
Учнів п’ятих класів Луцької гімназії 
№4 щодня у шкільній їдальні час-
тували свіжим молоком протягом 
останніх півроку. Така ідея спала на 
думку директору приватно-оренд-
ного сільгосппідприємства імені 
Шевченка, що в селі Угринів Горо-
хівського району, Андрію Тураку. 
За його словами, експериментом 
залишилися задоволені всі: і учні, 
і батьки, і дирекція школи, адже 
здоров’я молодого покоління — 
понад усе. 

А нещодавно Андрій Антонович 
запросив школярів у гості, щоб ті на 
власні очі побачили ферми, в яких 
утримуються корови, чиє молоко 
вони пили. Крім того, дітлахам про-
вели екскурсію міні-молокозаводом, 
який усього за рік роботи встиг за-
рекомендувати себе якісною про-
дукцією «Угринівмолоко» серед лу-
чан і мешканців Горохова. 

Знайомство з угринівським гос-
подарством почалося на молокоза-
воді. Діти з захопленням слухали 
розповіді Андрія Турака про процес 
виробництва молока, кефіру та сме-
тани. 

— Ми маємо статус виробника 

сировини для дитячого та дієтично-
го харчування. Ми рік працювали, 
здавали нашу продукцію на дослі-
дження, щоб переконатися, що у ній 
немає ніяких шкідливих речовин. 
Немає. Тому отримали на п’ять ро-
ків цей статус, — почав Андрій Ан-
тонович. 

Батьки школярів поцікавились у 
господарника, чому завод не випус-
кає йогуртів. Виявляється, ще ми-
нулого року пан Турак мав бажання 
виготовляти ще і йогурти, але через 
те, що до їх складу потрібно додава-
ти консерванти, він повністю відмо-
вився від цієї затії. 

— Якщо хочете йогурт, візьміть 
наш кефір, додайте фруктів чи ва-
рення. Кращого йогурту ви не зна-
йдете. Хочете кислого молока — до-
дайте до свіжого нашого кефіру, 
поставте у темне тепле місце, і через 
кілька годин ви отримаєте таке кис-
ле молоко, що його можна буде но-
жем різати, — поділився рецептами 
Андрій Турак. 

Не стримували радості 
п’ятикласники, коли переступили 
поріг ферм. Коли ж іще доведеться 
побачити таку кількість корів і те-
ляток, яких керівник господарства 

дозволив навіть погладити. 
Найбільше діткам, звичайно, 

сподобався процес доїння. У госпо-
дарстві є тисяча дійних корів, а за-
галом поголів’я ВРХ налічує більше 
двох тисяч особин. Безпечне доїн-
ня з дотриманням санітарних ви-
мог стало можливим завдяки при-
дбанню автоматизованої системи 
Westfalia, що дає можливість за один 
раз видоїти двадцять корівчин. Діти 
здивувалися, коли почули, що у до-
їльному залі лунає класична музика. 

Як з’ясували «Відомості», біль-
шість учнів уперше побувала на 
фермах. 

— Я ніколи не бачила, як доять 
корів, як їх тримають на фермах, уза-
галі не знала, як виглядає молокоза-
вод. Це все для мене нове. Молоко 
я люблю, у школі я завжди першою 
прибігала в їдальню за склянкою 
молока, — поділилася враженнями 
учениця 5-А класу Алла Гетьман. 

Поки школярі роздивлялися 
господарство, у їхніх батьків і вчи-
телів назбиралося чимало запитань 
до керівника ПОСП імені Шевченка 
Андрія Турака. Зокрема, цікавились 
якістю молока інших виробників, яке 
продається на прилавках магазинів. 

— Говорити за інших виробни-
ків я не беруся, бо насправді не знаю, 
з чого вони роблять свою продук-
цію. Фальсифікату молока, особливо 
у торговій мережі, дуже багато. На-
передодні виборів постало питання 
про розділення молочної продукції 
на полицях магазинів на натураль-
ну та з вмістом консервантів. Шко-
да, що це так і не вдалося зробити. 
Але я з упевненістю можу говорити 
про наш завод. Зараз господарство 
щодня продає 17 тонн молока. Ми 
одержуємо молоко екстра- та вищо-
го класу, і мені шкода його віддавати 
переробним підприємствам, де все 
змішується, бо резервуари одні й 
завод не може його розділити. Вихо-
дить неякісна продукція. Тим біль-
ше, в Україні 80% молока виробля-
ється в індивідуальних селянських 
господарствах. Європа вважає, що 
таке молоко є небезпечним, його 
важко проконтролювати. Я теж так 
вважаю. В нас ситуація інша, бо мо-
локо під жорстким контролем. Тому 
ми гарантуємо, що воно натуральне 
й екологічно чисте, — повідав Ан-
дрій Турак. 

