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НОВАЦІЇ 

Юнак жорстоко побив бабусю, 
бо не давала гроші

Селяни у Голобах отримали від влади доїльні апарати 

Луцькі маршрутки обладнають 
GPS-навігаторами

Від голови Удрицької сільської 
ради, що на Рівненщині, до 

чергової частини Дубровицького 
райвідділу міліції надійшло пові-
домлення про те, що невідома осо-
ба спричинила тілесні ушкоджен-
ня 77-річній місцевій жительці. 

На місце події виїхала слідчо-
оперативна група.  Особу зло-
вмисника встановили швидко. 
Ним виявився місцевий житель, 
22-річний Іван, який майже відра-
зу зізнався у скоєному, повідомляє 
відділ зв’язків із громадськістю. 
Хлопець розповів, що того вечора 
йому вкрай були потрібні гроші. З 
надією позичити кілька гривень у 
77-річної бабусі завітав до її хати. 
Щедра та розуміюча старенька 
дала молодику 10 гривень. Проте 
п’яному хлопцеві цього видало-
ся замало і він почав бити бабцю 
спочатку руками, а потім  ногами. 
Коли ж Іван зрозумів, що грошей 

вона більше не дасть, залишив  
бідолашну лежати на підлозі, за-
бравши мобільний телефон, а сам 
пішов до сусіднього села на дис-
котеку.

Нині потерпіла перебуває у Ду-
бровицькій центральній райлікар-
ні з діагнозом «закрита черепно-
мозкова травма, струс головного 
мозку, забій м’яких тканин облич-
чя, садна обох виличних ділянок, 
внутрішня гематома лобової ді-
лянки голови, обличчя, повік».

Як повідомила в.о. начальника 
районного відділу міліції Тама-
ра Красько, за цим фактом слідчі 
райвідділу порушили кримінальну 
справу (розбій). Санкція передба-
чає покарання у вигляді позбав-
лення волі на строк від семи до 
дванадцяти років. На даний час 
підозрюваний затриманий та пе-
ребуває в ізоляторі тимчасового 
тримання.

Минулого тижня в Голобах Ко-
вельського району відбувся 

семінар-навчання, де обговорювали 
тему сучасного ведення селекційно-
племінної роботи. На захід прибули 
представники асоціації тваринників 
землі Тюрінгія (Німеччина), фер-
мери та керівники агроформувань 
всієї Волині, начальники управлінь 
ветеринарної медицини, зоотехні-
ки, студенти технікумів. Загалом 
приблизно до 400 чоловік. Перед 
семінаром заступник голови облдер-
жадміністрації Віталій Карпюк вру-
чив дванадцятьом родинам доїльні 
апарати. 

Як повідомив Віталій Карпюк, 
безкоштовні доїльні апарати уже 
отримали 118 господарств Волині 
приблизно на мільйон гривень. Він 
пообіцяв, що наступного року, як 
мінімум, закуплять ще 150, плюс 
придбають холодильні установки. 
За його інформацією, всі 919 родин, 
які мають три і більше корови, пови-
нні одержати від держави за два-три 
роки доїльні апарати. Також особис-
ті селянські господарства цього року 
отримали безкоштовний жом. А в 
Камінь-Каширському, Маневицько-
му і Любишівському районах таким 
господарствам ще виділять по півто-
ри тонни комбікорму. Але чи стане 
ця допомога стимулом для розвитку 
тваринництва? Адже селяни сьо-
годні не дуже задоволені ціною на 
молоко. Скажімо, Раїса Турчинюк із 
Привітного каже, що 2,5 грн. за літр, 
які сьогодні пропонують заготівель-
ники, — це мало. Віталій Карпюк 
запевнив, що питання із молокоза-
водами щодо цього буде врегульова-
но, адже, за його словами, ціна, яка 
склалася на м’ясо, влаштовує, а на 
молоко — ні.   

Під час семінару заступник го-
лови облдержадміністрації Віталій 
Карпюк  поінформував присутніх 

про програми підтримки агропро-
мислового комплексу краю. Особли-
вий акцент зробив на облаштуванні 
пунктів штучного осіменіння ВРХ, 
наголосивши,  що на облаштуван-
ня старих і створення нових виді-
лено 700 тисяч гривень. Він гостро 
прокритикував сьогоднішній стан 
селекційно-племінної роботи, наго-
лосивши, що приватне підприємство 
з частковими німецькими інвестиці-
ями «Волиньплемресурс», яке ство-
рили 17 найбільших крупнотовар-
них господарств — «це не комерція, 
а структура, яка хоче покращити 
селекцію на Волині». Посадовець за-
уважив, що ті сільгосппідприємства, 
які виявлять бажання, можуть всту-
пати у це племпідприємство з дольо-
вою участю. 

