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Відповідно до Правил дорож-
нього руху, на нерегульованому 

пішохідному переході перевага на-
дається пішоходам. Але пішохідні 
переходи продовжують залишатись 
одними з найбільш аварійно небез-
печних місць. За вісім місяців цього 
року в обласному центрі трапилися 
33 дорожньо-транспортні пригоди 
з участю пішоходів. У 30 з них були 
потерпілі, троє осіб загинуло. Сумна 
статистика, адже навіть на переході, 
обладнаному всією необхідною по-
переджувальною атрибутикою, не 
почуваєшся впевнено. Що вже каза-
ти про ті, де відсутній бодай якийсь 
знак! 

Так, лучани вважають досить 
небезпечним пішохідний перехід 
на вулиці Шопена поблизу Палацу 
учнівської молоді. Про це під час 
сесії міської ради розповів депутат 
Анатолій Пархом’юк. Народний 
обранець нагадав, що саме на цьо-
му переході нещодавно автомобіль 
збив хлопчика, і той потрапив до 
реанімації. За словами Пархом’юка, 
раніше про наявність «зебри» по-
переджували знаки «Обережно, діти 

на дорозі» та «Обмеження швидко-
сті до 40 кілометрів». Нині вони 
зникли з невідомих причин. Небез-
пека цього місця ще й у тому, що 
узбіччя поблизу переходу заставлені 
автомобілями. Тому водій не завжди 
може помітити людину, яка перети-
нає дорогу. Депутат попросив влад-
ців звернути увагу на цю ситуацію та 
забезпечити цю ділянку «лежачим 
поліцейським».

«Відомості» вирішили поцікави-
тися, чи добре обладнані переходи 
поблизу навчальних закладів міста. 
Заступник начальника Луцького 
відділу Державтоінспекції Віктор 
Бандура розповів, що перед почат-
ком навчального року працівники 
відділу здійснили перевірку всіх пі-
шохідних переходів поруч із освітні-
ми закладами. 

— Десь не вистачало знаків, десь 
потрібно було поновити розмітку. 
Ми видали відповідні приписи де-
партаменту житлово-комунального 
господарства — і вони виправили 
всі недоліки, — каже пан Бандура. 
— Як і каже закон, поруч із усіма на-
вчальними закладами встановлено 

знак «Обережно, на дорозі діти».
На думку державтоінспектора, 

«лежачий поліцейський», звісно, за-
безпечив би безпеку руху на вулиці 
Шопена. Нині у Луцьку такий засіб  
попередження присутній лише біля 
кількох навчальних закладів: НВК 
№4 і ЗОШ №13. 

Однак, кажуть у Державтоін-
спекції, якби у бюджеті вистачило 
коштів, то їх краще направити не на 
«лежачих поліцейських», а на рекон-
струкцію потенційно небезпечних 
переходів. Наприклад, на проспекті 
Соборності поруч із гіпермаркетом 
«Там-Там», де найчастіше трапля-
ються наїзди на пішоходів.

На безлад на дорогах скаржаться 
не лише пішоходи, а й водії. Зокре-
ма, їх турбують припарковані абиде 
автівки, які обмежують видимість. 
Крім цього, люди вважають за краще 
дочекатися прогалини у потоці тран-
спорту, ніж іти на «зебру». Отже, 
часто самі провокують небезпечні 
ситуації на дорогах. Так, за 2011 рік 
з вини пішоходів трапилося 14 ДТП, 
11 із них — із потерпілими.

Ольга УРИНА

Покращення генетики великої 
рогатої худоби вважають головним 
завданням провідні господарі об-
ласті. Для цього, крім основного 
стада, на фермах почали вирощува-
ти нетелей, завезених із Німеччини. 
Їхня генетика, кажуть ветеринари, 
поки найкраща. Надої німецьких 
корів у рази перевищують звичну 
для волинських теличок кількість 
молока. В області вже три сільгосп-
підприємства вдалися до нового 
методу господарювання: «Украї-
на», що в Локачинському районі, 
приватно-орендне підприємство 
імені Івана Франка з Горохівщини 
та «Перлина Турії» з Турійського 
району. Наскільки прижилися 
німецькі корівки у волинських умо-
вах, «Відомості» мали змогу поба-
чити, побувавши на фермі Василя 
Тарарая, який має одне з кращих у 
Горохівському районі господарств 
— ПОСП ім. І. Франка.

— Наше господарство утвори-
лося 25 років тому, та за цей час ми 
принципово жодного разу не зміню-
вали його назву. Нам вдалося втри-
матися на ногах у важкі часи, роз-
винутися до теперішнього рівня та 
працювати на перспективу, — роз-
повідає господар Василь Тарарай. — 
За сучасними мірками господарство 
невеличке, середнього рівня. Утри-
муємо 1600 голів ВРХ, із них 600 
— дійне стадо, 300 — бички на від-
годівлю для подальшого виробни-
цтва яловичини. Продукція високої 
якості й екологічно чиста. Протягом 
останніх семи років ми впроваджує-
мо європейські технології.