Крім того, він наголосив, що 
угринівське господарство чи не єди-
не в Україні, яке має повний цикл 
виробництва: від вирощування кор-
мів для годування поголів’я аж до 
виходу кінцевого продукту — моло-
ка, кефіру, сметани. 

«Відомості» запитали в Андрія 
Турака, чи збирається він продовжу-
вати експеримент із постачанням 
молока до шкіл. 

— Я б дуже хотів, щоб із 1 верес-
ня всі волинські школярі отримува-
ли по склянці молока щодня, — ска-
зав Андрій Антонович. — Проблема 
у фінансах. Ми півроку возили мо-
локо школярам безкоштовно, а лю-
дям за це ж треба зарплату плати-
ти, покращувати матеріальну базу, 
віддавати борги… Все впирається 
у гроші. Можливий варіант співфі-
нансування: частину батьки платять, 
а частину — бюджет у рамках про-
грами «Шкільне молоко», від якої, 
на жаль, депутати обласної ради від-
мовились. Але якщо її приймуть, то 
продовження експерименту цілком 
можливе. 

Ірина КОСТЮК 
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Події

Українські дороги будуть 
ремонтувати турки 

Турецькі компанії ремонтуватимуть і будуватимуть 
українські дороги. Про це заявив міністр економічного 
розвитку і торгівлі Ігор Прасолов. «Туреччина дуже 
зацікавлена в будівництві шляхів в Україні. Турецькі 
компанії, за їхніми словами, охоче братимуть участь 
у ремонті та, найімовірніше, в будівництві доріг», — 
розповів глава відомства. Він також додав, що одним 
із заходів для поліпшення стану доріг є зменшення 
навантаження на дорожнє полотно при перевезенні 
вантажів важкими автомобілями. 

Злодій виніс із ювелірного 
магазину 8 підносів золота 
28 травня у Миколаєві невідомий, погрожуючи 
пістолетом, виніс із ювелірного салону вісім 
підносів золотих прикрас. Грабіжником виявився 
чоловік середніх років у темних окулярах і з 
букетом різних квітів, серед яких були блакитні 
орхідеї. Він, погрожуючи зброєю, вимагав видати 
йому все золото. Наразі уточнюється вартість 
украденого. Після злочину грабіжник ходив 
навколо магазину ще близько години. Наразі 
міліціонери розшукують злочинця. 
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Здивуванню школярів на фермі не було меж

Телегід

06:40 «Особистий рахунок»
06:45, 08:00, 09:00, 19:30, 23:35 

ТСН: «Телевізійна служба 
новин»

07:30, 08:15, 09:10 «Сніданок 
з 1+1»

08:05 «Економічні події»
10:00 «Бернард»
10:40 «Секретні матеріали шоу-

бізнесу»
11:45, 12:50, 03:50 «Не бреши 

мені - 4»
13:55, 14:50 «Красуня за дванад-

цять годин»
15:45 «100 000 за правду»
16:45 «ТСН. Особливе»
17:15, 04:50 Х/ф «Назад до 

щастя» 
20:15 Т/с «Величне століття. 

Роксолана - 3» 
22:30 «Гроші»

05:30 Т/с «Нічна фіалка»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 

12:00, 18:00 Новини
07:10, 07:35, 08:10, 08:35 «Ранок 

з ІНТЕРом»
09:10, 12:20 Т/с «Кохання як не-

щасний випадок»
13:20 «Судові справи»
15:20 «Сімейний суд»
16:20 «Жди меня»
18:10, 04:10 Т/с «Жіночий 

лікар 2»
20:00, 02:10 «Подробиці»
20:30 Т/с «Піраньї»
22:20 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів 12» 
02:40 Д/с «Історія Світу»

06:10 «Чужі помилки. Про що 
мовчало село»

06:55, 15:55 «Все буде добре!»
08:50, 18:20 «Неймовірна правда 

про зірок»
10:15 «Зіркове життя»
11:10 «Один за всіх»
13:05 «Правила життя. Дитсадок. 

Скалічене дитинство»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
19:55 «Слідство ведуть екстра-

сенси»
21:00 Т/с «Маша Пірогова - на-

родний юрист» 
22:25 «Детектор брехні - 3»
00:20 «Куб»
01:20 «Битва екстрасенсів»
02:10 Т/с «Доктор Хаус» 

05:10 Служба розшуку дітей
05:20 Світанок
06:20, 07:30 Ділові факти
06:30 Т/с «Таксі»
06:55 Т/с «Леся+Рома»
07:35, 08:45, 12:45, 18:45 Факти
09:15, 19:20, 01:00 Надзвичайні 

новини
10:10 Х/ф «Людина президента»
12:00, 13:00 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів»
13:55, 21:55 Т/с «Прокурорська 