— На здешевлення штучного осі-
меніння закладаємо у бюджеті 1200 
тисяч грн., — повідомив Віталій Кар-
пюк. — З наступного року плануємо 
платити по 60 грн. за одне осіменіння 
господарю і сільгосппідприємству. 
Головним розпорядником коштів 
буде управління агропромислового 
розвитку. За кошти обласного бюдже-
ту вводимо автоматизовану систему 
обліку селекційно-племінної роботи. 
Ця система мала б і цього року вже 
працювати, бо у нас є така служба, як 
ідентифікація тварин. Європейський 
фонд їм дав 16 комп’ютерів, але вони 
там «карти грають», — посварив сво-
їх підопічних посадовець. — Вони із 
97 корів ідентифікували тільки тися-
чу телят. Рік пробомкали.

Також Віталій Карпюк повідав, 
що наведе порядок з незаконним ви-
різуванням телят, де рекордсменами 
на сьогодні є Старовижівський ра-
йон. 

— Ми повинні закупляти ті те-
лята, які є в населення, — цитуємо 
Віталія Володимировича. — Брест-
ська область в рік закупляє 72 ти-

сячі. Чим Волинь відрізняється? По 
закупівлі телят ми ставимо серйозні 
ціни і в кожному районі повинне 
бути підприємство, яке займати-
меться закупівлею телят. 

Також Віталій Карпюк говорив 
про компенсацію на закупівлю ко-
рів, здешевлення цін на кормодобув-
ну техніку, відшкодування на побу-
дову нових ферм чи реконструкцію 
старих. Плани, як бачимо, у влади 
ніби хороші й благі, але як вони вті-
люватимуться на практиці і чи отри-
мають люди обіцяні здешевлення і 
компенсації?

Перед учасниками семінару ви-
ступив й німецький гість із Тюрінгії 
Холкер Людвіг. Він презентував своє 
племпідприємство і поділився до-
свідом власної селекційно-племінної 
роботи. Його виступ безперечно був 
цікавим, але, мабуть, більше було 
б користі, якби він виступив пе-
ред вужчою і більш зацікавленою у 
даних питаннях аудиторією. Адже 
через присутність керівництва об-
ласті склалося враження, що діалог 
із слухачами, якого чекав німецький 
спеціаліст, трохи не вдався.  

Людмила ШИШКО

Вже з першого січня 2012 року 
усі луцькі маршрутки корис-

туватимуться GPS-навігаторами. 
Про це під час оперативної наради 
заявив заступник луцького мера 
Василь Байцим, пише ЗІК.

За його словами, з першого 
січня 2012 року всі автобуси, які 
займаються пасажирськими пере-
везеннями в місті, вийдуть у рейси 
з GPS-навігаторами. 

Заступник мера вважає, що та-
ким чином можна буде відстежити 

рух автобусів та перевірити якість 
роботи водіїв.

Як повідомлялося раніше, об-
слуговувати перевізників готове 
підприємство «Візор» — саме воно 
у 2010 році виграло тендер на об-
лаштування в луцьких маршрут-
ках системи GPS. 

Така система контролю марш-
рутів перевізникам обійдеться у 
вісім тисяч гривень.

Самі ж луцькі перевізники не в 
захваті від такої новації.

«Зимова агрошкола» не одному дала  
можливість розвинутися в бізнесі

Під час обласного семінару-
навчання «Сучасне ведення 
селекційно-племінної роботи — 
запорука успішної зайнятості», на 
який прибуло понад чотириста 
працівників та фахівців агропро-
мислового комплексу, директор 
Волинського центру зайнятості 
Раїса Кучмук презентувала IV сезон 
«Зимової агрошколи».

Для багатьох цей освітній про-
ект не є новинкою, адже протягом 
трьох сезонів в агрошколі проведено 
понад 200 семінарів, їх слухачами 
стали 4700 селян. Як результат, про-
тягом 2010-2011-го років 170 безро-
бітних розпочали підприємницьку 
діяльність у сфері сільського гос-
подарства, мисливства та лісового 
господарства. Саме економічна кри-
за, реформовані трудові відносини 
на селі ще у 2008-му році спонука-
ли працівників служби зайнятості 
шукати конкретні ідеї й шляхи під-
тримки селянина-одноосібника.

