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Хоча з тваринництвом на Волині 
справи не дуже хороші, проте 
стверджувати, що ним не займа-
ються, було б образливо. При-
наймні для тих господарів, які 
вкладають чимало сил і коштів у 
відродження волинського тварин-
ництва, зокрема свинарства. До 
переліку молодих, але перспектив-
них свинокомплексів можна відне-
сти ТзОВ «Агроситниця», що у селі 
Ситниця на Маневиччині. Госпо-
дарство розпочало свою діяльність 
на початку минулого року. Місцеві 
мешканці добре пам’ятають, якими 
були колишні колгоспні ферми, та 
бачать, якими ті стають нині з по-
явою нового господаря. «Відомос-
ті» теж побували на ситненському 
свинокомплексі.

На початку 90-х років в Україні 
нараховували сімнадцять мільйонів 
свиней, зараз їх кількість скоро-
тилася до восьми мільйонів голів. 
Тож кожне починання, особливо на 
Волині, яка завжди вважалася сіль-
ськогосподарською областю, тільки 
вітається. Зрушення в тваринництві 
важливі не так для статистики, як 
для села: з відродженням ферм воно 
оживає.

ТзОВ «Агроситниця» створене в 
травні минулого року. Один із влас-
ників, Ігор Лех, каже, що рік часу 
— це відносно великий проміжок, 
але, щоби втілити заплановане, року 
замало. Колись на місці, де розташо-
вана «Агроситниця», був теж тва-
ринницький комплекс — колгосп 
«Маяк», де вирощували велику рога-
ту худобу. На території господарства 
є вісім приміщень. Наразі чотири 
облаштовані в якості хлівів для сви-
ней, а ще одне — для зерноскладу. 

— Ви є свідками процесу, це ще 
не фінал тієї мети, яку ми постави-
ли, — розповідає пан Лех. — На сьо-
годні у нас є триста голів основного 
стада, але ми плануємо вийти на 800. 
Завдяки новітнім технологіям та 
оптимізації виробництва на фермі 
задіяно всього дванадцятеро осіб. 
Ми плануємо свою роботу в кілька 
етапів. Перший — це те, над чим 
ми працюємо зараз, — доводимо до 
ладу те, що є на території комплексу. 
Другий етап включає налагодження 
переробки м’яса. 

Про технологічні особливості 

вигодовування свиней повідав голо-
вний технолог свинокомплексу Во-
лодимир Акименко: 

— У зв’язку з тим, що поголів’я 
свиней завезене з Данії, то й ви-
рощуємо їх за данською технологі-
єю. Чому саме з Данії? Бо в усьому 
світі визнано, що данська генетика 
свиней найкраща. Крім того, час-
тину поголів’я було закуплено в Бі-
лій Церкві в підприємства «Еліта», 
причому ціни на вітчизняних та 
імпортованих поросят практично 
не різняться. У нас налагоджена ав-
томатична подача кормів. Годують 
свиней цілорічно сухими кормами, 
але жодних антибіотиків чи стиму-
ляторів росту ми не застосовуємо. 
Корми ми готуємо на місці, є неве-
личкий млин і кормоцех.

Поросята виростають на дорос-
лих свиней за 160 днів, продають 
їх живою вагою. В планах також 
облаштувати й забійний цех. З по-
чатку року вже вдалося реалізувати 
більше двох тисяч свиней. Серед 
покупців — переважно оптовики, 
м’ясокомбінати, ковбасні цехи. Якщо 
свинокомплекс почне працювати по-
вноцінно, то буде можливість прода-
вати 7-7,5 тисячі голів щороку, каже 
Ігор Лех. Середня вага льох — 108 кі-
лограмів. Такого результату вдалося 
досягти завдяки інтенсивній роботі 
та вивченню закордонного досвіду. 

Наразі керівництво розглядає 
питання, коли почати займатися пе-
реробкою свинини.

