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У більшості волинських сіл старі 
ферми стоять пусткою або ж їх 
узагалі зносять для вивільнення 
територій. Крупні фермерські 
господарства, яким це по кишені, 
звісно, будують нові приміщення 
для утримання худоби, проте дехто 
розбудовує господарство на базі 
старих. І тут є свої плюси: зеконом-
лені на будівництві гроші краще 
вкласти в доїльне обладнання чи 
в селекційну роботу. Як вибудовує 
свій бізнес добре знаний на Во-
лині аграрій, а тепер уже фермер-
початківець, директор товариства 
«Волинь-зерно-продукт» Євген Дуд-
ка, «Відомості» бачили на власні очі.

ТзОВ «Волинь-зерно-продукт» 
в основному займається зерном — 
його переробкою, прийомом і ре-
алізацією готової продукції. Філії 
підприємства зосереджені у Луцьку, 
Млинові, Рожищах, Сенкевичівці 
та Мар’янівці. Одначе, за словами 
Євгена Дудки, три роки тому він по-
став перед вибором: йти чи не йти у 
фермерський бізнес. Але враховую-
чи аналітику й кон’юнктуру ринку, 
розвиток цін, були сподівання, каже 
Дудка, що сільське господарство має 
потенціал. Так було прийняте рішен-
ня створити сільськогосподарські 
товариства «Волинь-Нова» й «Укра-
їна»: перше зосередилось у Ватині, 
що на Горохівщині, друге — у Бубне-
ві Локачинського району.

— Для того, щоб заробити ко-
пійку, треба спочатку її вкласти. 
Кажуть у народі: «Ватин-Ватинець 
— світу кінець», але ми інтенсивно 
працюємо, аби зробити з цього на-
селеного пункту гарне європейське 
село, — жартує Євген Дудка.

Та на цьому жарти закінчуються, 
бо почата робота з облаштування  
кошар під відкритим небом у селі 

Ватин і ферми у Бубневі вказує на 
серйозний підхід. 

— У Ватині утримуються те-
лички від шести до шістнадцяти 
місяців, які погруповані за віком, 
— розповідає директор СГТзОВ 
«Волинь-Нова» Валентин Ваври-
нович. — Загалом тут випасається 
610 корів. До цього часу нетелей ми 
запліднювали не штучно, а природ-
ним шляхом. Одначе вже ці телички 
готуються до штучного осіменіння. 
Утримуються вони на вулиці, на 
свіжому повітрі. Це свого роду оздо-
ровлення та нова технологія. Крім 
того, ми застосовуємо нові методи 
годівлі — однотипними кормами ці-
лорічно. 

Новими методами утримання 
корів не натішаться ветеринари. Го-
ловний ветеринарний лікар області 
Богдан Лозинський каже, що свіже 
повітря — найкращий варіант оздо-
ровлення худоби. Якщо немає де 
пасти, то вихід — хоча б утримувати 
тварин у кошарах. 

— Влітку з переводом корів на 
вулицю звільняються приміщення 
ферм, а це гарна нагода провести і їх 
оздоровлення. Йдеться про очистку, 
дезінфекцію, побілку тощо. Це один  
із тих факторів, без яких нормальне 
ведення тваринництва неможливе, 
— наголосив пан Лозинський.

Ознайомившись із ватинським 
методом господарювання, переїж-
джаємо до села Бубнів, що в Лока-
чинському районі. Якраз тут і розта-
шована ферма, яку відроджує Євген 
Дудка, чим тішиться сам і тішить 
волинських чиновників.

— Дудка не вдався до європей-
ського будівництва, а почав рестав-
рувати старі приміщення ферми, 
— коментує начальник обласного 
управління АПР Юрій Горбенко. — 
Реконструкція, до слова, підпадає 

під програму 50-відсоткового від-
шкодування вартості будівництва, 
наразі готуються документи. Якщо 
раніше умовою для компенсації 
було утримання мінімум 500 корів, 
то сьогодні їх кількість узагалі не 
враховується при виділенні коштів 
на реконструкцію ферми. Цьогоріч 
виділено півтора мільярда гривень 
на компенсацію будівництва ферм. 

