
«У вівторок уночі на ділян-
ці Пінського прикордон-

ного загону в Кобринському 
районі з українського боку не-
відомими зроблена спроба гру-
пового прориву через кордон», 
— повідомляє kowel.com.ua, по-
силаючись на Державний при-
кордонний комітет Республіки 
Білорусь. 

«Група порушників у складі 
близько 20 осіб із кіньми була 
зупинена білоруським прикор-
донним нарядом. У відповідь на 
агресивні дії порушників при-
кордонники застосували табель-
ну зброю. Зважаючи на залишені 

сліди, можна припустити, що се-
ред нападників є поранені. По-
рушники, кинувши на нашій те-
риторії чотирьох коней, спішно 
ретирувалися назад в Україну. 

З приводу інциденту розпо-
чато спільне з українськими при-
кордонниками розслідування. 
Вирішується питання про пору-
шення кримінальної справи», — 
йдеться в офіційному комюніке 
білоруського прикордонного ві-
домства. 

Як відомо, Кобринський ра-
йон Республіки Білорусь межує з 
Ратнівським районом Волинської 
області. 
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На останній сесії обласної ради 
депутат Андрій Турак, який є ке-
рівником сільськогосподарського 
підприємства імені Шевченка у 
селі Угринів Горохівського району, 
порушив питання якості дитячого 
харчування, зокрема молочної про-
дукції. На його переконання, при 
проведенні тендерних торгів на 
закупівлю продуктів для дитсадків 
міста Луцька відбулися махінації і 
тепер діти споживають «порошко-
ве» молоко, масло, яке за якістю 
гірше за спред, — принаймні 
такими були відповіді працівників 
дошкільних закладів, із якими по-
спілкувався Андрій Антонович. Ще 
двоє вихователів, за його словами, 
на запитання про якість «молочки» 
відповіли: «дайте доробити до пен-
сії», «не бунтуйте мені батьків». 

— Натуральне масло не може 
бути по 50 гривень, адже для кіло-
грама продукту необхідно 22 літри 
молока, — каже Андрій Турак. — 
Нехай літр вартує 2,5 гривні. Це вже 
собівартість, а ще є дорожні витрати 
тощо. Щодо молока, то його набов-
тають улітку — посушать чи заморо-
зять — і взимку все це «викидають», 
коли є дефіцит молочної продукції. 
Як «творять» сир? Оскільки молока 
багато влітку, його збирають, замо-
рожують кисломолочну продукцію, 
а взимку розморожують, додають 
сироватки й продають. Якщо такий 
сир узяти у марлеву тканину і під-
вісити біля тепла, то з нього витече 
30% рідини — ось чим годують на-
ших дітей. Не може нормальна якіс-
на продукція конкурувати з неякіс-
ною дешевою. 

При проведенні торгів із заку-
півлі молока та масла, за словами 
Турака, луцьке управління освіти 
проігнорувало вимогу тендерно-
го комітету щодо якості молочної 
продукції. Адже стаття 8 Закону 
України «Про дитяче харчування» 
чітко говорить, що «у виробництві 
дитячого харчування застосовуєть-
ся сировина, яка виробляється пе-
реважно у спеціальних сировинних 
зонах», а «виробники сировини не-
залежно від форм власності у пер-
шочерговому порядку залучаються 
до виконання державного замов-
лення». 

Незважаючи на це, переможця-
ми були визнані підприємства, які 
не задовольняють вищезгадану ви-
могу й пропозиція котрих мала бути 
відхилена як така, що не відповідає 
вимогам документації конкурсних 
торгів. Такими своїми діями управ-
ління освіти Луцької міської ради 
порушило не лише ЗУ «Про здій-
снення державних закупівель», а й 
ЗУ «Про дитяче харчування». 

Начальник управління освіти 
міськради Олег Гребенюк у комен-
тарі «Відомостям» зауважив, що не 
погоджується з думкою Андрія Ту-

рака. За його словами, тендер про-
ведено відповідно до чинного зако-
нодавства. 

— Тендерний комітет у першу 
чергу розглядає цінову пропозицію 
і, звичайно, сертифікат якості, — 
каже Олег Володимирович. — Якщо 
всі сертифікати якості є, тоді осно-
вним фактором виступає цінова 
пропозиція. Якість харчування у 
навчальних закладах контролюють 
санепідемстанція, правоохоронні 
структури. 

Чим годують дошкільнят, «Ві-
домості» намагалися дізнатись у 
цих контролюючих органів. Так, в 
управлінні УМВС України у Волин-
ській області повідомили, що вже 
давно до таких перевірок їх не залу-
чають, адже раніше цим опікувався 
підрозділ ветеринарної міліції. А на-
чальник санітарно-епідеміологічної 
станції міста Луцька Іван Ульчак на 
наше запитання відповів так: 

— Уже другий рік ми не переві-
ряємо навчальні заклади, контролю 
нема — рятуйся, як сам можеш. 