«Відомості» побували на цен-
тральній фермі господарства у селі 
Губин Перший Горохівського ра-
йону, де вже восьмий рік працює 
модернізований доїльний зал. До 
слова, це перше господарство на Во-
лині, яке запровадило автоматичне 
доїння корів. Усього пан Тарарай 
має три ферми: дві молочнотоварні 
(одна центральна, а на іншій, роз-
рахованій на 200 корів, побудували 
сучасний молокопровід), і ще одну, 
передбачену для відгодівлі худоби 
на продаж.

За рік господарство продає май-
же три тисячі тонн молока, а це в 
межах десяти мільйонів валової ви-
ручки.

— Скажу вам чесно, що на мо-
лоці ми маємо стовідсоткову рента-
бельність. Завдяки новим техноло-
гіям у приміщенні ферми з роботою 
може справлятися одна людина. 
Механізми розкидають корми, в гос-
подарстві практично відсутня ручна 

праця. Нарешті вирішилася болюча 
колись проблема кадрового забез-
печення. Раніше важко було знайти 
доярку, механізатора, підвізника 
кормів. Сьогодні на фермах працює 
всього 75 штатних працівників, — 
розповідає Василь Васильович. 

В обласному управлінні агро-
промислового розвитку повідоми-
ли, що за результатами минулого 
року ПОСП імені Франка отримало 
вісім мільйонів чистого прибутку 
при 65% рентабельності. Збиткових 
показників не зафіксовано ні в тва-
ринництві, ні в рослинництві. Опти-
мізована кількість працівників, ін-
тенсивне впровадження технологій 
і наявність власної техніки — ось 
секрет успіху пана Тарарая. 

Родзинкою господарства є ні-
мецькі нетелі. Господар радіє, що у 
нього нарешті з’явилася можливість 
придбати німецьких корів. Поки 
закуплено 30 теличок, які на почат-
ку грудня приведуть на світ своїх 
перших телят. У наступному році є 
можливість завезти ще до 200 голів 
німецьких корівчин. 

До слова, першими на Волинь 
91 голову німецьких нетелей заку-
пили локачинці. Якраз їхній досвід 
і перейняв Василь Тарарай: із при-
везених дев’яти десятків тридцять 
корів перекочувало на ПОСП ім. 
Івана Франка. «Перлина Турії» поки 
збирає останні документи та чекає з 
Німеччини 60 нетелей.

Ветеринари кажуть, що завезен-
ня нової породи корів потрібне для 
так званого «розбавлення» генетики, 
мовляв, у такий спосіб з’являється 
можливість збільшити виробництво 

молока на п’ять-шість тисяч літрів 
щороку.

— Це здорове, високопродук-
тивне поголів’я худоби, — каже го-
ловний ветеринарний лікар області 
Богдан Лозинський. — Німцям поки 
в цьому плані немає рівних. Заве-
зена на Волинь худоба — щеплена, 
перевірена. В Україні поки ми перші 
вдалися до такої новації. Це швид-
кий шлях до створення високопро-
дуктивного молочного поголів’я в 
області. Німецькі ферми вже давно 
діють за такою схемою. Було таке, що 
в східній частині Німеччини ферме-
рам довелося вирізати всю худобу, 
аби почати господарювати з більш 
продуктивним стадом, отримувати 
більші надої та прибутки.

«Відомості» мали змогу побачи-
ти відмінність між звичною для Во-
лині породою корів і закордонною. 
Німецькі телички масивніші — вони 
вищі та ширші.

У ПОСП імені Івана Франка є 
ще одне велике досягнення: працює 
за власні кошти, без жодної копійки 
кредитів. Техніки господарство має 
вдосталь: комбайни, трактори, по-
сівна, ґрунтообробна техніка євро-
пейського зразка. 

У населення Василь Тарарай 
орендує майже дві тисячі гектарів 
землі. На половині займаних площ 
сіють ранні зернові культури: пше-
ницю — озиму та яру, ячмінь, овес, 
горох, вику. 450 гектарів поля за-
ймають кормові культури, а це 22% 
посівних площ, ще на 200 гектарах 
вирощують озимий ріпак, кукурудзу 
на зерно та сою. 

Ірина КОСТЮК
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Події

СПОЖИВАЧАМ НА ЗАМІТКУ 

У Луцьку відкрився ще один 
магазин «Fest»

Сьогодні придбати добротний 
модний і порівняно недоро-

гий одяг є проблемою. Адже те, що 
пропонують нам на ринках, часто 
одноманітне та сумнівної якості. 
Тому споживачі все частіше відда-
ють перевагу стоковим магазинам, 
де реалізують одяг європейських 
виробників. Одним із найкращих 
із них у Луцьку є «Fest».

