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Зважаючи на різке зменшення 
поголів’я худоби на Волині, чинов-
ники запровадили нові методи 
відновлення кількості ВРХ. Кілька 
тижнів тому стартувала програма 
обміну коровами між районами 
області. Тваринницькі господар-
ства, які розташовані на території 
бідних на природні пасовища 
південних районів, мають змогу 
перевезти свою худобу на вільні 
випаси північних, де природних 
кормів значно більше. Затрати не-
великі — найважче здійснити саме 
перевезення поголів’я та обла-
штувати кошари для цілодобового 
перебування ВРХ. Яким чином це 
відбувається, на власні очі бачили 
«Відомості».

Про основні, на жаль, кризові 
тенденції розвитку тваринництва на 
Волині повідав начальник обласного 
управління агропромислового роз-
витку Юрій Горбенко:

— Турбує те, що з початку року 
маємо серйозні відставання, порів-
няно з попереднім роком, із вироб-
ництва тваринницької продукції, 
зокрема молока. Виробництво м’яса 
збільшилося винятково за рахунок 
птиці. Реальні цифри гірші за попе-
редні. Виробництво молока зменши-
лося за перший квартал до рівня по-
переднього року та становить 98%. 
Надої молока стрімко падають, лише 
кілька районів збільшили показники 
надоїв — Локачинський, Луцький, 
Турійський. Цифри говорять про те, 
що підходи до ведення молочного 
тваринництва треба міняти. 

В управлінні кажуть, що станом 
на середину травня сільгосппідпри-
ємства продають на 11 тонн молока 
менше, ніж попереднього року, а по 
населенню цей показник на 41 тонну 
менший. Надої падають через змен-
шення поголів’я корів. За перший 
квартал корів поменшало на півтори 
тисячі. Загалом поголів’я ВРХ стало 
менше на 9,8 тисячі. 

— В районах простежується 
тенденція до зменшення й надалі, — 
продовжив пан Горбенко. — Лише 
за останній місяць у Володимирі-
Волинському, Ковелі корів помен-
шало на 70 голів, у Маневичах — на 
36. Ми повинні бачити та шукати 
резерви для вирішення проблеми 

зменшення поголів’я. 
Минулого тижня чиновники 

спільно з ветеринарами влаштували 
виїзне засідання у Ківерцівському 
районі, оглянули пасовища в селах 
Човниця та Яромель, де уже другий 
тиждень випасаються корови «по 
обміну».

До слова, Ківерцівський район 
— один з небагатьох, який без бунту 
громадськості погодився на такий 
експеримент, адже відомі випадки, 
коли, наприклад, у Луцькому районі 
мешканці сіл Сьомаки, Одеради ви-
ходили до господарників із рогача-
ми, мовляв, земля наша, тому нічого 
на ній випасати худобу. Це при тому, 
що земля пустувала протягом кіль-
кох років. Наразі, за словами заступ-
ника голови ОДА Віталія Карпюка, 
конфлікт вдалося залагодити, однак 
факт залишається фактом. 

ТзОВ «ВВ Агро» взяло в оренду 
більше трьох тисяч гектарів випасів 
у селі Човниця. Григорій Шеремета, 
який відповідає за галузь тваринни-
цтва «ВВ Агро» на Волині, розповів, 
що частина худоби, яка випасається, 
закуплена в Житомирській області. 
Наразі тут перебуває 101 теличка 
поліської породи, однак планується 
ще довезти 50 голів. 

— У майбутньому кошара буде 
розширюватися, — каже Григорій 
Шеремета. — Наразі ми створи-
ли худобі вільний доступ до сіна, 
до браги, з якої корівки ще не на-
вчилися пити. Маючи досвід Жи-
томирської області, пробуємо ви-
пасати молочне поголів’я теличок 
у Володимир-Волинському районі. 
Туди уже завезено 207 голів чорно-
рябих теличок молочного напрям-
ку з приватно-орендної агрофірми 
«Колос», а ще 150 голів невдовзі за-
везеться на друге пасовище, що в 
селі Вільхівка Горохівського району, 
власником якого на сьогодні є «ВВ 
Агро». На пасовищах у селі Яромель 
Ківерцівського району перебуває 
більше 250 голів худоби абердино-
ангусів, власником якої є прилуцьке 
ТзОВ «Лище». 

— Вас може зацікавити, чому 
приміське господарство займається 
м’ясною породою? — запитує керів-
ник господарства «Лище» Святослав 
Карбовський. — Поясню. Орендує-
мо дві неповні тисячі гектарів землі, 

в нас налічується 2005 голів великої 
рогатої худоби, 1300 свиней. Вини-
кло питання їх випасання, адже при-
родних пасовищ під Луцьком мало, 
тому ми вирішили відгукнутися на 
пропозицію влади та перевезти ху-
добу в Ківерцівський район. Пере-
везли 260 голів. Абердино-ангуська 
порода є невибагливою, утримується 
в кошарі, води достатньо, зважаючи 
на близькість меліоративних кана-
лів, пастухи місцеві. Землі орендова-
ні з запасу сільської ради, частина — 
людські паї, ми з ними розрахуємося 
і, думаю, від цього буде вигода і сіль-
ській раді, і людям. Чиновники ка-
жуть, що для подібних господарств 
це оптимальне вирішення проблеми 
з годуванням тварин. 

