
На розгляд найближчої сесії Волин-
ської обласної ради виноситиметь-
ся програма «Шкільне молоко». 
Її розробило головне управління 
агропромислового розвитку ОДА. 
Згідно з цією програмою, кожному 
учню щодня даватимуть по 200 гра-
мів молока. «Відомості» вирішили 
поцікавитися про деталі реалізації 
програми і те, наскільки безпечною 
вона буде для самих дітей. 

Для початку скажемо, що мета 
програми — благородна. Завдяки їй 
планують не тільки вирішити про-
блему дефіциту молока у щоденно-
му раціоні молодого покоління, а й 
сформувати у дітей звичку до пра-
вильного харчування. Адже, згідно 
з рекомендаціями МОЗ України, 
дитина у віці від 6 до 12 років пови-
нна отримувати щодня 200 мл моло-
ка, що містить близько 30% добової 
норми кальцію. Фахівці зазначають, 
що брак кальцію на сьогодні діа-
гностують у 80% дітей, а це негатив-
но впливає на формування скелету 
організму, що росте. 

Тож те, що дітям треба спожива-
ти цільне молоко, сумнівів не викли-
кає. Тепер давайте подивимось, як і 
яке молоко збираються їм давати.

Як пояснила «Відомостям» одна 
з розробників проекту програми, 
заступниця начальника управління 
агропромислового розвитку Людми-
ла Петриканин, до шкільних їдалень 
ітиме молоко від товаровиробника. 
Літр купуватимуть за чотири гривні. 

— Однією з основних умов для 
виробника буде наявність системи 
безконтактного доїння, тобто су-
часного доїльного залу, — зазначила 
посадовець. — Там же молоко буде 
відразу охолоджуватись і відван-
тажуватись у сучасні молоковози. 
Вони доставлятимуть продукцію 
безпосередньо до освітніх закладів, 
де вона розливатиметься у бідони. 
Працівники їдалень кип’ятитимуть 
молоко і розливатимуть у склянки. 
Наголошу, що над цією програмою 
ми працювали спільно з працівни-

ками управління освіти, ветеринар-
ної медицини та санстанції. Спеці-
ально для її реалізації за бюджетні 
кошти будуть закуплені сучасні мо-
локовози з охолоджувачами, бідони, 
каструлі та склянки. Особливо хочу 
наголосити, що на тваринницьких 
фермах, із яких молоко постачати-
меться для виробництва дитячого 
харчування, буде здійснюватися су-
ворий ветеринарний контроль як 
за здоров’ям корів, так і за якістю 
самої продукції. На фермі має бути 
облаштована та в установленому по-
рядку атестована виробнича лабора-
торія. 

Щодо термінів реалізації про-
грами, то Людмила Петриканин за-
значила, що вона розрахована на 
2012-2016 роки і здійснюватиметься 
у декілька етапів. Для початку мо-
локо включать у раціон харчування 
дітей шкільних закладів міст облас-
ного підпорядкування. Щоденна по-
треба у молоці становитиме 1 тисячу 
371 тонну. Якщо ж вона пошириться 
на всі навчальні заклади області, то 
щодня треба буде 4338 тонн молока.  

Керівник господарства «Рать» 
Луцького району, депутат обласної 
ради Віктор Шумський вважає, що 
програма цілком реальна до вико-
нання. 

— Наше господарство готове 
постачати щодня до 20 тисяч тонн 
молока по чотири гривні за літр, — 
сказав Віктор Анатолійович. — У 
нас є доїльний зал, лабораторія, і ми 
готові виконувати всі пункти, про-
писані у програмі. 

Варто сказати, що для втілення 
програми у життя планують виділи-
ти солідні бюджетні гроші. Загаль-
ний обсяг фінансування з бюджетів 
усіх рівнів становить понад 80 міль-
йонів гривень. 

