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На Волині про ягідництво говорять, 
як про одну з найперспективніших 
галузей сільського господарства. 
Сьогодні мова піде про полуни-
ці. Фахівці наголошують, що на 
волинських ринках левова частка 
цієї ягоди — привозна, в той час як 
наші землі та кліматичні умови ціл-
ком придатні для її вирощування. 

Голова Асоціації фермерів Волині 
Микола Собуцький зазначає, що ви-
рощування полуниць — це ніша для 
дрібних господарників. Нині в об-
ласті серед фермерів-одноосібників 
діяльність у цьому напрямку ще не 
сформована та перебуває на почат-
ковому етапі. Та, як каже пан Ми-
кола, якщо взятися за цю справу, то  
результатів можна досягти за один 
сезон. 

Серед районів, де найактивніше 
взялися за полуниці, пан Собуцький 
відмітив Іваничівський. Хоча зазна-
чив, що й в інших районах крига 
скресла. Проте все одно існуючі нині 
господарства аж ніяк не забезпечу-
ють потреби області в ягодах. 

Такої ж думки і Євген Татарин з 
села Старий Загорів Локачинського 
району, який вже два роки на своїй 
землі вирощує саме полуниці. До 
цього чоловік чим тільки не займав-
ся: і свинарством, і зерновими, і на-
віть мав акції на цукровому заводі.

— Ягідним краєм в Україні вва-
жають Закарпаття, а от у нас ягід-
ництвом майже ніхто ніколи й не 
займався. Проте для вирощування 
полуниць наші землі підходять іде-
ально. Тож тут ще не початий край 
роботи, це саме та ніша, яку потріб-
но заповнювати, — повідав Євген 
Васильович.

Аби навчитися правильно догля-
дати за ягодою, він із сином поїхав 
до Польщі «працювати на пана».

— Щоб побачити що до чого, по-
трібно було влаштуватися на робо-
ту, адже технології ніхто не розкаже, 
поки руками не спробуєш, — розпо-
відає господарник.

Нині Євген Татарин засадив по-
луницею половину гектара. Оскіль-
ки простому селянину важко одразу 
окультурити велику площу землі, то 
йшов до цього два роки. За цей час 
розвів шість сортів солодкої ягоди. 
Всі саджанці привозив із Польщі, бо 
в Україні існує певна проблема з са-
дильним матеріалом. Надалі планує 
висадити ще й ягоди, які плодоноси-
тимуть до пізньої осені — так звані 
реманентні сорти. Якщо дозволяти-
ме фінансовий стан, то розширюва-
тиме свій ягідник.

Доглядають за полуницями всі-
єю сім’єю, починають це робити 
щойно зійде сніг. А от для збирання 
врожаю уже наймають односельчан. 
З одними розраховуються грішми, 
інші ладні працювати й на бартерній 

основі.
Проте, на думку Миколи Со-

буцького, не в кожному селі зна-
йдеш людей, готових працювати на 
тебе. По-перше, є випадки, коли село 
спилося настільки, що й немає кого 
найняти. По-друге, ті, хто взяли кол-
госпну землю, мають і своїх проблем 
удосталь, а хто не взяв — той і «на 
дядька» не працюватиме. 

— Та цю проблему можна вирі-
шити. Одним із варіантів, я гадаю, є 
стажування студентів, — міркує го-
лова Асоціації фермерів Волині. — В 
нас є навчальні заклади, що готують 
аграріїв, то чому б цих дітей на се-
зон не забирати. Для них то була б 
і практика, і можливість заробити 
копійку.

В наш час особливо гостро для 
одноосібників стоїть питання збу-
ту продукції. Євген Татарин розпо-
вів, що про його ягоди дізнаються 
завдяки відомій системі «баба бабі 
сказала». Тож проблеми, куди поді-
ти полуниці, немає. Ягоди замовля-
ють одразу по два-три центнери, і 
потрапляють вони на ринки Луць-
ка, Володимира-Волинського та на-
віть Львівщини. Частину продукції 
жінка вивозить на ринок  в Локачі.
Також господарник зазначив, що 
дорожче продавати ягоди на Схід 
України, проте тут уже мова йде про 
оптове постачання — в межах кіль-
кох тонн.

— В нашій державі ягідництвом 
займатися легко, якщо покладатися 
винятково на себе. Зауважте, дохід 
на місцевому рівні з 10 соток може 
сягнути 20 тисяч гривень. Якщо є 
ринок збуту, то це дуже швидкі гро-

ші. Якщо мати бажання працювати, 
то й ринок можна знайти, — запев-
няє господарник.

