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Під час нещодавнього візиту 
міністра аграрної політики Миколи 
Присяжнюка на Волинь чиновнику 
розповіли про тенденцію до змен-
шення поголів’я худоби в області. 
Столичний гість заслухав звіти, 
поспілкувався з фермерами та 
порекомендував місцевим чинам 
заборонити продаж молочних по-
рід корів і вирізку телят. 

Волинські посадовці одразу взя-
ли на озброєння пораду міністра та 
почали обговорення нової програми 
підтримки сільського господарства. 
Зокрема, про виплату компенсації 
підприємствам, які закуповувати-
муть телят у населення для їх по-
дальшого вирощування. «Відомос-
ті» провели власне дослідження 
— як ця програма втілюватиметься 
на практиці та чим вона корисна для 
простого селянина. 

Якщо зважати на слова міністра, 
то він серед першочергових завдань 
уряду назвав ще й підтримку селян-
одноосібників, аби вони без землі 
не залишилися та господарство не 
втратили. Наразі відбувається під-
тримка крупних господарств.

Заступник голови облдержад-
міністрації Віталій Карпюк розпо-
вів, що тваринні стада, особливо в 
поліських районах, звели нанівець, 
тому влада запроваджує низку но-
вих програм підтримки фермер-
ських господарств.

— На програму закупівлі телят 
передбачається двісті тисяч гри-
вень. Уперше в обласному бюджеті 
ми запровадили такий крок, — каже 
Карпюк. — Вона передбачає виплату 
коштів на закупівлю телят крупно-
товарними виробниками — п’ять 
гривень за кілограм теляти. Якщо 
теля заважить, наприклад, на 1200 
гривень, то держава відшкодує при-
близно третину. Тут влада застосо-
вує свою силу, і ми серйозно нала-
штовані заборонити вирізку телят. У 
нас в Україні виробилася негативна 
мода на вирізання телят, ніде в Єв-
ропі такого немає. Це вигідно пере-
купникам, спекулянтам, які пере-
правляють телятину до Росії.

Чиновник також повідав про так 
звані «чорні» ринки телятини, які 
на повну потужність функціонують 
на Волині. За неофіційною інфор-
мацією, 90% телятини на прилавках 
магазинів везуть саме з «чорного» 
ринку.

— Є дві точки, де активно виріза-
ють телят, центр цього неподобства 
на Старовижівщині та Любешівщи-
ні. Постворювали нелегальні центри 
і звозять туди телят з усієї області. 
Позиція Міністерства аграрної по-
літики, яку ми підтримуємо, — збе-
регти телят і припинити їх масове 

вирізання. Сьогодні є ідентифікація 
тварин, інформація передається ве-
теринарній службі, телята нікуди 
не пропадуть, — наголосив Віталій 
Карпюк.

Але, як показує практика, вете-
ринарна служба не може чітко про-
контролювати, кажучи по-простому, 
в чиєму хліві отелилася корова. Тож 
простежити, куди продають теляток 
господарі, складно. Якщо ідентифі-
кація корів, яких тримає населення, 
ще ведеться, то про народження те-
лят мало хто з селян повідомляє, їх 
годують, а за місяць-два продають. 
Це підтвердив і головний ветери-
нарний лікар Волині Богдан Лозин-
ський.

— Відповідно до ветеринарно-
санітарних правил, забій телят за-
боронено проводити, поки вони не 
досягнули двотижневого віку. М’ясо 
такого теляти незріле та шкідливе 
для здоров’я людини. Селяни теж 
це знають і не поспішають прода-
вати, адже при збуті важлива маса. 
Зазвичай селяни догодовують телят 
півтора-два місяці, а тоді продають. 
Але відстежити це практично не-
можливо. 

Ветеринари наголошують ще на 
одному — м’ясо навіть відгодовано-
го теляти може становити серйозну 
загрозу здоров’ю споживачів, осо-
бливо дітей.

— Через вільний продаж лікар-
ських засобів господарі самовільно 
купують, наприклад, антибіотики, 
дають їх телятам. При цьому забува-
ючи, що низка препаратів виводить-
ся з організму тварини впродовж 
місяця, тож коли теля віддають на 
забій, ці речовини залишаються у 
м’ясі, — каже пан Лозинський.

Це ще одна з негативних сторін 
існування «чорного» ринку та від-
сутності чіткого контролю за обігом 

молодого м’яса.
Мешканка села Гірка Полонка, 

що у Луцькому районі, Людмила Б. 
має невеличке господарство — ко-
рова, пара свиней, кури. Телята, які 
майже щороку народжуються, одра-
зу йдуть на продаж.

— З власного досвіду скажу, що 
телят рідко хто залишає в особистих 
господарствах. Хіба, якщо це телич-
ка. Хто має худобу в селі, той добре 
знає, до кого можна звернутись. Є 
«свої» люди, вони приїхали, теля за-
брали, гроші заплатили — і все. 

Про програму жінка ще не чула, 
але, вислухавши, одразу нахмурила-
ся, мовляв, чим це для селян вигід-
но?

— Підприємствам виплатять 
компенсацію за придбане теля, а нам 
який зиск?