Начальник обласного управлін-
ня агропромислового виробництва 
Юрій Горбенко каже, що шлях, яким 
пішла «Агроситниця», цілком при-
йнятний для нас, волинян. Вони не 
взяли амбітний план побудувати 
все й одразу, а поетапно йдуть до 
мети. Мовляв, на Волині не так уже 
й багато холдингів, які можуть собі 
дозволити налагодити повний цикл 
виробництва за короткий відрізок 
часу. Але потужності цього свино-
комплексу дозволяють вийти й на 
дев’ятсот свиноматок, наголосив 
Горбенко. 

До слова, в управлінні АПР пові-
домили, що за перше півріччя вало-
ве виробництво свинини на Волині 
зросло на 6,1 відсотка. Досягнуто це 
передусім завдяки агроформуван-
ням Рожищенського, Турійського 
та Ковельського районів, які забез-
печили збільшення поголів’я сви-
ней на 35%, 27% і 0,5% відповідно. 
Майже в 15 разів збільшилося ви-
рощування свиней у Маневицькому 
районі. Рожищенський район поки є 
найбільшим виробником свинини, 
позаяк тут утримується найбільше 
поголів’я свиней на Волині — 14,7 
тисячі голів. 

Ірина КОСТЮК
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Події
МЕДИЦИНА 

На Ратнівщині можуть закрити 
районну поліклініку

За повідомленням сайту zik.
ua. приміщення поліклініки у 

Ратнівському районі Волині — в 
аварійному стані. Тож на сполох 
почали бити фахівці Держгірп-
ромнагляду, попередивши про це 
чиновників із РДА, але тим доля 
пацієнтів медустанови, схоже, 
байдужа, бо не спромоглися навіть 
дати відповідь на повідомлення. 
«Повинна була надійти відповідь 
із Ратнівської райдержадміністра-

ції, бо мало бути відселення з по-
ліклінічної будови, де є тріщини 
четвертої категорії. Відповіді досі 
немає. І якщо ми й наступного 
тижня її не отримаємо, будемо ви-
їжджати туди та робити те, що нам 
наказує закон, — забороняти екс-
плуатацію будівлі. Бо, не дай Бог, 
будинок завалиться», — заявив 
заступник начальника Держгірп-
ромнагляду у Волинській області 
Віталій Кондратюк.

ПОРУШЕННЯ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ 

У луцькому супермаркеті гречку 
можна купити лише разом із 
макаронами

Напередодні обіцяного небува-
лого нового врожаю гречки 

«Відомості» зіткнулися з тим, що 
королева круп раптом зникла з 
полиць місцевих супермаркетів. 
Наша кореспондентка даремно 
шукала гречку в «Там-Тамі», «Фур-
шеті», «Вопаку». Хоча на ринках 
цієї крупи вдосталь. Вартує вона 
22 гривні за кілограм. 

Представник одного з місце-
вих супермаркетів пояснив, чому 
гречки в магазинах не знайти. 
Виявляється, торговельні мережі 
чекають на крупу нового врожаю. 
Передбачається, що виробники ві-
зьмуться за нову гречку десь із 15 
серпня, тож до кінця місяця вона 
має з’явитися й у магазинах. 

Вдалося виявити гречку й у 
магазині «Простомаркет», але там 
її продавали лише вкупі з італій-
ськими макаронами марки «La 
pasta». Отже, покупцям пропо-
нували кіло української гречки та 

400 грамів макаронів за 28 гривень. 
Здавалося б, вигідна акція, але що 
робити тим, хто бажає придбати 
товар окремо?В даному торговому 
заладі відповіли, що гречка в них 
була вагова, та днями скінчилася.