Особливої підтримки від дер-
жави Євген Татарин не чекає, каже, 
аби хоч працювати не заважали. За-
значає і про потребу оптового ринку 
для сільгосппродукції в Луцьку, де б 
селяни мали змогу представити свою 
продукцію та продавати її великими 
партіями без посередників.

Оптовий ринок в області — це  
мета, до якої потрібно прямувати, — 
так вважає й головний фермер Во-
лині Микола Собуцький. Проте він 
зазначає, що місцевим ягідникам не 
варто зациклюватися на продажі си-
рої полуниці, а, якщо є змога, подба-
ти про повний цикл вирощування 
й обробки ягоди. За його словами, 
волинські ягідники мають предста-
вити на ринку і свіжу, і заморожену, 
і сушену полуницю.

— Із сушеною ягодою в області, 
як то кажуть, повний нуль — нічого 
немає. От із Вінниці минулого року 
привозили на ярмарок, то за нею 
черга стояла, — зазначає Собуцький. 
— До слова, сушильні машини — то 
не таке вже дороге задоволення. Ті, 
що місткістю 24 кілограми, варту-
ють близько чотирьох з половиною 
тисяч гривень, а менші й за дві з по-
ловиною тисячі можна придбати. 

Щоб бути повноцінним гравцем 
на аграрному ринку, пан Собуць-
кий радить ягідникам об’єднатися в 
окрему групу — так, як це зробили 
волинські овочівники. Це дозволить 
спільними зусиллями вирішувати 
болючі питання. 

Ольга УРИНА

Минулого тижня проти вій-
ськового командира області 

порушили кримінальну справу 
за корупцію. Про це під час прес-
конференції повідомив перший 
заступник військового прокуро-
ра Західного регіону, полковник 
юстиції Валерій Платонов, пише 
zaxid.net. Крім того, Платонов роз-
повів, що за останні роки у дер-
жавну власність повернуто сотні 

гектарів землі, що належала мініс-
терству  оборони.

— Проте ніхто не поніс кри-
мінального покарання. Місцеві 
органи влади забирають землі у 
власність, а ми шляхом судового 
реагування повертаємо їх державі, 
— розповів Валерій Платонов.

Зокрема, так повернули у дер-
жавну власність будинок офіцерів 
у Луцьку. 
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Події

ЕКСПЕРИМЕНТ 

На Волині продовжать надання 
пільг із оплати електроенергії

Кабінет Міністрів України про-
довжив на 2011 рік проведення 

у Волинській області експерименту 
з надання пільг у грошовій формі 
з оплати електроенергії. Відповід-
ну постанову розміщено на сайті 
уряду.

Нагадаємо, що такий експери-
мент уряд ввів у Волинській облас-
ті у вересні 2010 року за пропозиці-
єю Волинської обласної державної 
адміністрації. Згідно з експеримен-
том, громадянинові, який має пра-
во на пільги за кількома законами, 
призначається грошова виплата за 
одним із законів на його вибір.

Сума грошової виплати визна-
чається залежно від розміру зниж-
ки, на яку пільговик має право 
згідно з законом, з урахуванням 

встановленої норми споживання 
електроенергії та тарифів на неї.

ФІНАНСИ 

НБУ дозволив списувати 
безнадійні кредити

Нацбанк переглянув техноло-
гію списання проблемної за-

боргованості за рахунок резервів 
у відповідності з Податковим ко-
дексом. Зокрема, НБУ дозволяє 
списувати всі кредити з простро-
ченням понад 90 днів, окрім позик 
інсайдерам і бланкових кредитів, 
з подальшою сплатою податків у 
разі повернення клієнтами своєї 
заборгованості.

У свою чергу представники 
НБУ прогнозують, що для уник-
нення оподаткування банки бу-
дуть продавати борги колекторам, 
пише «Коммерсантъ-Украина». 

Отже, Український кредитно-
банківський союз минулого тиж-
ня оприлюднив проект «Правил 
відшкодування банками безна-
дійної заборгованості за рахунок 
страхових резервів», розроблений 
Нацбанком відповідно до ст.159 
Податкового кодексу. Банки, як і 
зараз, будуть визначати кредит як 
безнадійний при незадовільному 
фінансовому стані боржника та 
наявності прострочення платежу 
понад 90 днів.

Безнадійною буде також ви-
знана заборгованість із цінних па-
перів і дебіторська заборгованість 
у відповідності з методиками НБУ. 
Кредити та недоотримані відсотки 
за ними з пенею банк зобов’язаний 
списувати з резерву.