Родильне відділення бубнівської 
ферми працює за німецькою техно-
логією, яка передбачає утримання і 
народжених теляток, і корів у одному 
приміщенні. Доїльний зал був побу-
дований у минулому році, зараз він 
експлуатується на повну. За один раз 
доїться два десятки корів, а завдяки 
автоматизації стадо у триста голів 
обслуговує всього чотири доярки.

— Тваринництво — це бізнес, 
на якому можна і треба заробляти 
гроші. В першу чергу ми перейшли 
на автоматизацію, після чого почали 
нарощувати поголів’я. Непростим 
був для нас вибір місця для будівни-
цтва ферми. Ми перебрали варіантів 
із десять. Але зупинилися саме на 
цій фермі у Бубневі. По-перше, тому, 
що тут хороші умови для перебуван-
ня загального стада. Значні кошти 
ми спочатку вирішили вкласти в мо-
лочний блок, туди, де йде доїння, де 
молоко, бо треба витримати якість, і 
в «пологовий» хлів, де має бути на-
лежний догляд і роздій. Усе госпо-
дарство ми розмістили на загальній 
площі в три гектари, — ділиться пан 
Дудка. 

Маючи за плечима значний до-
свід аграрія, господарник і на своїй 
фермі зумів застосувати ці знання: 
всі кошари вимощуються крейдою, 
яка потім разом із гноєм потрапляє 
на поля в якості добрива, що сприяє 
розкисленню ґрунтів. 

Ірина КОСТЮК
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Події
ДОЧЕКАЛИСЯ 

Орендарі водойм отримали місця 
для продажу свіжої риби

Для орендарів водних об’єктів 
області визначено спеціальні 

місця для торгівлі свіжою рибою. 
Зокрема, на ринках Луцька виді-
лено 27 місць. У місті Нововолин-
ську надані торгові місця на місце-
вому госпрозрахунковому ринку 
та його структурних підрозділах. 
Нині там здійснюють торгівлю 
шість орендарів водних об’єктів.

У Ковелі продають свіжу рибу 
на території Привокзальної площі, 
зокрема, у магазині «Жива риба», а 
також розгорнуто три лотки.

У Володимирі-Волинському на 
госпрозрахунковому ринку відве-
дено два торгових місця для про-
дажу живої риби. Крім того, тут 
під час сільськогосподарських яр-
марків для торгівлі рибою запро-
шуються орендарі водних об’єктів 
і рибогосподарств.

Жодному орендарю, який звер-
нувся до влади з проханням нада-
ти торгове місце, не буде відмовле-
но. Нагадаємо, що перед кожним 
орендарем поставлено завдання — 
забезпечити ринок області товар-
ною рибою місцевого виробника, а 
це 200 кг із одного гектара водного 
плеса.

БЕЗПЕКА  

70 луцьких вулиць не мають 
зовнішнього освітлення

Обласний центр Волині за рів-
нем освітлення вулиць прак-

тично не поступається сільським 
населеним пунктам. Про стан 
освітлення вулиць говорили на 
загальнообласній селекторній на-
раді. 

Як розповів начальник облас-
ного управління промисловості 
Леонід Кирильчук, рівень осна-
щення вуличними світильника-
ми по області становить 63,8%. 
Повністю або частково зовнішнє 
освітлення функціонує у 436 насе-
лених пунктах, у 645 роботи з його 
встановлення або відновлення 
взагалі не розпочиналися. Серед-
ній рівень освітлення в Ковель-

ському (69,4%), Шацькому (66,4%), 
Старовижівському (64,9%), Ківер-
цівському (61,4%) та Турійському 
(56%) районах. 

