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На ринку «Завокзальний», що 
у Луцьку, виявлено майже дві 

сотні кілограмових відер із осе-
ледцями сумнівної якості. Під час 
спільного рейду працівників вете-
ринарної міліції та правоохоронців 
зафіксовано зберігання та реаліза-
цію оселедця соленого у кількості 
186 відер вагою 1076 кілограмів, 
який перебував у продажу без 
відповідних супроводжуючих до-
кументів та етикеток маркування 
на відрах. Працівниками ветери-
нарної міліції складено протокол. 
Весь товар, який був на прилавках, 
вилучено з продажу, опломбовано 
та передано на зберігання власни-
ку до вирішення питання.

Через кілька днів правоохо-
ронці виявили зірвану пломбу у 
складському приміщенні та від-
сутність вилученої рибопродукції. 
Як пояснив власник торгової точ-
ки, він цей оселедець брав у «не-
відомої» особи під реалізацію, а 
оскільки товар не продався, то ця 
особа приїхала та забрала його на-
зад. Хоча, завітавши до магазинчи-
ка самого підприємця, міліціонери 
побачили у продажу оселедець, 
щоправда вже з необхідними доку-
ментами та маркованими відрами.

На місце події виїхала слідчо-
оперативна група, яка зафіксувала 
порушення, котре полягає в не-
правомірному зірванні пломби. 
Разом з цим буде встановлюватись 
чи тепер у продажу в підприємця 
перебуває та ж риба, що вилуча-
лась. Сьогодні матеріали стосовно 

торгівлі оселедцем без належних 
документів, незаконного зірвання 
пломби та винесення продукції 
будуть передані для з’ясування 
всіх обставин до прокуратури. 
Крім цього, в ході перевірки одно-
го з супермаркетів, що у Рожищі, в 
холодильній камері виявлено збе-
рігання продукції тваринного по-
ходження загальною вагою 42 кг 
без відповідних супровідних доку-
ментів, що підтверджують якість і 
безпеку продукції. Цей товар був 
вилучений із обігу.

Станом на сьогодні здійснено 
перевірку 87 суб’єктів господа-
рювання різної форми власнос-
ті. За порушення ветеринарно-
санітарних вимог при реалізації 
продукції тваринного походження 
до адміністративної відповідаль-
ностіпритягнуто 23 особи й оштра-
фовано на загальну суму 1411 грн. 
Разом з тим вилучено продукцію 
на суму 16612 гривень.
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Події
Поголів’я свиней на Волині зменшується 

Вирощування свиней для волин-
ського селянина є традиційним, але 
в останні роки стало проблемним 
і збитковим. У добрі часи свинина 
в загальному виробництві м’яса 
становила майже 60 відсотків. Екс-
перти кажуть, що нині Україна за 
поголів’ям свиней скотилася на сто 
років назад. Отож постало питан-
ня радикального відродження 
свинарства, перехід на інтенсивні 
технології, аби ця галузь давала 
конкурентоспроможну та дешеву 
продукцію.

У травні минулого року міністр 
аграрної політики Микола Присяж-
нюк заявив, що в державі існує дефі-
цит свинини. Тоді ж було визначено 
пріоритетні напрями реформування 
сільського господарства, передов-
сім рослинництва, свинарства та 
молочного скотарства. Свинарство 
потребує втручання урядовців, тому 
що це традиційна галузь України, 
яка дає досить швидкий обіг коштів, 
зауважив аграрний міністр. Однак 
минуло вже більш як півроку, а для 
фермерів, які займаються вирощу-
ванням свиней, життя кращим не 
стало. Чим сьогодні живуть волин-
ські свиноферми, з’ясовували «Відо-
мості».

Згідно зі статистикою, поголів’я 
свиней на Волині з початку 2010 року 
зменшилося на десять відсотків. 
Якщо станом на перше січня мину-
лого року реєстрували трохи більше 
як 22 тисячі свиней, то під кінець 
року їх стало на дві тисячі менше. 
Зменшилась і кількість фермерських 
господарств — нині їх нараховують 
трохи більше семи сотень. Найбіль-
ше скоротили кількість поросят гос-
подарства Володимир-Волинського, 
Горохівського, Камінь-Каширського, 
Іваничівського районів. Позитивні 
тенденції спостерігаються у Рожи-
щенському, Локачинському та Луць-
кому районах. Втім, статистика — не 
головне. Фермерів турбують не циф-
ри, а вирішення наболілих проблем.

Голова ковельського господар-

ства «Край» Віктор Лук’янчук гос-
подарює протягом п’яти років, у 
своєму володінні має вісім сотень 
свиней. При цьому фермер каже, що 
головною проблемою для нього є 
збут і занижена вартість свинини. 