— Ми переконалися, — розпо-
віла Раїса Кучмук, — що  насправді 

світові економічні катаклізми в пер-
шу чергу руйнують крупний бізнес, 
а от дрібний виживає. У сільському 
господарстві ж спочатку потрібно 
було просто народити той бізнес, 
тобто розкрити здібності людини, її 
таланти, навчити, підтримати і оці-
нити.

Так, з грудня 2008-го розпочала 
свою роботу «Зимова агрошкола». 
Навчання проводилися на базі ра-
йонних центрів зайнятості, а також 
на територіях сільських і селищних 
рад.

— Проаналізувавши інтереси 
безробітних,  — наголошує Раїса Єв-
генівна, — та специфіки розвитку 
виробництва в конкретному районі 
було визначено напрямки і теми за-
нять агрошколи, які кожен рік онов-
люються. Щоб селяни отримали ком-
петентні відповіді на свої питання, 
довелося до співпраці залучити Во-
линський центр підготовки та підви-
щення кваліфікації кадрів агропро-
мислового комплексу, Волинський 
інститут агропромислового вироб-
ництва Академії аграрних наук, го-

ловне управління агропромислово-
го розвитку облдержадміністрації 
та районні управління, Волинську 
сільськогосподарську дорадчу служ-
бу, консультантів-практиків і просто 
людей-фанатів своєї справи.

До речі, журналісти неодноразо-
во бували на таких заняттях і кож-
ного разу переконувалися, що вони 
були дуже корисними і цікавими 
для слухачів-селян. Часто виходили 
за рамки відведеного часу, настіль-
ки була гострою дискусія, де кожен 
міг поділитися власним практичним 
досвідом у тій чи іншій галузі. Крім 
того, слухачами могли бути не тіль-
ки безробітні, а й усі бажаючі, без-
коштовно.

У новому, четвертому сезоні «аг-
рошколи», як повідомила  директор 
центру зайнятості, що буде реалі-
зовуватися з грудня цього року по 
березень 12-го року, — розширить-
ся тематика навчальних семінарів. 
В усіх районах області сільське на-
селення буде поінформоване про 
ринки збуту сільськогосподарської 
сировини, регіональні цільові про-
грами підтримки агропромислового 
комплексу і особливості започатку-
вання власної справи у сільськогос-
подарській галузі.

Тому слідкуйте за оголошеннями 
про роботу школи!

— Також наша освітня послу-
га сертифікована як краща послуга 
року, — наголосила про оцінку ді-
яльності служби зайнятості Раїса 
Євгенівна. — Цього року апробова-
на на серйозному рівні літня школа 
— «школа підтримки культури і ту-
ризму». А тому всім причетним до 
цих освітніх проектів я дякую, і дай 
Бог, щоб наша літня і зимова школи 
принесли людям впевненість, роз-
ширили знання. Щоб ми зрозуміли: 
освіта і бізнес — тотожні поняття.

Людмила ШИШКО

70
приблизно стільки гривень 
(мінімум — 45 грн.) коштувати-
муть натуральні ялина і сосна 
на ялинкових базарах, які 
запрацювали 15 грудня. Ціна 
буде залежати від пухнастості і 
величини дерева.

Хлопець загинув через цигарку 
в ліжку
У селищі Жовтневе поблизу Нововолинська в цегляному 
4-квартирному житловому будинку трапилась пожежа. 
На час прибуття служби «101» будинок був заволочений 
димом. Ланка газодимозахисників уже за 10 хвилин 
приборкала загорання, але вогонь встиг забрати життя 
29-річного Олександра К., онука 81-річної господині 
квартири. Пенсіонерка також отримала опіки обличчя та 
отруїлась димом і була госпіталізована до міської лікар-
ні. Причиною лиха стала необережність під час куріння 
загиблим у ліжку, який перебував у нетверезому стані.

На Волині горів поїзд 
із пасажирами 
У неділю, 11 грудня, поблизу села Старі Кошари 
Ковельського району загорівся дизель-поїзд спо-
лученням Ковель-Ягодин. Про це інформує УМНС 
у Волинській області. Повідомлення про пожежу 
надійшло до рятувальників у неділю о 15 годині 58 
хвилин. Надзвичайна ситуація трапилась на плат-
формі «Магари». Вогнем знищено моторний відсік, 
кабіну мотористів, пасажирський салон. Серед сорока 
пасажирів постраждалих немає. Причину займання та 
завдані збитки встановлюється.

Раїса Кучмук презентувала IV  сезон «Зимової агрошколи»

ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ 

ОГОЛОШЕННЯ 

Продам або здам в оренду трикімнатну квартиру на Київському майдані в Луцьку.
(4-й поверх 9-поверхового будинку, у квартирі — сучасний євроремонт).

Тел. (098) 446-73-76