Начальник управління ветери-
нарної медицини у Волинській області 
Богдан Лозинський пояснив, що їхня 
структура здійснює контроль і нагляд 
за сировиною лише в загальному. 

— Підвищуємо кратність дослі-
дження тварин, де прямі поставки 
молока з господарств у навчальні 
заклади. Відсоток дуже малий, в 
основному молоко надходить від пе-
рекупників. На Волині є лише одне 
господарство Турака, яке виготов-
ляє продукцію зі своєї сировини, 
тобто має завершений цикл: роз-
ливає молоко, кефір, робить масло і 
т. д. — своя якісна переробка. Крім 

того, здійснює виробництво у спе-
ціальній сировинній зоні, що ви-
користовується для виготовлення 
продуктів дитячого та дієтичного 
харчування. Це господарство єв-
ропейського зразка. У Турака абсо-
лютно якісна та безпечна продукція, 
прийнятна й за ціною. Він не додає 
у масло, крім молочного, ніяких жи-
рів. І якщо хтось каже, що Турак ло-
біює свої інтереси, то це не так, адже 
першочергово дбає про здоров’я 
дітей. Чому не залучають до забез-
печення молочними продуктами 
навчальних закладів передусім на-
шого товаровиробника — питання 
до влади. 

Саме до влади із депутатським 
запитом і звернувся Андрій Турак. З 
відповіді голови облдержадміністра-
ції Володимира Гунчика випливає, 
що ще у 2013 році розпорядженням 
голови ОДА було рекомендовано 
міським головам, керівникам уста-
нов і організацій — розпорядникам 
бюджетних коштів — при забезпе-
ченні бюджетних закладів області 
(лікарні, школи, санаторії, дитячі 
садочки й ін.) молочними продукта-
ми віддавати перевагу продукції, яка 
виготовлена за ДСТУ і вироблена із 
сировини, заготовленої переважно в 
«спеціальних сировинних зонах». 

«Із питань здійснення закупівлі 
продуктів харчування безпосеред-
ньо у їх виробників у серпні–вересні 
цього року проведено три наради у 
першого заступника голови облдер-
жадміністрації С. Кудрявцева, за 
результатами яких дано відповід-
ні доручення замовникам торгів та 
контролюючим органам, — ідеться 
у відповіді голови ОДА. — 7 жовтня 

2014 року в облдержадміністрації 
під головуванням керівника апарату 
Дубняка Д. О. проведено засідання 
круглого столу з питань державних 
закупівель із керівниками струк-
турних підрозділів облдержадміні-
страції та територіальних підрозді-
лів центральних органів виконавчої 
влади та з участю контролюючих ор-
ганів, де також наголошувалося на 
необхідності закупівлі якісних про-
дуктів харчування безпосередньо у 
виробників». 

Чому не прислухаються до ре-
комендацій влади замовники тен-
дерних торгів? Можливо, аргумен-
ти не є настільки переконливими? 
Як зауважив керівник ПП «Тиве-
рія», яке є офіційним представни-
ком підприємства ім. Шевченка та 
реалізує продукцію торгової марки 
«Угринівмолоко», Василь Місюрук, 
за керівництва Бориса Клімчука 
їхню продукцію постачали у дит-
садки. 

— Так, ціна на неї трішки вища, 
але ж якість не піддається сумніву,— 
зауважує Василь Місюрук. 

Андрій Турак як вирішення про-
блеми пропонує йти шляхом поля-
ків, де членами тендерних комітетів 
є батьки дітей, які навчаються у до-
шкільних закладах, і вони визнача-
ють, кому віддавати перевагу в по-
стачанні продуктів харчування для 
їхніх малюків. На думку депутата, 
це унеможливить фальсифікації при 
проведенні торгів. 

Ми ж зауважимо, що на сьогод-
ні до складу тендерної комісії вхо-
дять лише чиновники управління 
освіти. 

Олена СТЕПАНЧЕНКО 

Загальний розмір 
кредиту МВФ для України 
становить $40 мільярдів 
Про це йдеться в заяві директора-розпорядни-
ка МВФ Крістін Лагард. Ці ресурси МВФ будуть 
доповнені за рахунок іншого двостороннього та 
багатостороннього фінансування. Повний пакет 
фінансування обсягом приблизно 40 млрд дол. 
розрахований на чотирирічний період», — 
йдеться в заяві. Місія МВФ працює в Києві з 
12 січня. 

Латвія викупить приватні землі 
на російському кордоні, щоб 
укріпити їх 
Уряд Латвії має намір викупити у приватних власників 
ділянки землі вздовж латвійсько-російського кордону. 
Про це повідомляє ТВі з посиланням на видання Delfi.lv. 
До липня буде підраховано, у скільки обійдеться викуп у 
приватних власників приблизно 300 земельних ділянок 
уздовж кордону з Росією, після чого уряд повинен буде 
ухвалити рішення про виділення грошей, щоб обладна-
ти прикордонну смугу завширшки 12 метрів. 