— Суть затії — у випасанні худо-
би на природних пасовищах, це де-
шеві корми, які дають хороші резуль-
тати, — наголошує Юрій Горбенко. 
— В «Лищі» сто голів на сто гектарів 
землі, тому ця тема є актуальною і 
хотілося, щоб нею скористалися всі 
сільськогосподарські підприємства, 
які мають худобу не лише м’ясну, а 
й молочну. Вже є перші кроки в Го-
рохівському районі, тепер — в Кі-
верцівському. Боязнь, що програма 
не запрацює, була, та лише через 
відсутність досвіду. Поліські райо-
ни випасають худобу на природних 
пасовищах, південні трохи обмежені 
в цьому, тому ми й рекомендуємо 
їм використати можливості полісь-
ких полів. У минулому році ніхто не 
переміщував худобу, цьогоріч уже 
назбиралося десяток господарств, 
першим було господарство Карбов-
ського «Лище», потім «ВВ Агро», 
«Городище» Луцького району та гос-
подарство з Ковельського району.

Ветеринари рекомендують й од-
ноосібникам, подібно до крупних 
господарств, узяти на озброєння 
новий метод вигодовування корів. 
Головний ветеринарний лікар Во-
лині Богдан Лозинський наголо-
сив, що селяни та керівники ферм 
зобов’язанні утримувати телят в ін-
дивідуальних будиночках на свіжо-
му повітрі до півторамісячного віку. 
Надалі телят тримати в кошарах на 
сонці, а не мордувати в напівтемних 
хлівах.

Ірина КОСТЮК
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Події

Президент підтримав закон 
про червоний прапор
Президент Віктор Янукович підписав закон щодо 
порядку офіційного використання копій Прапора Пере-
моги. У прес-службі глави держави наголосили, що за 
результатами правової експертизи вищезазначеного 
закону Кабмін і Міністерство юстиції висловилися за 
його підписання. Як відомо, 21 квітня Верховна Рада 
ухвалила закон, який передбачає вивішування 9 Травня 
поряд із державним стягом червоного Прапора Пере-
моги, зовнiшній вигляд копій має вiдповiдати вигляду 
штурмового прапора 150-ї Iдрицької стрiлецької дивiзiї.

Центральний апарат 
Міноборони України буде 
скорочено на 30%
Про це міністр оборони України Михайло Єжель по-
інформував членів Кабінету Міністрів України під час 
засідання уряду, повідомляє прес-служба Міністерства 
оборони України. «Показники граничної чисельності 
посад державних службовців і військовослужбовців 
центрального апарату Міноборони України будуть 
зменшені з 1100 до 770 чоловік, у тому числі 74 посади 
військовослужбовців».

28
стільки українських учнів на 
початку 2010/2011 навчаль-
ного року користувалися у 
школі одним комп’ютером, 
тоді як у Європі й США один 
персональний комп’ютер 
припадає на п’ять-сім учнів.

Тараканівський форт стане туристичним об’єктом

Влада Рівненщини хоче викорис-
товувати Тараканівський форт, 

що розташований біля траси Київ 
— Чоп поблизу Дубна та належить 
нині військовому відомству, як ту-
ристичний об’єкт. 

Про це розповів заступник голо-
ви Рівненської облдержадміністрації 
Олексій Губанов у вечірньому ефірі 
однієї з місцевих телекомпаній. По-
садовець зазначив, що зараз ідуть 
перемовини щодо передання фор-

ту з військового відомства місцевій 
владі. 

«Це унікальна споруда, яку не 
використати просто гріх», — каже 
Олексій Губанов. 

З його слів, є кілька задумів сто-
совно майбутнього форту. Одну його 
частину планують використовувати 
на постійній основі, іншу — під від-
творення яскравих історичних захо-
дів. А реалізують задуми, коли вирі-
шать, у чиїй власності форт.

З БАРСЬКОГО ПЛЕЧА 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИРОК 

З ПЕРШИХ УСТ 

Львів отримає 30 млн. євро на 
модернізацію «Львівтеплоенерго» 

У Львові в рамках співпраці 
міста з Європейським банком 

реконструкції та розвитку (ЄБРР) 
будуть залучені кошти на модерні-
зацію теплопостачальних об’єктів 

міста. Йдеться про 30 мільйонів 
євро. 20 млн. — позика, 10 млн. — 
грантові гроші. Про це на виїзно-
му брифінгу повідомив львівський 
міський голова Андрій Садовий.

«Великий проект, по якому ми 
працюємо з Європейським бан-
ком, це «Львівтеплоенерго». Це 
покращення теплопостачання у 
місті Львові. Сьогодні йде розмова 
про отримання позики — 20 міль-
йонів євро. Понад те, банк дає нам 
10 мільйонів євро гранту. Тобто ці 
10 мільйонів нам не треба буде від-
давати. Це, власне, на новітні тех-
нології, на нові джерела енергії», 
— зазначив міський голова.