— Влада зацікавлена у підтрим-
ці крупнотоварних виробників. Ми 
не хочемо надприбутків, дайте нам 
можливість заробляти потрохи, але 
постійно. Чиновники нас не чують, 
а село вимирає, через п’ять років у 
селах взагалі не залишиться жодної 
ферми. З першого січня нам зроби-
ли «ведмежу послугу» — зменшили 
коефіцієнт переводу живої ваги сви-
нини у тушки. Раніше він становив 
1,52, а тепер — 1,44. Це значно змен-
шує вартість м’яса. Нам не вигідно 
здавати свиней м’ясопереробникам 
за такий мізер, — поскаржився пан 
Лук’янчук.

Яким чином вивести галузь сви-
нарства з кризи та задовольнити ви-

моги фермерів? З цим питанням ми 
звернулися до голови Асоціації фер-
мерів Волині Миколи Собуцького. 
Він розповів, що Волинь чи не єдина 
область в Україні, яка йде шляхом, 
напрацьованим європейськими 
фермерами. Волинянам відомі су-
часні вимоги до господарювання, 
їхні стандарти та механізми — як 
сільськогосподарський виробник 
виходить на ринок, як себе захищає. 

Проте, за словами пана Собуцького, 
не всі волинські господарники ще 
готові до нових методик.

— На нинішньому етапі наше 
завдання навчити, зорієнтувати гос-
подарників області, опираючись на 
досвід європейських країн. От не-
щодавно група волинських фермерів 
побувала в Литві. Умови, в яких роз-
вивалося їхнє сільське господарство, 
дуже нагадують наші. Мені довелося 
побувати в Канаді, в США, але там 
все по-іншому, а литовський шлях 
розвитку фермерства дуже подібний 
до українського. Литва вчора була в 
тих же колгоспах, та ж інфраструк-
тура їх обслуговувала, як і в нас, там 
все зруйнували, але литовські фер-
мери сьогодні не плачуться, що їм 
немає куди збувати свою продукцію, 
як це роблять волинські виробники. 
Наразі ми на шляху навчання, ста-
жування, але маємо чітку мету — 
донести нове розуміння господарю-
вання. Фермерів треба зорієнтувати, 
щоб вони не бігали до обласних чи-
новників із бідоном молока, мовляв, 
мені немає кому його продати. Влада 
не повинна вирішувати проблеми 
збуту, цим мають перейматися самі 
виробники сільської продукції, але 

чиновники мусять створити спри-
ятливі умови — надати місце, при-
йняти програми стимулювання та 
розвитку, — зауважив Микола Со-
буцький.

Заважає нормальному функці-
онуванню галузі свинарства на Во-
лині, кажуть в Асоціації фермерів, 
по-перше, недосконала ринкова інф-
раструктура, по-друге, те, що волин-
ські виробники є неорганізованими: 
не всі усвідомлюють, що, маючи 
проблеми, не до влади треба йти, а 
самому почати господарювати так, 
як того вимагає сьогодення.

— Щоб господарство приносило 
прибуток, ми пропонуємо господар-
никам такий вихід — об’єднатися у 
галузеві групи товаровиробників, 
— наголошує керівник волинських 
фермерів. — Зараз на Волині вже 
створені групи овочівників та ягід-
ників. Вони отримують нові знання, 
нові технології, а потім організовано 
виходять на ринок, не поодинці, а ці-
лою групою. Наприклад, овочівники 
об’єдналися, пішли до влади, «ви-
били» собі торгові площі і сьогодні 
мають, де збувати свою продукцію. 
Зараз мова йде про роздрібну тор-
гівлю, але в перспективі ми готує-

мося до гуртового продажу. Але на 
гуртовому ринку може працювати 
тільки організований, кооперова-
ний, виробник. Отже, паралельно з 
тим, щоб просити у влади створити 
нові гуртові ринки, ми повинні ще 
підготувати до цього фермерів. Бо 
на оптових ринках не працює одноо-
сібно ні Микола, ні Петро, а в цьому 
найважче переконати волинських 
господарників.

Найболючіше фермерам гово-
рити про збут вирощених свиней. 
Їх можна зрозуміти — вони виго-
довують поросят, а потім не мають 
доступу, щоб їх реалізувати. Багато 
було мови про постачання волин-
ських продуктів до бюджетних уста-
нов, але, як з’ясувалося, фермерам і 
туди — зась. 

— Садочкам, школам, лікар-
ням не потрібні тушки, вони за-
куповують уже розфасоване м’ясо. 
У фермерів на це немає часу та й 
можливостей. І це зрозуміло. Тому 
ми впритул підійшли до створення 
окремої структури, яка б займалася 
подальшим рухом м’ясної продукції 
від фермера до споживача. Сьогодні 
ці функції виконують перекупники, 
посередники, що, ясна річ, не на ко-
ристь фермера, — каже Микола Ти-
хонович.

