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За місяць-два у луцьких супермар-
кетах з’являться молокоавтомати. 
Новацію волинських чиновників 
підтримало сільгосппідприємство 
«Порицьке» з села Старий По-
рицьк Іваничівського району. Саме 
звідти свіже охолоджене молоко 
везтимуть до торгових закладів об-
ласного центру. За умови вдалого 
експерименту в Луцьку молоко-
автомати, ймовірно, з’являться і в 
районних центрах. 

Директор ТзОВ «Порицьке» 
Олександр Обштир повідомив, що 
молокоапарати замовлені у Швей-
царії, вони вже в дорозі, а наразі 
тривають переговори з керівниками 
найбільших супермаркетів Луцька. 
Тому те, в яких конкретно магазинах 
стоятимуть такі автомати, поки три-
мають у таємниці.

— Процес виглядатиме так: охо-
лоджене молоко везтимуть у спе-
ціальних ємностях — кегах — до 
Луцька у торгові заклади та поміща-
тимуть у автомати. Споживачі змо-
жуть купувати свіже цільне молоко, 
просто підставивши тару, як колись 
купували газовану воду, — каже пан 
Обштир.

Волинські чиновники підтриму-
ють ініціативу й кажуть, що всіля-
ко сприятимуть господарству в цій 
справі, мовляв, здоров’я волинян 
— понад усе. Тим паче, коли полиці 
магазинів переповнені порошковим 
молоком. 

Заступник голови ОДА Віталій 
Карпюк наголосив, що «Порицьке» 
— перше господарство в області, яке 
входить у торговельну мережу з еко-
логічно чистим молоком у спеціаль-
них автоматах. 

— Сільськогосподарське товари-
ство «Порицьке» — хороший інвес-
тиційний проект. Наразі на території 
області немає таких тваринницьких 
комплексів за рівнем капіталовкла-
день. Є з надоями у сім-вісім тисяч 
тонн, є з більшим поголів’ям корів, 
але такого вкладу в матеріальну базу 
на Волині ще немає. Я їм кажу, що 
вони роблять не так: неправильно 

розподіляють гроші, які спочатку 
треба вкладати в стадо. А вони вкла-
дають у дорогу плитку, метал. Хоча 
господар — молодець, бо розуміє, 
що без продуктивного стада гарно 
обладнані приміщення нічого не 
варті. Будівля зроблена за європей-
ським зразком — це німецька, гол-
ландська технології. Приміщення і 
взимку, і влітку відчинене. Бо ж ві-
домо: якщо протримати теля після 
народження в приміщенні, а потім 
перевести на вуличне утримання, 
воно пропаде, — ділиться вражен-
нями Віталій Карпюк.

Проектом передбачалося ство-
рити комплекс на 428 голів дійно-
го стада, всього ж планується 1100 
голів. Уже відбудовані корівник на 
196 голів і телятник на 420 голів, де 
утримуються телята віком від 20 
днів до 14 місяців. Приміщення фер-
ми й справді збудовані за останніми 
технологіями: стійла та корівник мо-
дернізовані, доїльний зал відповідає 
не лише вітчизняним, а й європей-
ським вимогам. Впадає у вічі чисто-
та. А там, де чисто, є впевненість у 
дотриманні санітарних вимог. 

Окрім тваринницького комплек-
су, господарство орендує й землі для 
вирощування власної кормової бази 
для худоби: пшениці, ячменю, вівса 

та люпину. 
— Корми натуральні: ні грама 

міндобрива, ні грама гербіцидів, і 
відповідно, молоко натуральне, — 
переконує пан Обштир. — Наразі 
триває процес заготівлі кормів: сіна-
жу запасемо 1600 тонн, силосу — до 
двох тисяч тонн, соломи — 330 тонн, 
сіна — 220 тонн. 

Після побаченого «Відомості» 
поцікавились у власника «Пориць-
кого», якою ж буде ціна молока в 
автоматах, бо ж капіталовкладення 
у ферму чималі, а отже, можна го-
ворити і про значну вартість про-
дукції. 