— Є два різних товари: мака-
рони і гречка. Якщо їх нав’язують 
спільно, значить, вони обов’язково 
повинні продаватися ще й окремо. 
Якщо така акція проводиться, то 
людині повинні дати можливість 
вибору. А інакше — це явне по-
рушення закону «Про захист прав 
споживачів», — каже начальник 
управління у справах захисту прав 
споживачів Геннадій Кожевніков. 
— Звісно, для магазину ця акція 
вигідна. Припустимо, людині по-
трібно купити гречку. Пропоно-
вані макарони — не з дешевих, 
тож, певно, погано продавалися. 
Тому, аби їх збути, треба об’єднати 
з ними дефіцитний товар. Таким і 
стала гречка, яка, вочевидь, покуп-
ців цікавить більше. Так у магазині  
вирішили «вбити двох зайців». Це, 
певно, придумав якийсь їхній ці-
кавий менеджер, який не розуміє, 
що це порушення. Вони вигадали 
таку собі гру, інакше це не назвеш. 

Гра, грою, але звичайних по-
купців, як завжди хочуть обвести 
навколо пальця. Та, на превеликий 
жаль, за українським законодав-
ством порушника не так легко на-
казати.

Ольга УРИНА

На Турійщині згоріла 
автівка поляка
Вщент згоріла автівка польського громадяни-
на, на якій він повертався додому, повідомляє 
сайт ВОДТРК. Цей випадок трапився на трасі 
Ковель — Ягодин у Турійському районі поблизу 
села Годомичі. Їхав водій із Києва. Запевняє, що 
авто було справним. Раптово вантажний бус 
«Мерседес Бенс» спалахнув і за лічені хвилини 
повністю згорів. Пожежники приборкували 
вогонь близько 20 хвилин.

Виторг через касові апарати 
зріс на 24%
На Волині виторги зросли на чверть після того, як 
кількість перевірок скоротили вдвічі, повідомили у ДПА 
області. Податківці, які контролюють розрахунки у готів-
ковій формі, констатують: виторги у торговельній мережі 
області через касові апарати за підсумками першого 
півріччя 2011 року зросли на 24%, або на 1,3 мільярда 
гривень. Такого результату досягнуто не шляхом напо-
легливих перевірок. Кількість перевірок скоротилася на 
55,4%, а малий бізнес перевіряють у вісім разів менше, 
як торік.

На Волині збільшують поголів’я 
свиней за данською технологією

НЕДБАЛІСТЬ 

Садибу Липинського 
реконструюють «халтурно»

Реконструкція музею-садиби 
В’ячеслава Липинського у селі 

Затурці Локачинського району 
проходить незадовільно. Такий 
висновок зробив перший заступ-
ник голови облдержадміністрації 
Олександр Башкаленко, відвіда-
вши об’єкт.

«Ви прописуєте кошториси за 
європейськими стандартами, на-
томість якість виконання робіт, 
яку я побачив, аж ніяк не можна 
кваліфікувати як європейський 
стандарт», — звернувся він до ке-
рівника фірми-підрядника.

Олександр Башкаленко вважає 
неприпустимим жертвувати якіс-
тю заради дотримання термінів 
виконання.

Посадовець також вказав на 
недоліки внутрішнього декору-
вання приміщення та порадив під-
рядникові скористатися порадами 
спеціалістів, аби оздоба інтер’єру 
відповідала 19 століттю. «Навряд 
чи є доречними модернові лампи 
денного освітлення. Зрозуміло, що 

гасом світити ми не можемо, але 
принаймні дизайн світильників 
повинен гармоніювати з іншими 
елементами оздоби», — зауважив 
Олександр Башкаленко.

Крім того, перший заступник 
голови ОДА доручив реконструю-
вати парк, що є невід’ємною части-
ною музею-садиби.

Всі недоліки Олександр Баш-
каленко вимагає усунути в най-
коротші терміни. Перевірити ре-
зультат виконання роботи перший 
заступник голови ОДА має намір 
найближчими днями.

ПЕРЕДУМАЛИ 

Пам’ятник Бандері 
перенесуть

У Луцькій міськраді зареє-
стровано проект про внесен-

ня змін до рішення міської ради 
від 13.08.2008 №6 «Про заходи з 
нагоди відзначення 100-річчя від 
дня народження Степана Банде-
ри», повідомляє zik.ua. Зокрема, 
депутатська група «Місто май-
бутнього» пропонує встановити 
пам’ятник лідеру українських 
націоналістів у сквері на розі 
вулиць Бандери та Винничен-
ка, себто навпроти приміщення 
прокуратури Волині. Наразі за-
плановано, що монумент має по-
стати біля РАЦСу на проспекті 
Соборності.

