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«Відомості» вже писали про родину 
Матвійчуків із села Граддя Мане-
вицького району, що відома на 
всю округу завдяки тепличному 
овочівництву.  Та голова сімейства 
Микола Павлович — справжній 
господар і має неабиякий інтер-
ес до різних цікавинок та новацій 
сільського господарства. Отож, на 
диво всім розводить у звичайному 
поліському селі унікальних кудла-
тих свиней породи монголіца.

Ця порода свинок була виведена 
ще у 19 столітті в Угорщині шляхом 
схрещення дикої свині з домаш-
ньою. Через довгу закручену  шерсть 
здалека цих тваринок можна сплута-
ти з вівцям. 

 — Я по-особливому ставлюся до 
сільського господарства. Якщо вже 
десь щось цікаве побачу, то не вга-
муюсь, поки не придбаю для себе,  
— каже Микола Матвійчук. 

Так сталось і з кудлатими свин-
ками. Коли Микола Павлович дізна-
вся про цю породу, то їздив роздив-
лятись диво-тварин і на Закарпаття, 
і на Хмельниччину та Тернопільщи-
ну. Зрештою не втримався і придбав 
аж п’ять поросяток. 

— Кучеряві свині добре призви-
чаїлись до волинських умов, завдяки 
своїй довгій шерсті не потребують 
особливих умов і цілий рік живуть 
практично на вулиці, з легкістю пе-
реносять навіть люті морози, — ді-
литься господар.

Зараз в обійсті Матвійчуків чет-
веро таких свинок, бо поросяток 
уже розкупили. Мешкають кудлаті 
в спеціальному відкритому вольєрі 
і ще мають у своєму розпорядженні 

міні-ставочок та невеличкий хлів-
чик. Як розповів Микола Павлович,  
водойма  необхідна тваринам, аби 
попити води та скупатись у спекотні 
літні дні. Зимують свині теж тут, що-
правда, до морозів готуються — зно-
сять зі всього вольєру сіно та гілки у 
свій хлів. 

Невибагливі кучеряві свині й до 
харчування.

— Вони їдять у три рази менше, 
як звичайні льохи. Коли простій 
свинці для нормального росту по-
трібно 3-4 кілограми зерна на добу, 
то цій вистачить і одного кілограма. 
З настанням весняно-літнього пе-
ріоду в раціоні тварин з’являється 
різноманітна зелень:  конюшина, лю-
цена, звичайна трава чи навіть зілля. 
Монголіца з радістю їстиме й огірок, 
і яблуко, й гарбузи. Крім цього ця 
порода дуже стійка до хвороб, адже 
має в собі й кров диких кабанів, — 
зазначає пан Микола.

Зазвичай період відгодівлі ку-
черявих свиней становить близько 
року. За цей час монголіца може 
набрати до 200 кілограмів ваги. За 
словами волинського господаря, 
м’ясо цих тварин особливо цінне. В 
порівнянні зі звичайною свининою 
воно менш жирне, не містить хо-
лестерину, більш насичене цінними 
вітамінами та мінералами. Загалом 
— справжнісінький делікатес. 

— Самиця угорських кучерявих 
свиней приводить чимале потом-
ство. Спочатку — до п’яти порося-
ток, а згодом і до десяти, — розпові-
дає Микола Павлович. — Десь через 
два-три тижні чекаємо на поповне-
ння. Хоч поросяток ще немає, але усі 
вони вже замовлені, тож проблем зі 

збутом не буде.
Вартість маленької монголіци 

на ринку коливається у межах 150 
доларів. Родина Матвійчуків цінить 
поросяток дещо дешевше — 100 до-
ларів за одного. Минулої осені, коли 
було потомство, то розмістили ого-
лошення про продаж в Інтернеті, й 
свинки швидко знайшли нових гос-
подарів. 

Крім кудлатих свиней, Матвій-
чуки розводять і звичайних, що-
правда, теж угорського походження.  
Проте унікальні свині — це не єдина 
гордість Матвійчуків. Ось уже чоти-
ри роки в їхньому подвір’ї живуть 
павичі, а минулоріч з’явились ще й 
фазани.