— Молоко продаватиметься за 
такою ж ціною, як зараз у магазинах. 
Але це буде свіже молоко, щойно ви-
доєне, а не порошкове. Автомат осна-
щений охолоджувальною системою, 
яка підтримуватиме оптимальну 
температуру для зберігання молока 
протягом торгового дня. Біля апара-
тів стоятимуть пластикові пляшки 
ємністю один-два літри, проте ніхто 
не заборонятиме лучанам купувати 
й по п’ять літрів одразу. Термін збе-
рігання молока — три доби, а непро-
дане молоко буде повертатися назад 
на ферму для відгодівлі телят, — за-
певнив Олександр Віталійович.

Ірина КОСТЮК

У луцьких супермаркетах з’являться 
автомати з молоком

МАХІНАЦІЇ 

З картоплею для ковельського 
терцентру розбиратиметься 
прокуратура

На Волині знову купують кар-
топлю за завищеними цінами. 

Слідом за Луцьким управлінням 
освіти через посередників вирі-
шили придбати бульбу й у Ковель-
ському територіальному центрі. 
Про це під час обласної селек-
торної наради повідав виконувач 
обов’язків начальника управлін-
ня соціального захисту населення 
Олександр Жураківський. 

— Коли скрізь картоплю купу-
вали по 1,3-1,5 гривні, то є деякі 
міста й райони, де значно переви-
щені закупівельні ціни. Зокрема, 
місто Ковель закупило картоплю 
для терцентру за найдорожчою ці-
ною — 2 гривні 30 копійок за кіло-
грам, — зазначив Жураківський.

Така ситуація викликала обу-
рення в голови облдержадміні-
страції Бориса Клімчука, і він 
звернувся до міського голови Ко-
веля Олега Кіндера:

— 2,3 гривні за кілограм — це 
хороша ціна. Де ви таку бульбу 
знайшли? Турецька, мабуть. Із до-
ставкою з порту. Крижопіль — так 

той порт називається, — резону-
вав голова облдержадміністрації і 
додав: — Готуйте подання до про-
куратури.

Вирізнилися і у Володимирі-
Волинському. Коли в районі кар-
топлю купували по 90 копійок за 
кілограм, то місто примудрилося 
знайти десь бульбу за 1 гривню 60 
копійок. 

На нараді звернули увагу і 
на заготівлю овочів Волинським 
обласним ліцеєм із посиленою 
військово-фізичною підготовкою. 
Виявляється, тут двічі зривався 
тендер із закупівлі бараболі. 

Начальник обласного управ-
ління освіти та науки Михайло 
Попович пояснив ситуацію відсут-
ністю охочих узяти участь у тен-
дері. А заступник голови облдер-
жадміністрації Віталій Карпюк 
зауважив, що учасники відсутні 
через те, що керівники навчальних 
закладів погано працюють із фер-
мерами, не інформують їх.

Ольга УРИНА

А БЕЗ ЦЬОГО НІЯК 

Лучани їдуть всиновлювати дітей 
до Києва та Дніпропетровська

В обласному центрі на обліку з 
усиновлення перебуває 54 ди-

тини. Торік їх нарахували 49. Ке-
рівник міської служби у справах 
дітей Федір Шульган каже, що се-
ред них 22 дитини віком від 15 до 
18 років, проте на цю категорію — 
підлітків — усиновлювачів узагалі 

немає.
У Луцьку зареєстровано 14 

подружніх пар, які хотіли б вси-
новити дитину, та з цієї кількості 
сімей шість хочуть новонародже-
ного малюка; одно-дворічних ма-
лят чекають чотири пари; діток, 
яким два-три роки, ладні взяти 
три родини. Статистика свідчить, 
що дітлахів старше чотирьох ро-
ків не хоче всиновлювати жодна 
сім’я в обласному центрі. Через те, 
що немовлят у Луцьку практично 
неможливо всиновити, луцькі ро-
дини їдуть до Києва чи Дніпро-
петровська, де пропозицій значно 
більше.