Більш жорсткі правила від-

несення до безнадійних кредитів 
будуть застосовуватися до позик 
пов’язаним особам і бланкових 
кредитів. До цих категорій боргів 
має бути застосована хоча б одна 
умова п.14.1.11 Податкового ко-
дексу. Зокрема закінчення строку 
позовної давності, доведена від-
сутність майна у боржника для 
повного погашення боргу, під-
тверджений у законному порядку 
форс-мажор або смерть позичаль-
ника. У Нацбанку підкреслюють, 
що рішення про списання безна-
дійної заборгованості приймаєть-
ся правлінням банку або радою 
директорів і відображається у бух-
галтерському звіті. 

Списання не є підставою для 
припинення претензіозної роботи 
стосовно боржника, а у разі пога-
шення боргу банк збільшує доходи 
та сплату податку. 

За інформацією видання, бан-
ки у своїй більшості не скориста-
лися новою технологією у кінці 
минулого року. «Там, де є наймен-
ший шанс повернути борг, вони 
прагнуть його не списувати. Спи-
сати проблемні борги стало легше, 
що зараз почнуть робити, але по-
вертати гроші в банк банкіри не 
будуть. Аби не платити податки, 
вони, ймовірно, продаватимуть 
борги близьким колекторським 
або консалтинговим компаніям», 
— повідомляє джерело в НБУ.

ГОСПОДАРСТВО  

В Україні нелегально 
використовують ГМО 
Всі генно-модифіковані організми в Україні є не-
легальними, оскільки не зареєстровано жодної лінії 
ГМО. Про це заявляє директор Інституту екогігієни 
і токсикології Микола Проданчук. Крім того, він 
зазначив, що в Україні практично немає харчових 
продуктів із ГМО. Проданчук підкреслив, що з понад 
23 тисяч аналізів, проведених лабораторіями, було 
виявлено тільки 24 випадки використання ГМО у 
харчових продуктах.

Україна скасує візовий режим 
із Туреччиною
Україна й Туреччина домовилися про прискорення під-
готовки угод про безвізовий режим і реадмісії. За сло-
вами глави держави Віктора Януковича, рішення про 
підписання угоди про скасування віз стане основою 
для значної активізації торгово-економічних відносин 
двох країн. У свою чергу, прем’єр Туреччини Реджеп 
Таїп Ердоган пояснив, що питання щодо безвізового 
режиму будуть розглядатися паралельно з угодою про 
реадмісію. «Ми хочемо, щоб ці переговори завершили-
ся якнайшвидше», — сказав він.

4%
до стількох відсотків прогнозується 
сповільнення зростання економіки 
України в 2011 році. Про це йдеться 
в оновленому квартальному еконо-
мічному звіті Європейського банку 
реконструкції і розвитку.

СПРОСТУВАННЯ 

Відділ зв’язків з громадськістю УМВС України у Волинській об-
ласті повідомляє, що в матеріалі «На Завокзальному ринку продавали 
неякісні оселедці», який був надрукований у минулому номері, було до-
пущено неточність. Прес-служба правоохоронців просить вибачення за 
недостовірність і вносить уточнення — цей інцидент відбувся у продо-
вольчому відсіку торгового комплексу «Пасаж», а не на Завокзальному 
ринку загалом. 

Юлія ЛОКОТЬКО, ВЗГ УМВС України у Волинській області 

Селяни купуватимуть міндобрива 
без посередників

Принаймні на це сподіваються 
волинські чиновники. Заступ-

ник голови обласної державної 
адміністрації Віталій Карпюк про-
вів нараду з ліцензованими по-
стачальниками оптово-роздрібної 
та роздрібної торгівлі добривами, 
групою пестицидів і насінням 
зернових, технічних та овочевих 
культур. Основна увага приділяла-
ся забезпеченню саме господарств 

населення необхідною групою за-
значених товарів.

Віталій Карпюк наголосив, що 
з насінням, мінеральними добри-
вами, пестицидами треба дійти до 
кожного селянина та надати йому 
можливість придбати необхідні 
названі засоби виробництва без 
посередників за найнижчими ці-
нами. 

Крім того, в ОДА наголосили,  
що облспоживспілка разом із ви-
щеназваними операторами пови-
нні відкрити у магазинах куточки 
чи відділи з торгівлі насінням та 
іншими товарами, а цукрові за-
води — так організувати роботу, 
щоб кожний селянин мав змогу 
придбати насіння за місцем про-
живання.

Волинському інституту агро-
промислового виробництва по-
ставлено завдання забезпечити 
науково-інформаційними матері-
алами господарства через сільські 
ради, публікації у газетах і органі-
зувати реалізацію затребуваного 
насіння безпосередньо у селах.

Вирощування полуниць приносить 
швидкий прибуток

ХАБАРНИЦТВО  

Володимирського «вояку» 
затримали за хабар у $1,5 тис.

БЕЗКОШТОВНА МЕДИЦИНА? 


