 
проводиться проводиться 
вакцинація і чому вакцинація і чому 
не можна зробити не можна зробити 
щеплення щеплення 
поза чергоюпоза чергою

3 с.

Неписані
правила
Самовільна стоянка 
транспорту ускладнює 
рух у центрі міста

5 с.

«Бути 
директором 
школи 
непросто»
Діти вчаться самостійноДіти вчаться самостійно
ухвалювати рішенняухвалювати рішення

ПЕРЕДПЛАТА ГАЗЕТИ НА ОДИН МІСЯЦЬ З ПОСЛУГОЮ «УКРПОШТИ» — 37,00 ГРН

ÄÂÀÄÖßÒÜ ÎÄÍÀ ÒÈÑß×À 
ÇÂÅÐÍÅÍÜ 
Â²Ä ÑÏÎÆÈÂÀ×²Â

Çà äàíèìè Äåðæïðîäñïî-
æèâñëóæáè, ó 2020 ðîö³ â³-
äîìñòâî îòðèìàëî 20,9 òèñÿ÷³ 
ïðîïîçèö³é, çâåðíåíü, ñêàðã ³ 
çàÿâ â³ä ñïîæèâà÷³â. Íàé÷àñò³-
øå (41,5%) âîíè ñòîñóâàëèñÿ 
íåíàëåæíî¿ ÿêîñò³ íåïðî-
äîâîëü÷èõ òîâàð³â. Ìàéæå 
òðåòèíà çâåðíåíü áóëè ùîäî 
òàðèô³â ÷è ÿêîñò³ æèòëîâî-êî-
ìóíàëüíèõ ïîñëóã. Íàéìåíøå 
ãðîìàäÿíè ñêàðæèëèñü íà 
ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè (ëèøå 
òðîõè á³ëüøå 5 â³äñîòê³â).

Çà ñëîâàìè ãîëîâè Äåðæ-
ïðîäñïîæèâñëóæáè Âëàäèñ-
ëàâè Ìàãàëåöüêî¿, òàêèé 
ðîçïîä³ë ñêàðã íå ñâ³ä÷èòü, 
ùî ïðîäóêòè â Óêðà¿í³ ëèøå 
ÿê³ñí³, à íåïðîäîâîëü÷³ òîâà-
ðè äóæå ïîãàí³. Íàñïðàâä³ òóò 
â³ä³ãðàþòü ðîëü ³íø³ ôàêòîðè: 
ö³íà ³ íàÿâí³ñòü ÷åêó çà ïî-
êóïêó ÷è ïîñëóãó. 

Âëàñíå, çäåá³ëüøîãî ãðî-
ìàäÿíè îñêàðæóþòü â³äìîâó â 
îáì³í³ ÷è ïîâåðíåíí³ êîøò³â çà 
íåÿê³ñíèé òîâàð, çàòðèìêó äî-
ñòàâêè ïîøòîâèõ â³äïðàâëåíü, 
íåâèêîíàííÿ äîãîâîð³â ÷è 
ñåðâ³ñíèõ çîáîâ’ÿçàíü òîùî. 
Ó ñêàðãàõ ùîäî æèòëîâî-êî-
ìóíàëüíèõ ïîñëóã éäåòüñÿ ïðî 
çàâèùåí³ ñóìè ó ïëàò³æêàõ, íå-
ñïðàâåäëèâó çàáîðãîâàí³ñòü. 
Ö³êàâî, ùî 2020 ðîêó çðîñëà 
ê³ëüê³ñòü çàïèò³â ³ç ïðèâîäó 
çðîñòàííÿ ö³í íà ë³êè òà õàð-
÷îâ³ ïðîäóêòè.