Найбільшу кількість дітей, по-
відомив Шульган, за останні п’ять 
років було влаштовано у 2008 році. 
Тоді 20 маленьких лучан отрима-
ли нові сім’ї. Цьогоріч всиновлено 
лише трьох. Крім того, за останнє 
десятиліття за кордон із новими 
батьками поїхали шестеро лучан. 

Ірина КОСТЮК
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Події

Міліції дадуть удвічі більше 
грошей, аніж медикам
У проекті держбюджету України на 2012 рік утри-
мання МВС подорожчає на 576 мільйонів гривень 
(зросте з 13,858 до 14,434 мільярда гривень у порів-
нянні з поточним бюджетом). Також на 300 мільйонів 
гривень зростають витрати на Генпрокуратуру (з 
2,2 до 2,5 мільярда гривень). Натомість планується 
скоротити фінансування медицини на 0,5 мільярда. 
У 2011 році Мінохорониздоров’я виділили 7,548 
мільярда. У 2012-му — 7,068 мільярда.

10
стільки тисяч заяв на відмову від іден-
тифікаційного номера подали українці 
з початку 2011 року. Про це повідомив 
заступник голови ДПС України Олек-
сандр Клименко. Причина — релігійні 
переконання.

Володимир-Волинський 
цукровий завод — банкрут
Господарський суд Волині порушив справу 
про банкрутство ВАТ «Володимир-Волинський 
цукровий завод». Про це йдеться в офіційному 
повідомленні у газеті «Голос України». Акціоне-
рами ВАТ «Володимир-Волинський цукровий 
завод» були ТзОВ «Торговий дім «Агроцентр» 
— 24,8699%, виробничо-технічне підприємство 
«Галпласт+» — 164524%, ЗАТ «Техно-Центр» — 
13,7741%, ЗАТ «Техно-Центр+» — 10,9045% (всі 
— Рогатин, Івано-Франківська область).

ТРИВОЖНІ ЦИФРИ 

Діти вперше пробують закурити 
в 11 років

Загальна перша хвиля початку 
куріння в Україні припадає на 

вік 11 років або й раніше. Такі ре-
зультати дослідження оприлюднив 
Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).

Керівник проекту «Здоров’я 
учнівської молоді» Ольга Балакіє-
ва під час презентації дослідження 
відзначила, що частка молоді, яка 
курить, дещо зменшилася порів-
няно з 2006 роком, однак усе ще 
залишається значною. «48% мо-
лоді мають досвід тютюнопаління 
(зокрема, 55% хлопців і 41% ді-
вчат), а 11% курять щодня. Варто 
зазначити, що найпоширенішим є 
куріння серед учнів професійно-
технічних навчальних закладів. 
Кожний другий хлопець, а також 
кожна четверта дівчина курять 
щодня», — сказала вона.

Балакієва наголосила, що змен-
шився середній вік початку курін-
ня серед дівчат — з 14 до 13 років.

«Загальна перша хвиля почат-
ку куріння припадає на 11 років 
або раніше. 11% серед усіх опита-
них саме в цьому віці спробували 
викурити сигарету», — зазначила 

експерт.
Як уже повідомлялося, резуль-

тати дослідження свідчать також 
про те, що чи не найпопулярні-
шими міцними напоями серед 
українських тінейджерів є пиво 
та слабоалкогольні напої промис-
лового виробництва. Крім того, 
з’ясувалося, що вітчизняні підліт-
ки починають статеве життя у 15-
17 років.

ФІНАНСОВИЙ РИНОК 

Валютні операції заганяють у «тінь»?