Депутатська група пропонує 
«укласти угоду з авторським ко-
лективом переможців конкурсу 
на виконання проектних робіт 
зі спорудження пам’ятника у 
сквері на розі перетину вулиць 
Винниченка та Степана Банде-
ри».

Цей проект рішення пере-
гукується з позицією голови Во-
линської облдержадміністрації 
Бориса Клімчука. Адже губер-
натор днями обурився рішен-
ням Луцької міської ради про 
виділення 150 тисяч гривень на 
встановлення пам’ятника Бан-
дері.

ОГОЛОШЕННЯ 

3 серпня в районі вулиць Кравчука - Конякіна загублена шкіряна чоловіча сумка 
темно-сірого кольору спортивного типу. Серед втрачених речей: паспорт громадя-
нина України та водійське посвідчення Башука Івана Павловича. Знахідку просять 
повернути за винагороду. Тел. (095) 703-52-47

ОГОЛОШЕННЯ 

Волинський аукціонний центр оголошує аукціон з продажу майна банкрута, а саме 
земельної ділянки площею 0,25га для розміщення бази відпочинку, що перебуває в іпотеці ПАТ 
„Укрінбанк”. 
Арбітражний керуючий (ліквідатор):Кушнірук О.Л., ліцензія Державного департаменту з питань 
банкрутства АВ №347051 від 26.06.2007р. 
Банкрут: ЗАТ „Ювілейний”.
Код  за ЄДРПОУ: 13359033
Статутний фонд: 487900,00грн. Статутний фонд поділено на 2870 простих іменних акцій номіналь-
ною вартістю 170 грн. кожна.
Основні види діяльності: торгівельна діяльність (роздрібна та оптова торгівля продовольчими то-
варами), виробництво товарів народного споживання, діяльність в сфері громадського харчування 
та служби побуту та ін.
лот І – земельна ділянка для розміщення бази відпочинку площею 0,25 га.    
Місцерозташування – земельна ділянка розташована в с.Світязь Світязької сільської ради Шаць-
кого району Волинської області. 
Категорія земель – землі житлової та громадської забудови.
Цільове призначення – для розміщення бази відпочинку.
Кадастровий номер – 0725785600:04:001:0153.
Початкова вартість продажу лоту №1 – 283035,00 грн. без ПДВ.   
Земельна ділянка має просту чотирикутну форму і межує: на півночі – землі ПП „РА-500 Луцьк”, на 
сході – землі Шацького національного природного парку, на півдні – землі Житомирського масло-
заводу „Рудь”, на заході – землі загального користування. Проїзд на земельну ділянку здійснюється 
по дорозі з грунтовим покриттям. 
Обмеження(обтяження) та сервітути відсутні.
Реєстраційний внесок – 480,00 грн.
Гарантійний внесок (10% від початкової вартості лота) – 28303,50 грн.
Реєстраційні та гарантійні внески вносяться на рахунок: 26003203233 в ВОД ВАТ „Райффайзен Банк 
Аваль”, МФО 380805, код 21733635. Отримувач: ДАК “НМАЦ“ – філія “Волинський аукціонний центр”. 
Аукціон відбудеться 12 вересня 2011 року о 15год. за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична 13.
Кінцевий термін прийняття заяв та плата грошових внесків – три дні до початку аукціону.
Заяви приймаються за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична, 13, тел. для довідок: (0332) 244-188, 242-
065.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування. 

Куплю дерев’яний будинок під розбір не старший 50 років. 

Телефон (067) 3617-000

Утеплення будинків та квартир пінопластом, мінеральною ватою, теплою 
штукатуркою. Власне риштування, матеріали, доставка. Великий досвід роботи. 

Письмова гарантія. Оплата по перерахунку і готівкою. Супутні роботи.  
Телефон (098) 929-3152 Ліц. АВ №195439