Ãîëîâà Äåðæïðîäñïîæèâ-
ñëóæáè Âëàäèñëàâà Ìàãà-
ëåöüêà ðîçïîâ³ëà, ùî ó ïîëî-
âèí³ âèïàäê³â ñêàðãè óêðà¿íö³â 
áóëè óñï³øíèìè: «Íàì âäàëî-

ñÿ çàäîâîëüíèòè á³ëüøå, í³æ 
50 â³äñîòê³â âèìîã ³ ïîâåðíóòè 
ñïîæèâà÷àì ìàéæå 10 ì³ëüéî-
í³â ãðèâåíü çà íåÿê³ñí³ òîâàðè 
òà íàäàí³ ïîñëóãè».
ÁÅÇ «ÊÍÈÃÈ ÑÊÀÐÃ» 

Êîëè éäåòüñÿ ïðî â³äñòî-
þâàííÿ ñâî¿õ ³íòåðåñ³â ÿê êë³-
ºíòà, òî áàãàòî õòî â³äðàçó 
çãàäóº ïðî «êíèãó ñêàðã», ÿêà 
ä³ñòàëàñÿ íàì ùå ç ðàäÿí-
ñüêîãî ñîþçó. Îäíàê ¿¿ á³ëüøå 
íå ³ñíóº. Òîð³ê êíèãó â³äãóê³â 
òà ïðîïîçèö³é îô³ö³éíî ñêàñó-
âàëè, ³ ¿¿ íàÿâí³ñòü á³ëüøå íå º 
îáîâ’ÿçêîâîþ. 

Çà ñëîâàìè åêñïåðò³â, 
âîíà äàâíî âòðàòèëà ñâîþ 
àêòóàëüí³ñòü.Òåîðåòè÷íî 
áóäü-õòî ì³ã íàïèñàòè â³äãóê 
÷è çàóâàæåííÿ ïðî ðîáîòó 
çàêëàäó. Àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàëà 
ðîçãëÿíóòè ñêàðãó ³ ïðîòÿãîì 
òèæíÿ ïîâ³äîìèòè ñïîæèâà÷å-
â³ ïðî ðåçóëüòàòè çâåðíåííÿ. 
Îäíàê ó ðåàëüíîñò³ âèÿâëÿ-
ëîñü, ùî êíèãà àáî â³äñóòíÿ, 
àáî íà çàïèñè í³õòî íå ðåàãóº. 

«Íåîáõ³äíî áóëî ïðè¿æ-
äæàòè â êîíòðîëþþ÷èé îðãàí 
³ ïèñàòè ñêàðãó, ùî á³çíåñ íå 
ðåàãóº íà âàø³ çàóâàæåííÿ ó 
êíèç³ ñêàðã, ïðîäàº ïðîñòðî-
÷åíó ïðîäóêö³þ, ïðàö³âíèêè 
çíåâàæëèâî ñòàâëÿòüñÿ äî 
ïîêóïö³â, îáìàíþþòü ³ç ö³ííè-
êàìè… ² òîä³ êîíòðîëþþ÷³ îð-
ãàíè ïåðåâ³ðÿëè êíèãó ñêàðã, 
äèâèëèñÿ, ÷è º â³äïîâ³äü, ³ â 
ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ øòðàôóâàëè 
çàêëàä àæ íà 17 ãðèâåíü», — 
ðîçïîâ³â âèêîíàâ÷èé äèðåêòîð 
Ñîþçó ñïîæèâà÷³â Óêðà¿íè 
Ìàêñèì Íåñì³ÿíîâ.

Ó ªâðîïåéñüê³é á³çíåñ-
àñî ö³àö³¿ ââàæàþòü, ùî «êíè-
ãà ñêàðã» íå âèêîíóâàëà ñâî¿õ 

ôóíêö³é ³ áóëà ëèøå çàéâîþ 
ëàíêîþ ì³æ ñïîæèâà÷åì ³ 
Äåðæïðîäñïîæèâñëóæáîþ.
Òîæ ¿¿ ñêàñóâàííÿ â³äêðèëî 
øëÿõ äî åôåêòèâí³øîãî çà-
õèñòó ïðàâ ãðîìàäÿí. 
ßÊ ÑÊÀÐÆÈÒÈÑÜ 
ÅÔÅÊÒÈÂÍÎ?