Найгірше освітлені Любешів-
ський район — на 10,4%, Горохів-
ський — на 13% і Локачинський 
— на 14%.

Уперше управлінням промис-
ловості був проведений моніто-
ринг освітлення в містах облас-
ного підпорядкування. Найкраще 
освітлені вулиці Ковеля (97,8%), 
найгірше — Луцьк (усього 75,3%). 

— Якщо вірити даним, які при-
йшли до управління з міст, то в Ко-
велі не вистачає 80 світильників, у 
Володимирі-Волинському — 246. 
Нововолинськ залишається без 
300 світильників, Луцьку ж бра-
кує близько трьох тисяч ліхтарів, а 
протягом року заплановано вста-
новити всього п’ятдесят, — розпо-
вів Кирильчук. 

Міський голова Луцька Ми-
кола Романюк зауважив, що про-
блема в обласному центрі дійсно 
є, адже сімдесят вулиць міста не 
мають проведеної мережі.

Ірина КОСТЮК

В Україні обов’язково 
перевірять усі теплоходи
Після катастрофи пароплаву «Булгарія» на Волзі 
у Росії усі українські теплоходи, вік яких пере-
вищує 25 років, перевірять в обов’язковому 
порядку протягом місяця. Про це повідомили у 
Міністерстві інфраструктури України. За інфор-
мацією міністерства, пароплавів такого типу, як 
затонула «Булгарія», в Україні немає, проте з 63 
річкових пароплавів більшість експлуатується 
понад 35 років. У Мінінфраструктури запевня-
ють, що їхній стан задовільний.

Міносвіти придумало тестування 
для першокурсників 
У жовтні цього року серед студентів першого курсу про-
ведуть тест на здатність до навчання. Про це повідомила 
директор Українського центру оцінювання якості освіти 
Ірина Зайцева. За її словами, подібний пілотний проект 
відбудеться в тих вузах, ректори яких погодяться на про-
ведення експерименту. «Ми залучимо саме студентів, а не 
абітурієнтів, аби не було емоційної напруги щодо того, що 
результати експериментального тесту вплинуть на вступ 
у вузи», — відзначила Зайцева.

На Волині відроджують старі ферми

ВПОРЯДКУВАННЯ 

На Центральному ринку Луцька 
по понеділках торгівлі не буде

На оперативній нараді у Луць-
кій міській раді говорили про 

виконання доручень мера. Виявля-
ється, не всі завдання міського го-
лови виконуються, а ті, кому вони 
були дані, навіть не завжди повідо-
мляють, що втілити їх неможливо.

— Не можете виконати якісь 
доручення — кажіть відразу, нази-
вайте причини, — звернувся мер 
Микола Романюк до керівників 
різних управлінь і організацій. — 
А не через місяць мені звітуєте, що 
там розмітки нема, там трава неко-
шена, там сміття не прибране.

— Ще в січні говорили, щоб 
біля кожної торгової точки був 
смітник, але досі майже нічого не 
зроблено, — додав перший заступ-
ник міського голови Святослав 
Кравчук. — Дошки оголошень по-
вісили тільки на чотирьох зупин-
ках, а решта обклеєні рекламою. 
Зараз літо, ми домовлялися з ди-
ректорами шкіл, аби спортивні 
майданчики були впорядковані, 
щоб діти могли пограти у футбол. 

Але тепер там трава по коліна. 
Ще одне гостре питання  — 

стихійна торгівля. Святослав 
Кравчук наголосив, щоб і міліція, 
і ДАІ стежили, аби на узбіччях не 
продавали овочі та кавуни, які 
скоро прибуватимуть із Криму. 

— І на Центральному ринку 
Луцька по понеділках ніякої тор-
гівлі не буде, — додав заступник 
мера. — Ті, хто виходить торгувати 
у понеділок, до кінця дня перетво-
рюють базар на смітник. 