Батьків, звичайно ж, найбільше 
цікавить питання, наскільки без-
печним буде молоко для здоров’я 
їхніх дітей. Адже на етапі розлиття 
у бідони, каструлі та склянки сут-
тєву роль відіграватиме людський 
фактор. Головний санітарний лікар 

Луцька і Луцького району Іван Уль-
чак, до якого «Відомості» зверну-
лися за коментарем, наголосив, що 
у разі дотримання усіх санітарних 
норм молоко буде цілком безпечним 
для споживання дітьми. Тим більше, 
що спершу воно повинно проходити 
термічну обробку. Проте, погодь-
теся, мало знайдеться батьків, які 
б абсолютно довіряли працівникам 
сфери шкільного харчування у пла-
ні бездоганного миття посуду. Та й 
випадки, коли у працівників їдалень 
виявляють небезпечні інфекційні 
захворювання, оптимізму не дода-
ють. А тут ще й такий «делікатний» 
продукт, як молоко! 

— Передусім ми повинні на 
100% гарантувати безпечність спо-
живання, — наголосив начальник 
обласного управління освіти і науки 
Олександр Хомич. — На мою думку, 
ще десь недопрацювали бездоган-
ний механізм реалізації цієї програ-

ми. Ми вивчали досвід міста Харко-
ва, де вже діє схожа програма. У них 
використовують цільне молоко, яке 
розлито для споживання в однора-
зові герметичні упаковки. У такому 
вигляді воно доставляється, зберіга-
ється і відпускається дітям. Я думаю, 
що ми також прийдемо до такого ва-
ріанта, оскільки саме герметизація 
цільного молока на перших стадіях 
унеможливлює будь-які контакти 
з персоналом, сторонніми речами. 
А отже, буде більший відсоток без-
печності для дітей. Я думаю, що, 
можливо, затвердивши програму в 
цілому, порядок її реалізації варто 
направити на доопрацювання. 

Стосовно реалізації програми 
є зауваження і в депутата обласної 
ради, голови ПОСП імені Шевченка, 
що у Горохівському районі, Андрія 
Турака. 

— У мене є низка зауважень і 
пропозицій, — зазначив Андрій Ан-

тонович. — Згідно зі стандартами, 
якщо ми говоримо про розливне 
молоко, то від доїння до його спо-
живання має пройти не більше 12 
годин. І якщо у селах і райцентрах 
цілком реально дотриматися таких 
норм, тут доцільно розвозити роз-
ливне молоко. У місті Луцьку це 
проблематично. Адже ранкове до-
їння закінчується о восьмій годині. 
Година має пройти, аби молоко охо-
лодилося. Велика ж перерва у шко-
лах — близько одинадцятої години. 
Тобто, по суті, за дві години молоко 
треба розвезти по 26 школах, пере-
лити його, закип’ятити, розлити 
у склянки й охолодити. Тому най-
більш раціональний вихід для шкіл 
Луцька бачу в купівлі фасованого 
пастеризованого молока. Але тут 
постає питання ціни. У програмі за-
кладено чотири гривні за літр. Якщо 
для виробника розливного молока 
це нормально, то для того, хто по-
стачатиме фасоване, ціна має бути 
на рівні 6,8-7 гривень. 

Тут варто зазначити, що остан-
ній етап втілення уже написаної 
програми «Шкільне молоко» перед-
бачає реалізацію фасованого пасте-
ризованого продукту. То, можливо, 
аби виключити будь-який людський 
фактор у питанні, яке стосується 
безпосередньо здоров’я дітей, із цьо-
го варто розпочати і не гратися у бі-
дони, каструлі, склянки? Так, розда-
вати фасоване молоко — це значно 
дорожче. Але ж кажуть, що на дітях 
економити не можна. Зекономити ж 
можна, приміром, на придбанні мо-
локовозів. 

Або ще, як варіант: провести 
опитування батьків, аби з’ясувати, 
скільки ж конкретно школярів пи-
тимуть молоко. Адже не всі діти мо-
жуть і хочуть його вживати. Кому 
діставатимуться надлишки, які у 
наших реаліях обов’язково будуть, 
думаю, писати не треба. А молоко ж 
мають купувати за бюджетні гроші! 
Принаймні так передбачає проект 
програми.

Наталка СЛЮСАР

Міністерство курортів і туриз-
му Криму прогнозує, що вже з 

першого вересня ціни на проживан-
ня у готелях, пансіонатах і санато-
ріях півострова впадуть на 15-30%. 
Оренда ж квартир здешевиться на 
15-20%. За даними міністерства, 
цього року потік туристів, попри пе-
симістичні прогнози, зріс на 6%. Че-
рез це влада вирішила продовжити 
курортний сезон на вересень. «Лише 
у вересні, крім моря і пляжу, є чудо-
ва нагода відвідати фестивалі, яких 
буде понад 30, екскурсії, серед них 50 
нових, і ще багато цікавого», — по-
відомив міністр курортів і туризму 
АР Крим Олександр Лієв. 