Íà äóìêó åêñïåðò³â, á³ëü-
ø³ñòü êîíôë³êò³â ç³ ñïîæèâà-
÷àìè ìîæíà âèð³øèòè íà ì³ñö³. 
Ïîñêàðæèòèñü ìåíåäæåðó 
çàêëàäó, çàì³íèòè íåÿê³ñíèé 
òîâàð ÷è ïîâåðíóòè çà íüî-
ãî ãðîø³. Îäíàê êîëè öå íå 
ñïðàöüîâóº àáî æ éäåòüñÿ ïðî 
³íòåðíåò-ìàãàçèí, ïîòð³áíî 
ä³ÿòè ³íàêøå.

Ôàõ³âö³ ðàäÿòü ñïî÷àòêó 
çàòåëåôîíóâàòè íà ãàðÿ÷ó 
ë³í³þ çàêëàäó. ßêùî ¿¿ íå-
ìàº, òîä³  íàïèñàòè â³äãóê íà 
îô³ö³éíîìó ñàéò³, ñòîð³íö³ ó 
ñîöìåðåæàõ, Google-êàðòàõ 
÷è ôîðóìàõ ç â³äãóêàìè. ²íîä³ 
ïóáë³÷íå îáãîâî ðåííÿ çíà÷íî 
ä³ºâ³øå, í³æ çàëèøåí³ ñêàðãè â 
êîë-öåíòð³. Ìîæíà ïðèãàäàòè 
ñêàíäàë ³ç ðåñòîðàíîì ó Ëüâî-
â³, ÿêèé âèøòîâõàâ â³äâ³äóâà÷à 
ç ÄÖÏ, ³ áàãàòî ³íøèõ.

ßêùî öå íå äîïîìàãàº, 
òî ñë³ä çâåðíóòèñü äî Äåðæ-
ïðîäñïîæèâñëóæáè. Çðî-
áèòè öå ìîæíà ó áóäü-ÿêèé 
çðó÷íèé ñïîñ³á: îñîáèñòî íà 
ïðèéîì³ â òåðèòîð³àëüíîìó 
â³ää³ë³, òåëåôîíîì, îíëàéí 
àáî ïîøòîþ. Ö³ëîäîáîâà 
ãàðÿ÷à ë³í³ÿ ïðàöþº çà íîìå-
ðîì (044) 364-77-80. Äåòàëü-
í³ êîíòàêòè ñëóæáè ìîæíà 
çíàéòè íà ñàéò³ https://dpss.
gov.ua. 

Âàðòî çàóâàæèòè, ùî â³-
äîìñòâî íå ïðèéìàº àíî-
í³ìíèõ ïîâ³äîìëåíü. Òàêîæ 
ñë³ä çàçíà÷èòè ôàêòè÷íó ³ 
þðèäè÷íó íàçâè ìàãàçèíó ÷è 
êàôå, à òàêîæ éîãî àäðåñó. Çà 
ôàêòîì çâåðíåííÿ Äåðæïðîä-
ñïîæèâñëóæáà ïåðåâ³ðèòü 
ï³äïðèºìñòâî ³, ÿêùî âèÿâèòü 
ïîðóøåííÿ, òî îøòðàôóº 
âëàñíèê³â, à ïîêóïåöü ìîæå 
îòðèìàòè êîìïåíñàö³þ.

Åêñïåðòè çàêëèêàþòü ñïî-
æèâà÷³â íå áîÿòèñü â³äñòîþ-
âàòè ñâî¿ ³íòåðåñè. Àëå ùîá 
áîðîòüáà áóëà åôåêòèâíîþ, 
ïîòð³áíî äîáðå âèâ÷èòè ³ 
ïðàâà.