ІСТОРИЧНА СПАДЩИНА  

На Волині розпочали обмін коровами

Німеччина, Франція та Польща 
введуть санкції проти Білорусі 

Глави МЗС «Веймарського три-
кутника» засудили ситуацію 

в Білорусі та мають намір ввес-
ти санкції проти цієї країни. Про 
це міністри закордонних справ 
Польщі, Німеччини та Франції за-
явили 20 травня на спільній прес-
конференції.

«Ситуація з опозицією в Біло-
русі повинна бути засуджена. Ми 
не можемо приймати сформова-
ного в нашому безпосередньому 
сусідстві становища», — зазначив 
міністр Німеччини Вестервелле.

«Ми будемо поступово збіль-
шувати натиск на білоруський ре-
жим до того моменту, поки він не 
змінить курс», — додав, у свою чер-
гу, міністр Польщі Сікорський. Він 

повідомив, що на низку білорусь-
ких фірм, які «фінансують режим 
Олександра Лукашенка», будуть 
накладені санкції. «Це не означає 
якесь загальне ембарго, а скоріше 
точкові санкції, щоб ускладнити 
життя конкретних фірм, які фі-
нансують цей режим», — пояснив 
Сікорський.

Глава МЗС Франції постано-
вив, що білоруське питання має 
бути підняте на зустрічі міністрів 
закордонних справ Євросоюзу в 
найближчий понеділок.

Як повідомлялося, 15 травня 
Єросоюз засудив вирок мінського 
суду білоруському опозиціонеру 
Андрію Санникову та пригрозив 
Білорусі новими санкціями.

Україна і Євросоюз домовилися 
про вхідні ціни на секонд-хенд 

Україна та Євросоюз у цілому 
домовилися про введення за-

хисних заходів на секонд-хенд. Про 
це повідомив заступник міністра 
економічного розвитку та торгівлі 
України Валерій П’ятницький піс-
ля закінчення консультацій із ЄС 
про створення зони вільної тор-
гівлі. П’ятницький зазначив, що 
вхідні ціни на секонд-хенд перед-
бачають уведення мит на товари, 
що імпортуються до України за 
нижчою, ніж встановлена вхідна, 
ціною.

«Є певний рівень, про який ми 
домовляємося, який складається 
на ринку. Нижче цього рівня за-
стосовується певне мито, яке ко-
ректує цю ціну. Якщо ціна вища 
цього порогу, то таке мито не за-
стосовується», — зазначив він.

За даними Держкомпідприєм-
ництва, щорічно в Україну вво-

зиться по два кілограми секонд-
хенду на людину, а його середня 
декларована вартість торік стано-
вила 0,4 дол./кг. Іншими словами, 
собівартість ношеної кимось за 
кордоном майки, сорочки чи коф-
тини дорівнює 50-80 копійок (вага 
150–250 г), джинсів — 1,9 гривні 
(600 г), пуховика — 4,8 гривні (1,5 
кг), але роздрібні ціни в п’ять-
десять разів вищі.

Корови господарства «ВВ Агро» перекочували на пасовища села Човниця Ківерцівського району

ПОГОДА 

У західних областях 26 трав-
ня буде сонячно, без опадів. 
Температура вночі становитиме 
+5...+10°C, вдень +16...+20°C. 27 
травня ясно, опадів не очікується. 
Вночі +11...+18°C, денна темпера-
тура +20...+24°C. 28 травня змін-
на хмарність, на вечір дощитиме. 
Температура вночі +11...+16°C, 
вдень +22...+25°C. 

У північних регіонах 26 трав-
ня ясно та сухо. Нічна температу-
ра становитиме +7...+12°C, денна 
+15...+18°C. 27 травня сонячно, 
без опадів. Уночі буде +6...+10°C, 
вдень +19...+22°C. 28 травня ясно, 
опадів не очікується. Температура 
повітря вночі +8...+12°C, удень 
+21...+24°C. 

У Києві 26 травня ясно, сухо. 
Температура вночі +8...+14°C, 
вдень +16...+19°C. 27 травня со-
нячно, без опадів. Уночі +5...+10°C, 

вдень +19…+22°C. 28 травня 
ясно, дощу не передбачається. 
Нічна температура +9…+13°C, 
денна становитиме +21...+25°C.

У східних регіонах 26 трав-
ня хмарно, невеликий дощ. Уночі 
+12...+17°C, вдень +19…+22°C. 27 
травня сонячно, без опадів. Ніч-
на температура +8...+12°C, ден-
на +19...+21°C. 28 травня ясно, 
без дощу. Нічна температура 
+8...+12°C, денна +21...+23°C.

У південних областях 26 
травня переважно ясно, опадів 
не очікується. Температура вночі 
становитиме +15...+18°C, вдень 
+20...+23°C. 27 травня сонячно 
без опадів. Уночі буде +9...+14°C, 
вдень +19...+22°C. 28 травня 
ясно, сухо. Нічна температура 
становитиме +9...+13°C, денна 
+22...+24°C. 