За підрахунками експертів, цьо-
горіч лише кожен десятий українець 
мав улітку повноцінний відпочинок. 
Решта ж або взагалі не мали відпус-
ток, або обмежилися традиційними 
дачами та поїздками до родичів у 
село.
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Події

Третина коштів на підручники пішла 
в приватні руки

В’їзд на автівках до Києва буде платним

Про це заявила координатор на-
прямку «Суспільство знань» в 

«Уряді змін» Лілія Гриневич, пові-
домляють «Комментарии».

«Третина коштів, які були ви-
трачені на підручники для пер-
ших класів, потрапила в приват-
не видавництво «Освіта»: 11 з 63 
найменувань видань для першо-
класників надрукувало саме воно. 
А в грошах це виглядає так: 21 із 
64 мільйонів гривень отримала ця 
компанія. Державне ж одноймен-
не видавництво «Освіта», яке 
завжди друкувало підручники, 
одержало, по суті, крихти», — по-
яснила Гриневич.

Водночас експерти зверта-
ють увагу на складність і низьку 
якість навчальних видань для 
першокласників із педагогічного 
погляду.

Як повідомляє «Освітній 
портал», видавничий дім «Осві-

та» очолює Тамара Ткаченко. До 
весни 2011 року вона була гене-
ральним директором Державно-
го спеціалізованого видавництва 
«Освіта». Воно перебуває у відом-
стві Міносвіти і щороку друкує 
для мільйонів школярів підруч-
ники.

Вона відома за провал друку 
посібників у 2010-му. Тоді МОН 
мало випустити нові книги для 
10-класників. Пройшло вже біль-
ше року, 10-класники вже пере-
йшли у 11-й, але деяких підручни-
ків не завезли досі.

Тоді Тамара Ткаченко засту-
пилася за міністра освіти Дмитра 
Табачника, на якого журналісти 
звісили відповідальність за зрив 
друку, і заявила — у її видавни-
цтва просто закінчився папір. Із 
посади вона пішла навесні 2011-
го. Якраз на місце директора 
ТОВ «Видавничий дім «Освіта».

В’їзд до Києва для транспорту, 
власники якого не мешкають у 

столиці, депутати хочуть зробити 
платним. Таку ідею висловив за-
ступник голови Комітету Верхо-
вної Ради України з питань будів-
ництва, містобудування, ЖКГ та 
регіональної політики Ігор Лисов, 
передають УНН.

«В’їзд вантажівок до Києва по-
трібно якщо не закрити, то значно 
обмежити. А для легкових машин, 
аби зникла спокуса в’їжджати до 
Києва, необхідно прийняти зако-
ни, як у Лондоні, тобто зробити 
платний в’їзд. Як тільки це буде 
зроблено, автостоянки-накопичу-

вачі поряд із кінцевими станціями 
метро будуть надзвичайно попу-
лярними», — сказав Ігор Лисов.

До речі, нещодавно столична 
влада ініціювала введення платно-
го в’їзду приватних автомобілів на 
територію Гідропарку та київських 
островів.Відпочинок у Криму 

стає дешевшим
У західних областях 30 серп-

ня сонячно, сухо. Температу-
ра повітря вночі становитиме 
+9...+13°C, вдень +19...+22°C. 
31 серпня переважно ясно, без 
опадів. Вночі +10...+15°C, вдень 
+21...+24°C. 1 вересня змінна 
хмарність, дощ. Температура по-
вітря вночі +11...+14°C, вдень 
+21…+27°C. 

У північних регіонах 30 
серпня змінна хмарність, опади 
не передбачаються. Нічна темпе-
ратура становитиме +11...+15°C, 
денна +19...+22°C. 31 серпня пе-
реважно ясно, сухо. Температура 
повітря вночі +8...+12°C, вдень 
+19...+22°C. 1 вересня буде соняч-
но та сухо. Температура повітря 
вночі становитиме +10...+15°C, 
вдень +21...+24°C. 