З 23 вересня набули чинності нові 
правила обміну іноземної валюти 

в Україні: банки можуть здійснюва-
ти купівлю-продаж валюти тільки 
за умови подання документа, що 
засвідчує особу. Такий крок Нац-
банк України пояснює виконанням 
рекомендацій Міжнародної органі-
зації з розробки фінансових заходів 
боротьби з відмиванням грошей, 
отриманих злочинним шляхом. Чи 
так це насправді — з’ясовували «Ві-
домості».

Колишня медсестра Ірина змуше-
на була поїхати до Італії, аби забезпе-
чити двійко своїх дітей після розлу-
чення з чоловіком-неробою. Малих 
залишила на маму-пенсіонерку. Що-
місяця передає рідним кілька сотень 
євро. Нові правила обміну валют 
застали її вдома — жінка приїхала у 
відпустку. Тепер Ірина хвилюється, 
як мама, яка отримує 800 гривень 
пенсії, зможе пояснити, звідки у неї 
євро.

— Якщо прийдуть і запитають, 
звідки гроші у пенсіонерки? — бід-
кається Ірина. — Я в Італії тяжко 
працюю. Держава Україна моїх прав 
там ніяк не захищає. А тепер ще й 
хочуть бачити, скільки валюти мі-
няє моя мама? Це для того, щоб об-
класти мене податками? 

Дійсно, для чого фінансовим 
установам знімати копії з докумен-
тів? У прес-службі НБУ підкрес-
лили, що «інформація, одержува-
на банками під час ідентифікації 
клієнтів-фізосіб, які здійснюють ва-
лютообмінні операції, є банківською 
таємницею».

У податковій інспекції «Відомос-
тям» також наголосили, що банків-
ські документи вони можуть вилу-
чати лише за рішенням суду в разі 
порушення кримінальної справи. 
Тому таким робом за заробітчанами 
не стежитимуть. 

Проте у запевнення державних 
структур повірити важко, якщо 
прийти у банк і спробувати обмі-
няти кілька доларів. Банківський 
працівник відразу ж каже подати 
паспорт. Хоча у постанові НБУ про 
паспорт — ані слова. Там ідеться про 
«документ, що посвідчує особу». А 
це можуть бути водійські, службові 
посвідчення й таке інше. 

— У нас є внутрішній наказ 
— лише паспорт, — пояснили ко-
респонденту «Відомостей» у відді-
леннях трьох різних банківських 
установ у Луцьку. 

Отже, виходить, що внутрішній 
наказ у комерційному банку домі-
нує над постановою НБУ? Виникає 

питання: а для чого банкам збирати 
ваші персональні паспортні дані та 
де гарантія, що ними не скориста-
ються тіньові ділки для обміну вели-
кої суми валюти? Такої гарантії дати 
ніхто не зможе.

Якщо хочете міняти валюту без 
паспорта, то це можна зробити через 
банкомат, пояснюють у Нацбанку. 
Проте банківські працівники такою 
послугою журналісту «Відомостей» 
радять не користуватися: «пролеті-
ти» можна, курс невигідний. 

— Усі банкомати запрограмовані 
на якийсь міжнародний конверсій-
ний курс. За яким принципом міня-
ється валюта — сказати важко. До 
того ж знімають 2% комісії. Тож кра-
ще міняти з паспортом через касу, — 
порадили в одному з банків. 

Є ще один вихід — скористатися 
послугами «міняйл». 

— Наш бізнес від цієї постано-
ви тільки виграє. За кілька днів її 
дії обмін значно пожвавився. Ми 
зайвих питань не задаємо та до-
кументів не вимагаємо. Хоча суми 
міняють не такі вже й великі: рідко 
— тисячу-дві доларів, частіше — де-
кілька сотень, — розповів один із 
валютників. 

Ще до введення постанови НБУ в 
дію президент Асоціації українських 
банків Олександр Сугоняко вислов-
лював думку, що регулятор штовхає 
обмінний ринок у «тінь». Судячи з 
того, що «міняйли» біля Централь-
ного універмагу Луцька починають 
працювати з восьмої ранку, їхній 
бізнес дійсно процвітає.

Наталка СЛЮСАР