Господарка махнула рукою, а по-
тім додала:

— Спочатку звели все нанівець, 
а тепер хочуть повернути… Хай лю-
дям простим поможуть, фермери і 
без їхніх дотацій живуть непогано.

Цілком очевидно, що програма, 
яку так активно почали лобіювати 
волинські чини, вигідна винятково 
для крупнотоварних виробників. Їм 
у минулому році й за молоко гроші 
виплачували, а цьогоріч почнуть і за 
телят витрати компенсовувати. Це 
при тому, що господарські підприєм-
ства мають прибутки і без державної 
підтримки. Простим селянам туди 
— зась, їм чомусь відшкодування не 
передбачаються. До слова, законних 
підстав для заборони вирізувати те-
лят у волинських чиновників немає. 
Ніде у законах така норма не пропи-
сана. Отже, отримати результат від 
програми можна, покладаючись на 
ініціативність волинських фермерів.

Ірина КОСТЮК
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Події

БІЗНЕС-ФОРУМ 

Минулого тижня за участю Во-
линської торгово-промислової 

палати у Луцьку відбувся міжнарод-
ний форум з обміну досвідом діяль-
ності та налагодження економічних 
зв’язків між представниками бізне-
су. Участь у заході взяли делегації з 
Польщі, Білорусі, Росії (Смоленськ) 
і, звісно, волинські бізнесмени. 

Учасники форуму завітали на 
Волинь з надією знайти собі парт-
нерів для втілення своїх інвестицій-
них проектів і ринки збуту власної 
продукції. Приміром, заступник 
директора з комерційної діяльності 
товариства «Брестское мороженое» 
(м. Брест) Лариса Гурець активно 
шукає ринок для продажу білорусь-
кого морозива та сирків у шоколад-
ній глазурі «Тимоша». І їй дуже при-

кро, що на форумі не було жодного 
представника торговельної мережі, 
та вона все ще має надію, що під-
приємство в перспективі таки зна-
йде свого партнера по бізнесу. Адже 
молочна продукція «Брестское мо-
роженое», за словами представника 
фірми, високої якості, без добавок 
і консервантів, в її основі — нату-
ральні, екологічно чисті складові. 
За її словами, сьогодні білоруською 
продукцією зацікавились у США, 
Арабських Еміратах.

Смоленські підприємці пропо-
нують українцям будівельні послу-
ги, серед яких — спорудження соці-
альних об’єктів, офісних приміщень. 
Польський бізнес бачить себе в різ-
них формах діяльності з українськи-
ми партнерами — від культурно-

мистецьких, туристичних заходів до 
імпортування продукції, розвитку 
спільних українсько-польських під-
приємств. До слова, польська деле-
гація була найчисельнішою. 

У поляків з українцями давно 
склалися дружні відносини. І такі зу-
стрічі стали нормою чи не щоденної 
співраці. Звичайно, за словами Гене-
рального консула Польщі в Луцьку 
Томаша Яніка, хотілося б, аби між 
країнами з’явилося більше перехо-
дів на кордоні, що дало б можливість 
інтенсивніше співпрацювати. 

У будь-якому випадку такі зу-
стрічі бізнесменів, представників 
торгово-промислових палат у пер-
спективі дадуть свої результати

Наш кор.

ПРОБЛЕМА 

Область має необхідну кількість 
ретровірусних препаратів

Нещодавно у ЗМІ з’явилася ін-
формація про те, що в Україні 

виникли серйозні проблеми з за-
безпеченням хворих на ВІЛ/СНІД 
і понад 20 тисяч ВІЛ-позитивних 
пацієнтів, із них дві тисячі дітей, 
можуть померти через відсутність 
життєво важливого лікування.

«Вперше за всю історію ліку-
вання ВІЛ/СНІД в Україні склалася 
загроза переривання антиретрові-
русної терапії у зв’язку з тим, що 
препарати не були вчасно достав-
лені МОЗ у регіональні центри 
СНІДу», — сказав голова коорди-
наційної ради ВБО «Всеукраїнська 
мережа людей, що живуть із ВІЛ/
СНІД» Володимир Жовтяк. 

Яка ситуація на Волині з за-
безпеченням таких хворих необ-
хідними препаратами, «Відомості» 
поцікавились у головного лікаря 
Волинського обласного центру 
профілактики та боротьби зі СНІ-
Дом Олени Макаренко. 

Вона заспокоїла, що в області є 
запас медикаментів для безперерв-
ного лікування хворих. Річ у тому, 
пояснює головний лікар, що кіль-
кість необхідних ретровірусних 
препаратів планує кожна область 
на рік наперед. При цьому врахо-
вується кількість хворих, які вже 
є, та здійснюється розрахунок но-
вих. Тому, за її словами, можливо, 
якийсь регіон неправильно провів 
розрахунки та не подав заявки.