Ольга ЮЗЕПЧУК

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 

Надої молока падають, а площі посівів зменшуються

На останній селекторній нараді 
волинські чиновники аналізу-

вали стан справ у галузі тваринни-
цтва за перше півріччя. Результати 
не зовсім втішні: продуктивність 
молочного стада падає, отже, змен-
шуються надої молока, крім того, 
площі посівів теж не радують. Про 
це повідомив начальник обласного 
управління АПР Юрій Горбенко.

— Є приємний показник — у по-
рівнянні з минулим роком зросло 
виробництво м’яса худоби та птиці 
на 104,1%. На цьому позитив у мене 
завершується. Перейду до негатив-
них тенденцій, які, на жаль, склада-
ються в галузі тваринництва. 

— В бізнесі тваринництва, — 
поправив його голова ОДА Борис 
Клімчук. — Давайте акценти роз-
ставляти правильно, бо живемо в 
умовах ринкової економіки. І серед-
ній урожай цукрового буряка по об-
ласті мене не цікавить. 

— На жаль, виробництво молока 
у сільськогосподарських підприєм-
ствах у порівнянні з попереднім пе-
ріодом становить всього-на-всього 
97,6%, а це на 2,4% менше, ніж у ми-

нулому році, — продовжив далі пан 
Горбенко. — Сільгосппідприємства 
Горохівського району збільшили 
виробництво молока на 42%, Луць-
кого району — на 104,5%. Тут ще є 
потенціал, однак, якщо говорити 
про ефективність господарювання, 
то продуктивність молочного стада 
невпинно падає. Вона лишилася на 
тому ж рівні, що й торік. Збільшили 
продуктивність худоби лише під-
приємства Іваничівського та Луць-
кого районів. 

Незрозумілою для чиновни-
ків є тенденція окремих районів, 
які не збільшують посівні площі та 
зменшують поголів’я ВРХ. Так, у 
Ковельському районі площі посіву 
зменшили на 900 га, у Любешівсько-
му — на 500 га, в Любомльському 
та Старовижівському — на 100 га, 
у Ратнівському — на 400 га. Разом 
із тим, поголів’я худоби в Ковель-
ському районі зменшилося на 2300 
голів, у Любешівському — на 152, у 
Любомльському — на 197, у Ратнів-
ському — на 752, у Старовижівсько-
му — на 211. 

— Тенденція майбутнього — 

зменшення поголів’я корів, а корови 
— перспектива розвитку всієї галузі. 
На сьогодні кількість корів зменши-
лася щодо рівня попереднього року 
на 1372 голови, а за півроку їх стало 
менше на 911. Лише за червень корів 
поменшало на 125. Вирізати корови 
та віддати борги перед кредиторами 
— це не найкращий варіант вирі-
шення проблеми, — наголосив Юрій 
Горбенко.

— Це загальні фрази, їх можна 
озвучити й у Миколаївській області. 
Що конкретно треба робити? Це пи-
тання місцевого рівня, які ми вино-
симо на обласне обговорення. Тому 
завершуємо цю балаканину. Моє вам 
доручення: протягом липня об’їхати 
всі райони, аби проаналізувати си-
туацію. Найперше в тих районах, де 
в нас є проблеми. Проаналізувати 
голів і їх заступників щодо їхньої 
спроможності керувати районом. І 
щоб усі були на робочих місцях: ні 
для кого не буде жодних відпусток у 
цих районах, доки не розберемося в 
аграрній ситуації, — резюмував Бо-
рис Петрович. 

Олена КРАВЧУК

На природних пасовищах у селі Ватин Горохівського району

ОГОЛОШЕННЯ 

Вважати недійсним оригінал диплома бакалавра № 3380835, виданий на 
ім’я Романюка Романа Валентиновича Луцьким гуманітарним університе-
том  3 липня 2008 року в зв’язку зі згубою.