Як з’ясували «Відомості», на цьо-
му етапі створити галузевий коопе-
ратив теж непросто. Проблема для 
нас традиційна — недосконале зако-
нодавство. Якщо фермер вступить 
у кооператив, він повинен сплатити 
податок як підприємець і як вироб-
ник продукції. Крім того, податкове 
законодавство не передбачає непри-
бутковості кооперативів. 

Отже, дати поштовх повинна 
все-таки влада. Голова Асоціації 
фермерів Волині наголосив, що по-
винен бути налагоджений рівно-
правний ланцюжок «влада — інвес-
тор — фермер», тоді господарник, 
вигодовуючи поросят, буде впевне-
ним у завтрашньому дні та знатиме, 
що його праця недаремна.

Ірина КОСТЮК

В Україні падає 
народжуваність
За перші 11 місяців 2010 року в Україні народило-
ся 456,9 тисячі дітей, що на 14,5 тисячі менше, ніж 
2009 року. Згідно з експрес-випуском Держ-
комстату, падіння народжуваності та зростання 
смертності населення з 2005 року зафіксоване 
вперше. Найменша народжуваність була за-
фіксована в Донецькій, Луганській, Полтавській, 
Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській 
областях. Найвища (4 дітей на 1000 людей) — у 
Волинській, Закарпатській і Рівненській областях.   
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стільки тисяч гривень за квадратний 
метр коштуватимуть квартири у Києві. 
Київська міськдержадміністрація 
розробляє програму здешевлення до 
4 тисяч за квадратний метр для так 
званого «соціального житла» та до 8 
тисяч у середньому по місту.

В Інтернеті — більше 20 млн. 
українців
Згідно зі звітом українського порталу Bigmir.net 
«Глобальна статистика українського Інтернету», най-
більше користувачів — у київському регіоні. Його 
частка становить 55,54% загальної аудиторії. Далі у 
порядку зменшення йдуть такі великі регіони: Харків 
(6,76%), Донецьк (6,07%), Одеса (5,59%), Львів (5,59%), 
Дніпропетровськ (4,77%), АР Крим (2,38%), Луганськ 
(1,34%). Їх сумарна частка становить 33%. На решту 
регіонів припадає лише 10,8% усієї української ауди-
торії Мережі.

ПЕРЕВІРКИ 

За порушення перевізників 
можуть позбавити ліцензії 

В рамках відпрацювання Дер-
жавтоінспекцією Волині щодо 

технічної перевірки транспортних 
засобів, що здійснюють пасажиро-
перевезення, станом на 18 січня 
цього року виявлено 368 порушень 
Правил дорожнього руху, вчине-
них водіями пасажирських авто-
бусів, у тому числі 1 керування в 
нетверезому стані, 11 перевищень 
швидкості, 1 порушення правил 
переїзду залізничних колій, 49 по-
рушень правил зупинки під час 
висадки та посадки пасажирів і 47 

перевезень пасажирів понад вста-
новлену кількість. Було оглянуто 
765 автобусів, з яких 31 — виявле-
но у технічно-несправному стані. 
Заборонено експлуатацію 11 ав-
тобусів, вилучено 14 ліцензійних 
карток. Складено 2 протоколи на 
посадових осіб ПП «Санрайз» та 
«Електротранс» за випуск на лінію 
технічно-несправних маршруток.

Також проведено цільові пере-
вірки усіх 32 базових підприємств 
щодо виконання ними договірних 
умов з перевізниками.

СКОРОТИЛИ  

Луцькі садочки закриватимуться 
на годину раніше

Вихователі дошкільних навчаль-
них закладів почали працюва-

ти на неповну ставку, тож робочий 
день скорочено.

З 12 березня дошкільні на-
вчальні заклади буде переведено 
на 10,5-годинний режим роботи. 
Таке рішення прийняте на черго-
вому засіданні виконавчого комі-
тету Луцької міської ради.

Отже, групи працюватимуть із 
восьмої ранку до пів на сьому ве-
чора. Проте з 07.30 до 08.00 працю-
ватиме ранішня чергова група, а з 
18.30 до 19.30 — вечірня чергова 
група.

Управлінню освіти міської 
ради доручено забезпечити орга-
нізаційні заходи щодо зміни режи-
му роботи дошкільних закладів.

«Фермерів треба зорієнту-
вати, щоб вони не бігали 
до обласних чиновників 
із бідоном молока, мов-
ляв, мені немає кому його 
продати. Влада не пови-
нна вирішувати проблеми 
збуту...»

ЩО МИ ЇМО! 

На Завокзальному ринку 
продавали неякісні оселедці 

Дрібні фермери бояться кооперативів, а влада підтримує крупних виробників

ГЕРОЇ УКРАЇНИ 