«Однак якщо вже дуже скрупу-
льозно підходити до цього питан-

ня, то була ситуація, коли окремі 
препарати, які ми мали отримати 
у 2010 році, нам надійшли лише у 
січні цього року, проте це не по-
значилося на лікуванні чи здоров’ї 
пацієнтів, — каже Олена Іванівна. 
— А от справді важкою виявилася 
ситуація минулого року з тест-
системами для дослідження вагіт-
них. Ми їх отримали лише в кінці 
листопада. Їх брак вдалося злікві-
дувати за рахунок коштів із місце-
вого бюджету. Тому всі, кому було 
необхідне таке обстеження, змогли 
його пройти. Та понервували ми 
тоді добряче.

За інформацією Олени Мака-
ренко, на обліку в області сьогодні 
перебуває 1300 ВІЛ-інфікованих. 
Антиретровірусні препарати 
отримують 248 осіб, із них — 31 
дитина.

Людмила ШИШКО

ХТО КРАЩИЙ? 

Шацьк і Ковель попереду всіх

Під час колегії ОДА заступ-
ник губернатора Едуард Сто-

єв назвав кращі райони Волині 
за розвитком провідних галузей 
промисловості та сільського гос-
подарства.

Урядом було доручено ство-
рити своєрідний рейтинг районів. 
Визначалися сім галузей, за якими 
оцінювався розвиток волинських 
територій. Так, за підсумками ми-
нулого року в галузі сільського 
господарства кращих результатів 
досягли підприємства  Локачин-
ського району. Над енергозбе-
реженням плідно попрацювала 

Старовижівщина, над соціальною 
політикою — Любомльський ра-
йон і місто Ковель. Із фінансами 
кращі результати у Нововолин-
ську. Активно залучали інвестиції 
в Іваничівському районі та в об-
ласному центрі, а вагомих резуль-
татів у споживчій сфері досягнули 
підприємства Шацького району та 
Нововолинська.

Крім того, оцінювався й за-
гальний розвиток населених пунк-
тів. У цьому на перших місцях пе-
ребувають Шацький район і місто 
залізничників Ковель.

Ірина КОСТЮК

ПРОТЕСТ 

Депутат Луцькради допомагав 
відрізати голову Сталіну

Цими днями  під стінами УМВС 
у Волинській області розгор-

нулась акція протесту «Свободу 
українським націоналістам!». Мо-
лодь вийшла на мітинг, аби засвід-
чити свою підтримку запорізьким 
націоналістам, які опинилися під 
вартою міліції. 

«Слава нації — смерть воро-
гам!», «Україна понад усе!», «Укра-
їнській нації — українську владу» 
— такими гаслами озброїлися 
протестуючі. В руках у молоді були 
транспаранти та плакати з зобра-
женнями затриманих українців.

В акції взяли участь представ-
ники таких організацій, як «На-
ціональний альянс», «Свобода», 
«Молодіжний націоналістичний 
конгрес» і активна молодь.

«Ми тут для того, аби проде-
монструвати свою солідарність із 
націоналістами Запоріжжя, — за-
значив один із учасників акції, 
який не назвав свого імені. — Дех-
то з вас може сказати: «Навіщо ми 
тут зібрались? Адже в нас все тихо, 
в нас провінція, Луцьк далеко від 
Запоріжжя». Але, хлопці та дівча-
та, ми живемо в одній державі, з 
одними законами, з одним Пре-
зидентом. Тому, якщо ця машина 
запуститься і знову розпочнеться 
37-й рік, то тоді не стануть диви-
тися чи це Луцьк, Запоріжжя, Київ, 
Одеса, а будуть просто заарешто-
вувати, садити, катувати тільки 
за те, що ми стоїмо під червоно-
чорними прапорами».

На завершення протестуваль-
ники винесли імпровізований 
пам’ятник Йосипу Сталіну та 
символічно відрізали йому голову 
пилкою. Одним із кураторів про-
цесу був і депутат Луцькради Ан-
дрій Калахан (ВО «Свобода»).

Ольга УРИНА

Україну прийняли до 
Енергетичного співтовариства
Україна стала повноправним членом Європейського 
енергетичного співтовариства. Директор секрета-
ріату ЄЕС Славчо Нейков зазначив, що сторони вже 
приступили до розробки конкретного плану дій, який 
відображає аналіз реальної ситуації в енергетичному 
секторі України. Експерти припускають, що вступ 
нашої держави до Європейського енергетичного 
спiвтовариства унеможливить об’єднання україн-
ського «Нафтогазу» та російського «Газпрому».

У дитсадку діти отруїлися 
парами ртуті
У Тернополі в дитсадку внаслідок падіння контейнера 
з термометрами стався вилив ртуті. Подія трапилася 
ще 24 січня. Однак керівництво садка про неї одразу 
не повідомило ні МНС, ні працівників санстанції. 
Оскільки окремі батьки поскаржилися на те, що 
у їхніх дітей нудота та головний біль, 28 січня про 
інцидент таки було повідомлено. Після проведених 
замірів встановлено незначні відхилення від норм, 
які, як запевнили у СЕС, загрози для здоров’я дітей не 
становлять. 

На Волині хочуть заборонити 
вирізку телят

У пошуках бізнес-партнерів — до Луцька

Їх купуватимуть у населення та вирощуватимуть у великих 
господарствах