8,6
на стільки відсотків минулого 
року зменшився обсяг роз-
дрібної торгівлі в Україні. Про 
це повідомляє Держстат на 
основі моніторингу відповідних 
показників за січень-грудень 
2014 року. 
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Дошкільнят харчують аби дешевше, 
не переймаючись якістю продуктів 

З березня росіяни 
до нас їхатимуть 
за закордонними 
паспортами 

З 1 березня 2015 року поста-
новою КМУ зупинено мож-

ливість громадян Російської 
Федерації в’їжджати, прямувати 
транзитом, перебувати і пере-
суватися територією України 
на підставі паспорта громадя-
нина РФ або свідоцтва про на-
родження (для дітей віком до 
14 років). 

Отже, з 1 березня росіяни 
зможуть перетнути державний 
кордон України лише за умови, 
що матимуть при собі: паспорт 
громадянина Російської Феде-
рації для закордонних поїздок; 
дипломатичний або службовий 
паспорт; паспорт моряка; льот-
не посвідчення члена екіпажу; 
свідоцтво на повернення до 
Російської Федерації. Діти при 
цьому повинні бути вписані в 
закордонний паспорт одного з 
батьків. 

Громадян Російської Феде-
рації, які в’їхали в Україну до 
1 березня 2015 року за паспор-
том громадянина Російської 
Федерації або свідоцтвом про 
народження та слідуватимуть 
через державний кордон на ви-
їзд із України, пропускатимуть. 

Події
У Рівному міліція 
затримала 
помічника судді за 
вимагання хабара 

Працівники Головного слід-
чого управління спільно з 

оперативниками Департаменту 
державної служби боротьби з 
економічною злочинністю МВС 
затримали помічника судді Рів-
ненського районного суду. Він 
вимагав та отримав від місцевої 
мешканки неправомірну вигоду 
у розмірі 6 тисяч гривень за ви-
несення судом рішення на її ко-
ристь. 

Дії затриманого кваліфікова-
но за ч. 3 ст. 368 (прийняття про-
позиції, обіцянки або одержання 
неправомірної вигоди службо-
вою особою) Кримінального ко-
дексу України. Санкція статті 
передбачає позбавлення волі на 
строк до 10 років із забороною 
обіймати певні посади чи прова-
дити певну діяльність на строк 
до трьох років, із конфіскацією 
майна та зі спеціальною конфіс-
кацією. 

Правоохоронці вилучили 
гроші та речові докази. У ході 
досудового розслідування пере-
віряються й інші факти вима-
гання неправомірної вигоди у 
громадян за винесення судових 
рішень. 

На кордоні України й Білорусі стріляли. 
Є поранені 

У західних областях 19  лю-
того хмарно з проясненням, 
мокрий сніг. Температура вночі 

-2…0 °C, вдень +1…+3 °C. 20  лю-
того буде хмарно, переважно 
без опадів. Уночі -3…-1 °C, вдень 
0…+2 °C. 21 лютого хмарно, без 
опадів. Температура вночі -4… 

-2 °C, вдень +2…+4 °C. 
У північних регіонах 19  лю-

того мінлива хмарність, мокрий 
сніг. Температура вночі -8…-6 °C, 
вдень -1…+1 °C. 20 лютого хмар-
но, невеликий мокрий сніг. Уночі 

-4…-2 °C, вдень +3…+5 °C. 21 лю-
того синоптики прогнозують 
хмарну погоду, без опадів. Нічна 
температура -5…-3 °C, денна ста-
новитиме +2…+4 °C. 

У Києві 19  лютого хмарно, 
мокрий сніг. Нічна температура 

-8…-6 °C, денна 0…+2 °C. 20  лю-
того хмарно, слабкий сніг. Уночі 

-4…-2 °C, вдень +2…+4 °C. 21 лю-
того хмарно з проясненнями, без 
опадів. Температура вночі -5… 

-3 °C, вдень +2…+4 °C. 
У східних регіонах 19  люто-

го мінлива хмарність, сніг. Вно-
чі -16…-14 °C, вдень -6…-4 °C. 
20  лютого ясно, без опадів. Ніч-
на температура -12…-10 °C, ден-
на -2…0 °C. 21  лютого сонячно. 
Вночі -9…-7 °C, вдень -3…-1 °C. 

У південних областях 19 лю-
того мінлива хмарність, мо-
крий сніг. Уночі -7…-5 °C, вдень 
0…+2 °C. 20  лютого ясно, без 
опадів. Уночі -5…-3 °C, вдень 
+2…+4 °C. 21 лютого буде соняч-
но, без опадів. Нічна температу-
ра -4…-2 °C, денна +3…+5 °C. 

 ПОГОДА