перевірка»
15:05, 20:05 Т/с «Чужий район-2»
17:00 Х/ф «Недосяжний»
23:00, 03:15 Свобода слова
01:55 Т/с «Дружини футболістів»

06:10 Найкращий кухар на 
селі - 

07:00, 17:00, 19:00, 03:30 Події
07:20 Ранок з Україною
09:20, 12:50, 17:20, 21:50 Т/с 

«Слід» 
10:00 Х/ф «Тільки любов» 
11:50, 04:25 «Нехай говорять»
15:30 Щиросерде зізнання
16:00 Критична точка
18:00 Т/с «Подружжя» 
19:20, 03:50 «Говорить Україна»
20:00 Т/с «Ковбої» 
23:20 Х/ф «Безславні виродки» 


02:10 Т/с «Подія» 
05:15 Т/с «Дорожній патруль - 

10» 

07:00 «Мультфільми» 
08:25 Х/ф «Чарівна країна» 
10:20 Х/ф «Я ненавиджу день 

Святого Валентина»
12:05, 18:00 «Звана вечеря»
13:05 «Пороблено в Україні»
14:35 «КВК»
17:00 «Велика різниця»
19:00 «Орел і Решка»
20:00 «Лямур Тужур»
21:00 «Розсміши коміка»
22:00 М/ф «Кіт у чоботях» 
23:40 Х/ф «Король вечірок» 
01:15 «Нічне життя»

06:00 Мультфільми 
08:00, 11:25 «Шалене відео по-

українськи»
09:25 Т/с «Мисливці за старо-

виною» 
12:45 Х/ф «Ланцюгова реакція» 


14:50 Х/ф «Скелелаз» 
17:00, 23:25 Т/с «Псевдонім 

«Албанець»-4» 
19:00 Т/с «Сармат» 
21:00 Новини 2+2
21:25 Т/с «Секретні матеріа-

ли» 
01:25 Х/ф «Вулкан» 
02:55 «Дорожні війни»
03:05 Х/ф «Відьма» 

05:00, 08:00, 11:00, 14:00, 04:00 
Новини

05:05, 08:15 «Доброго ранку»
09:05 «Контрольна закупівля»
09:30 «Жити здорово!»
10:25, 17:40 «Зрозуміти. Про-

бачити»
11:15 «Модний вирок»
12:10 «Доброго здоров’ячка!»
13:00 Інші новини
13:20 «Час обідати!»
14:15 Т/с «Проспект Бразилії»
16:05, 01:50 «Я подаю на роз-

лучення»
17:00 Вечірні новини
18:10, 01:00 «Давай одружимося!»
19:00, 00:05 «Нехай говорять»
20:00 «Час»
20:30, 03:05, 04:05 Т/с «Захист 

свідків»
22:20, 02:35 «Вечірній Ургант»
22:55 «Познер»
23:50 Нічні новини

05:05, 05:50 Teen Time
05:10 Т/с «Вперед - до успіху»
05:55, 22:50 Т/с «Світлофор»
06:40, 07:10, 07:40, 08:45 Підйом
06:45, 19:15 Піраньї
07:30, 08:30, 19:00, 23:55 

Репортер
09:00 Х/ф «Перша дочка»
11:05, 18:00, 19:55 Т/с «Вороніни»
13:15, 14:25 «Kids Time»
13:20 М/с «Качині історії»
14:55 Т/с «Друзі»
15:55 Т/с «Кадетство»
16:55 Т/с «Щасливі разом»
21:00 Ревізор-2
00:15 Т/с «Милі ошуканки» 
01:10 Т/с «Дружна сімейка»
01:55 Т/с «Вероніка Марс 3»
02:40 Служба розшуку дітей
02:45, 03:40 Зона ночі
02:50 Загублений рай
03:45 Моя адреса - Соловки. 

Пастка
04:05 Моя адреса - Соловки. Тягар 

мовчання
04:20, 05:05 Зона ночі Культура
04:25 Легендарне парі

06:00 Руйнівники міфів
06:40, 12:30 Мегакатастрофи
07:30, 13:20 Таємниці Америки
08:20, 14:10 Загадки планети
09:10 Таємні знаки
10:00, 19:30 В пошуках пригод
10:50 Земля: погляд зблизька
11:40 Привиди Чорного моря
15:00, 23:40 Земля: еволюція 

планети
15:50, 19:00 Загрози сучасного 

світу
16:20, 20:20 Фантастичні історії
17:20, 21:10 Гучна справа
18:10 Д/ф «Смерть Комсомольця»
22:00 Д/ф «Загибель адміралів. 