Багато лучан уже стали його 
постійними клієнтами та знають, 
що там одягатися вигідно. Про-
те не всі ще в курсі, що магазин 
географічно розширив свою ді-
яльність, і тепер, крім того, що 
розміщений на вул. Лесі Україн-
ки, 15, відкрився ще один — на 
проспекті Соборності, 42. Тепер 
усі, хто відвідує найбільший тор-
говий гіпермаркет «Там-Там» або 
Варшавський ринок, матимуть на-

году завітати й у «Fest», який роз-
ташувався поруч. Для клієнтів це 
дуже зручно. Асортимент в обох 
магазинах, як розповіла власниця 
Оксана Міндюк, однаковий. Тут 
можна придбати абсолютно но-
вий жіночий, чоловічий і дитячий 
одяг із Франції, Італії, Німеччини, 
Іспанії — модний, фірмовий та за 
доступними цінами. Нещодав-
но, до речі, завезли новий товар. 
Дуже багато зимового й осіннього 
вбрання: пальта, куртки, безрукав-
ки з штучного хутра, джинси, брю-
ки, светри. Є чоловічі й жіночі со-
рочки, сукні — на щодень і вечірні, 
модні шарфи, хустинки. Серед ак-
сесуарів можна вибрати шкіряний 
пояс, сумку. Пані Оксана пообі-
цяла, що товар оновлюватиметься 
кожні два місяці. А ще діятимуть 
знижки. За час своєї діяльності ма-
газин зарекомендував себе тільки з 
хорошого боку: споживачі завжди 
залишалися задоволеними покуп-
ками, зробленими тут, не було на-
рікань і скарг. 

Людмила ШИШКО

ПЛІДНА СПІВПРАЦЯ 

На Волині побував директор 
Швейцарського бюро співро-

бітництва та розвитку в Україні з 
впровадження програми «Здоров’я 
матері та дитини» Гвідо Белтра-
ні. Співпраця у цьому напрямку 
розпочалася ще в 1997 році з під-
писання міжурядової угоди «Про 
фінансове та технічне співробітни-
цтво». Поетапно було впровадже-
но кілька проектів: «Неонатологія» 
(1997-2000 рр.), «Перинатологія» 
(2001-2004 рр.), «Перинатальне 
здоров’я» (2005-2007 рр.). З 2008 

року розпочалася співпраця за 
Українсько-швейцарською про-
грамою «Здоров’я матері та дити-
ни». 

У рамках програми у п’яти пі-
лотних закладах Горохівського, 
Луцького, Любомльського, Мане-
вицького, Ратнівського районів, а 
також у Луцькому клінічному по-
логовому будинку та неонатально-
му центрі обласної дитячої лікарні 
суттєво покращилася матеріально-
технічна база завдяки отриманому 
обладнанню для інтенсивної тера-
пії новонароджених.

Окрім того, область стала 
пілотною щодо використання 
інформаційно-комунікаційних 
технологій в охороні здоров’я ма-
тері та дитини. Чотирнадцять по-
логових відділень центральних 
районних лікарень забезпечені 
комп’ютерною технікою, доступом 
до Інтернету. Проведено навчання 
фахівців пологових відділень ро-
боті з комп’ютером.

БЕЗПЕКА РУХУ 

Деякі пішохідні переходи досить небезпечні

На святкування 20-річчя 
НБУ витратять три мільйони
Про це йдеться на веб-сайті Державних заку-
півель. Національний банк України має намір 
закупити «послуги з організації та проведення 
концерту, фуршету, виготовлення сувенірної 
продукції, створення відеофільму про історію 
НБУ, підготовки сценарію та режисерсько-
постановного супроводу святкових заходів, 
транспортного обслуговування тощо».

З початку року ціни на 
нафтопродукти зросли на 28%
Про це йдеться в повідомленні Міністерства еконо-
міки. За даними відомства, ціна на дизельне паливо 
зросла на 27,8% — до 9,6 гривні/літр на кінець 
вересня з 7,51 гривні/літр на початку січня. Вартість 
автомобільного бензину А-95 зросла на 27,2% — до 
10,3 гривні/літр із 8,1 гривні/літр. Аналітики та вироб-
ники запевняють, що пальне в українському роздробі 
подорожчало через стрибок цін на нафту й уведення 
нових податків.

Швейцарці задоволені здоров’ям 
волинських матерів і дітей

Корови з Німеччини дають молока на 
шість тисяч літрів більше, ніж волинські

РЕФОРМА 

В обласному центрі побільшало 
комунальних підприємств

Відтепер усіма парками та скве-
рами міста управлятиме окре-

ма організація. Таке рішення під 
час сесії міської ради прийняли 
депутати.

Перший заступник Луцького 
міського голови Святослав Крав-
чук зазначив, що нині у двох пар-
ках облцентру відсутня концепція 
розвитку, та підкреслив, що за си-
туацію в парках відповідають усі 
водночас, а фактично — ніхто.

Особливу увагу Кравчук звер-
нув на парк 900-річчя Луцька, де, 

за його словами, всі роботи з бла-
гоустрою полягають у толоках. 
Парк не має жодного естетично-
го навантаження. У зв’язку з цим 
виникла ідея створити структуру 
«Парки та сквери м. Луцька». Як 
розповів Кравчук, планується, що 
там працюватимуть шість осіб. 
Утім, з’ясувалося, що нове підпри-
ємство буде лише координуючим 
органом і значну частину необхід-
них для впорядкування робіт за-
мовлятиме.

Ольга УРИНА