Захист прав споживачів: 
що потрібно знати
Уже 38 років міжнародна спільнота відзна-
чає Всесвітній день захисту прав споживачів. 
Дата приурочена до виступу американського 
президента Джона Ф. Кеннеді у березні 1961 
року, коли він сформував поняття «спожи-
вач» і назвав засадничі його права — на ін-
формацію, безпеку, якість і захист своїх пре-
тензій. Пізніше до них додались ще чотири: 
право на відшкодування збитків, споживаць-
ку освіту, задоволення базових потреб і здо-
рове довкілля. Сьогодні немає людини, яка б 
не стикалася із порушенням цих прав 
у своєму житті. Прострочений йогурт у супер-
маркеті, підробки в онлайн-магазині, несві-
жий салат у ресторані... Однак чи завжди 
потерпілі скаржаться? Які права споживачів 
порушуються в Україні та як ефективно за 
них боротись, розповідає Центр громадського 
моніторингу та контролю.

10 с.

Зупинитися
перед 
безоднею

У лікарню привезли 
комп’ютерний 
томограф
Ñòàëîñÿ öå 23 áåðåçíÿ. Íîâèíó 
îïðèëþäíèëè â ì³ñöåâèõ ñîö³àëü-
íèõ ìåðåæàõ. ² â ëþäåé â³äðàçó 
âèíèêëè çàïèòàííÿ ùîäî ïåðñïåê-
òèâ ðîáîòè ìåäè÷íîãî óñòàòêóâàí-
íÿ ³ ïåðñîíàëó, ÿêèé éîãî îáñëó-
ãîâóâàòèìå.

— Ïðèì³ùåííÿ äëÿ óñòàíîâêè 
êîìï’þòåðíîãî òîìîãðàôà âæå ãîòîâå. 
Âîíî ðîçòàøîâàíå íà ïåðøîìó ïîâåð-
ñ³ õ³ðóðã³÷íîãî êîðïóñó. Îäíàê, ïåðåä 
òèì, ÿê ç³áðàòè òà óñòàíîâèòè àïàðàò, 
íåîáõ³äíî ïðîâåñòè ðåêîíñòðóêö³þ 
çîâí³øí³õ åëåêòðîìåðåæ òà çá³ëüøè-
òè ¿õíþ ïîòóæí³ñòü. Ïåðøèé òåíäåð 
íà âèêîíàííÿ öèõ ðîá³ò íå â³äáóâñÿ, 
íàðàç³ ãîòóºìî ìàòåð³àëè äëÿ ïîâòîð-
íîãî îãîëîøåííÿ àóêö³îíó, — ïîÿñíèëà 
äèðåêòîðêà ÊÍÏ «Êðàñíîãðàäñüêà 
öåíòðàëüíà ðàéîííà ë³êàðíÿ» Ãàííà 
Âàñåíêî. — Ò³ëüêè ï³ñëÿ îíîâëåííÿ 
åëåêòðîìåðåæ³ ìîæíà áóäå ïðèñòóïà-
òè äî ìîíòàæó ÊÒ, à òàêîæ îôîðìëÿ-
òèòè ë³öåíç³þ íà éîãî âèêîðèñòàííÿ.

Ñê³ëüêè öÿ ïðîöåäóðà çàéìå ÷àñó, 
ñï³âðîçìîâíèöÿ íå óòî÷íèëà. Ìîæëè-
âî, çíàäîáèòüñÿ ùå ê³ëüêà ì³ñÿö³â. Íà-
ãàäàºìî, ó ÖÐË óæå ìàþòü íåîáõ³äíó 
äîçâ³ëüíó äîêóìåíòàö³þ äëÿ çáåð³ãàí-
íÿ êîìï’þòåðíîãî òîìîãðàôà. 

Äëÿ ðîáîòè íà ÊÒ â³äïîâ³äíå íàâ-
÷àííÿ ïðîéøîâ ë³êàð-ðåíòãåíîëîã 
Ìèêîëà Ñòîãí³é. Òîæ ÿê ò³ëüêè óñòàò-
êóâàííÿ çìîíòóþòü, éîãî â³äðàçó âè-
êîðèñòîâóâàòèìóòü çà ïðèçíà÷åííÿì.