Таємниця однієї катастрофи»
22:50 Життя
00:30 Покер
01:20 Жива історія
02:10 Гордість України
03:00 Смартшоу
03:30 Т/с «Шпигуни»
05:10 Містична Україна

06:00, 01:55 «Легенди карного 
розшуку»

06:30 Х/ф «Чорний принц» 
08:10 «Агенти впливу»
08:50 Х/ф «Тривожна неділя» 
10:30 Т/с «Доктор Тирса»
14:20 Т/с «Острів непотрібних 

людей»
18:30 Д/с «Реальні злочинці»
19:00, 01:25, 03:55 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів - 10»
21:30 Т/с «NCIS: полювання на 

вбивцю» 
22:30 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 12» 
23:30 Т/с «Менталіст» 
00:30 Т/с «Декстер» 
03:25 «Речовий доказ»
04:25 «Уроки тітоньки Сови»
05:00 «Правда життя»

05:45 Радянські мультфільми
10:30 Х/ф «Друг мій Колька»
12:10 Т/с «Розклад доль»
14:00, 20:00 Т/с «Життя і смерть 

Льоньки Пантелєєва»
15:50 Х/ф «Пригоди Електроніка»
17:20 Х/ф «Я вас дочекаюся»
18:35 Х/ф «Ефект Ромашкина»
21:50 Х/ф «Кодекс мовчання»
00:40 Х/ф «Провал операції 

«Велика ведмедиця»
02:10 Х/ф «Двоє і одна»
03:30 Х/ф «Артист із Кохановки»
04:45 Саундтреки

06:00 Єралаш
06:30 Телепузики
07:00 Малята-твійнята
07:30 М/с «Даша-дослідниця» 
07:55 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с «Чіп і Дейл - бурундучки-

рятівнички» 
09:00 Т/с «Ранетки» 
10:00, 18:10 Т/с «Всі жінки - від-

ьми» 
11:00 Т/с «Та, що говорить з при-

видами» 
12:00 Т/с «Беверлі Гілз 90210. 

Нове покоління» 
13:00, 19:10 Богиня шопінгу
15:15 Т/с «Студенти» 
16:20 Т/с «Руда» 
17:20, 01:25 Досвідос
19:50, 23:25 Дайош молодьож!
20:50 Віталька
22:00 ТЕТ-Інтернет
22:25 Шпілівілі
23:00 Дурнєв+1
00:00 Т/с «Притулок» 
01:00 Твою маму!
02:15 Теорія зради
03:05 До світанку

05:10 Жіночий погляд
06:00 Дачні історії
06:50, 13:35 Мультфільми 
09:00 Сім’я від А до Я
10:15 Бебі-бум
11:00 Школа доктора Комаров-

ського
12:35, 17:10 Жіноча форма
14:25, 04:05 Т/с «Дорога Маша 

Березіна» 
16:10, 22:35 Модний вирок
18:00, 21:40 Т/с «Тетянин день» 
18:55, 02:40 Дім та домівка
19:45 Холостяки
20:45, 00:30 Глянець
23:35 Міста світу
01:15 Найкращі інтер’єри
01:55 Пригоди декоратора
03:20 Позаочі

06:00 Православний календар
06:05, 07:00, 08:00, 15:00, 18:20, 

01:20, 02:05 Новини
06:15, 07:15 Хазяїн у домі
06:20, 07:20 Країна on line
06:30 Худ. фільм «Управа». 53 с.
07:25 Ера бізнесу
07:30 Док. фільм «М.Голуб. Я не 

піду». 1 ч.
08:15 Док. фільм «М.Голуб. Я не 

піду». 2 ч.
08:45 Корисні поради 
09:00 Підсумки тижня
09:40 Без цензури
10:05 Аудієнція. Країни від А до Я
10:25 Книга.ua
10:45 Х/ф «Звичайне диво»
12:20 Право на захист
12:40 Діловий світ
12:45 Як це?
13:10 Українська пісня
13:50 Х/ф «Червоненька 

квіточка»
15:15 Euronews
15:25 Діловий світ. Агросектор
15:35 Життя на рівних
15:50 Темний силует

16:00 Вікно в Америку
16:20 Т/с «Чотири танкісти і 

собака»
18:40 Діловий світ
18:55 Агро-News
19:05 Сільрада
19:25 Останнє попередження
19:45 «Про життя» з 

А.Пальчевським
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:25 Діловий світ
21:40 М.Гнатюка
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00, 01:00 Підсумки
23:20 Худ. фільм «Генеральська 

онука». 9 с.
00:15 Від першої особи
01:40 Про головне
02:20 ТелеАкадемія
03:20 Сільрада
03:35 Х/ф «Нові пригоди капітана 

Врунгеля»
04:55 Діловий світ. Тиждень
05:25 Підсумки дня
05:50 Діловий світ. Агросектор

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV ТРК «УКРАЇНА» К1 2+2

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 ПЕРШИЙ КАНАЛ ЄВРОПА

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 3 червня

Луцькі школярі тепер знають, яке молоко справжнє 