У Києві 30 серпня хмарно з 
проясненнями, без опадів. Темпе-
ратура повітря вночі +11…+15°C, 
вдень +20...+23°C. 31 серпня ясно, 

без опадів. Температура вночі 
+9…+13°C, вдень +19...+22°C. 1 
вересня сонячно, опади не очі-
куються. Нічна температура 
становитиме +10…+14°C, денна 
+21...+25°C.

У східних регіонах 30 серпня 
хмарно, дощі. Вночі +18...+19°C, 
вдень +18…+20°C. 31 серп-
ня похмуро, дощитиме. Вночі 
+13...+16°C, вдень +17...+21°C. 
1 вересня переважно ясно, без 
опадів. Температура повітря вно-
чі становитиме +8...+12°C, вдень 
+19...+22°C.

У південних областях 30 
серпня змінна хмарність, сухо. 
Температура повітря вночі ста-
новитиме +14...+19°C, вдень 
+23...+26°C. 31 серпня переважно 
ясно, без опадів. Уночі +11...+16°C, 
вдень +22...+25°C. 1 вересня со-
нячно, опади не очікуються. Ніч-
на температура +11...+16°C, денна 
+22...+25°C.

В Україну завозять 
бензин-«бодягу» 
Через те, що Україна постійно відкладає при-
йняття підвищених вимог до якості бензину, 
на вітчизняний ринок із сусідніх держав заво-
зять низькоякісний продукт-неліквід, заявив 
директор консалтингової групи «А-95» Сергій 
Куюн. Він нагадав, що уперше перехід на під-
вищені стандарти якості планували у 2007-му. 
Тепер плани перенесли на 2013-й, а в проекті 
технічного регламенту, який обговорюють в 
уряді, цей перехід заплановано на 2017 рік.

Розпочато реконструкцію 
дороги Устилуг – Луцьк – Рівне
Позаминулого тижня волинські й одеські спеціалісти 
розпочали реконструкцію ділянки дороги Усти-
луг — Луцьк — Рівне. Генеральним підрядником є 
ТзОВ «Автомагістраль-Південь», яке прекрасно себе 
зарекомендувало минулого року на ремонті дороги 
Київ — Ковель — Ягодин протяжністю 60 км. На трасі 
Устилуг — Луцьк — Рівне шляховики ремонтують 
ділянку завдовжки 5,8 км. Щоденно дорожники укла-
дають 1400-1600 тонн асфальтобетону. 

12,6
стільки відсотків українців по-
вністю підтримують Януковича, 
не підтримують — 47%. Про 
це свідчить опитування, про-
ведене соціослужбою Центру 
Разумкова спільно з Фондом 
«Демократичні ініціативи».

Незважаючи на Генпрокуратуру, на Волині збираються освоювати 
нові родовища торфу 

Волинська облдержадміністрація 
підготувала проект розпоря-

дження Кабінету Міністрів України 
про надання дозволу ДП «Волинь-
торф» на розроблення проекту зем-
леустрою щодо відведення земель-
ної ділянки загальною площею 205,1 
га для розробки родовищ торфу. 

ДП «Волиньторф» розробляє 
надра на Волині вже 20 років. На 
сьогодні виробнича програма по-
требує значного розширення площ, 

оскільки продукція підприємства 
з огляду на впровадження енер-
гозберігальних технологій має усе 
більший попит, а запаси родовищ 
«Сойне», «Засвіття-Ситнелюк» і «Ву-
тишно» поступово вичерпуються. 

Спроба у 2011 році обласної 
державної адміністрації виділити 
ДП «Волиньторф» 16 га на терито-
рії Галузіївської сільської ради Ма-
невицького району завершилася 
поданням Генеральної прокурату-

ри України, у якому було взято під 
сумнів межу компетенції ОДА щодо 
виділення земельних ділянок із осо-
бливо цінними надрами. 

Наразі статус надр (залежить від 
глибини залягання корисних копа-
лин) є предметом судового рішення. 
А поки тривають судові засідання, 
ДП «Волиньторф» готується осво-
ювати нові родовища на території 
Городоцького та Маневицького лісо-
вих господарств. 

 ПОГОДА

Волинських школярів хочуть навчити пити молоко
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