Павичів Микола Павлович при-
віз із Ковеля, побачив їх на місце-
вому ринку і вирішив придбати. За 
парочку молодих екзотичних птахів 
тоді заплатив 500 гривень. Щоправ-
да, перші павичі у Градді не прижи-
лись, але невдовзі господар знову 
купив самця та самицю, й уже третій 
рік птахи приводять потомство.

— Павичі потребують делікат-
ного догляду, їм необхідне тепло, а 
маленьких пташенят взагалі до двох 
місяців потрібно тримати у теплич-
ному кліматі — під ввімкненою лам-

пою, —  каже пан Микола. – Самиці 
несуться 2-3 рази на літо по 10-15 
яєць за раз. А от висиджувати пта-
шенят саджу курку чи індичку,  аби 
павичка продовжувала нестись. З 
приведеного потомства виростає 
лише третина птахів, бо частина на-
роджується кволими і не виживає. 
Зараз ціна цих птахів уже підвищи-
лась, за парочку кілька місячних па-
вичів просять одну тисячу гривень,  
а дорослий самець із хвостом вартує 
близько двох тисяч.

У 2011 році Микола Павлович 
привіз із Закарпаття ще й фазанів. 
Поки що їх лише троє, та невдовзі 
чекають на поповнення. Господар 
годує птахів, так як і звичайних ку-
рей, — пшеницею та кукурудзою. 
Або робить корм із цих зерен за до-
помогою екструдера, який їх переме-
лює та під тиском формує у палич-
ки. Аби екзотичні птахи не хворіли, 
обов’язково додає до раціону вітамі-
ни, а час від часу і пігулки для про-
філактики. 
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Тепер за вивезення старих диванів 
доведеться платити

У Луцьку затримали молодиків, що 
збували канабіс учням і студентам

Волинського міліціонера-хабарника засуджено 
на 5 років

Волиняни закинули у ворота 
«Шахтаря» три м’ячі

Виконавчий комітет Луцької 
міської ради затвердив рішен-

ня про нові тарифи на вивезення 
твердих побутових відходів. Від-
тепер до тарифу включено ще й 
вивезення великогабаритних від-
ходів, себто зламаних холодиль-
ників, старих диванів та інших 
меблів. 

Як зазначив начальник відділу 
енергозбереження Луцької місь-
кої ради Костянтин Патракеєв, 
підприємство «Луцькспецкомун-

транс» і раніше забирало такий не-
потріб, який люди складали поруч 
із контейнерами. Втім, грошей за 
послугу не отримувало. Відтак, це 
призводило до щорічних збитків 
у сумі більш як 800 тисяч гривень.

Послуга з вивезення побуто-
вих відходів тепер коштуватиме 
5,31 гривні для однієї людини в 
місяць для багатоквартирних та 
одноквартирних будинків і 6,28 
гривні з особи — для будинків із 
присадибною ділянкою.

На Волині засуджено колишньо-
го начальника відділу кримі-

нальної міліції у справах дітей Во-
лодимир-Волинського міськвідділу 
УМВС України, який вимагав та 
одержав хабара.

До управління СБУ звернулася 
місцева мешканка з заявою щодо ви-

магання від неї хабара працівником 
міліції за непорушення стосовно її 
сина кримінальної справи за хулі-
ганство. У червні 2011 року спів-
робітники СБУ затримали майора 
міліції «на гарячому» під час одер-
жання хабара. 

Вироком суду зловмисника ви-

знано винним у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 2 ст. 368 (одержан-
ня хабара службовою особою, яка 
займає відповідальне становище) 
Кримінального кодексу України та 
призначено покарання у вигляді 5 
років позбавлення волі з іспитовим 
терміном 3 роки.

Справжній футбольний трил-
лер подарували глядачам 

«Шахтар» і «Волинь» у півфіналь-
ному поєдинку Кубка України. В 
результаті гри з рахунком 3:4 пере-
міг «Шахтар». Критики уже всти-
гли назвати виграш «гірників» 
«перемогою імені судді Годуляна».

Матч, у якому було все — три 
пенальті, боротьба на кожно-
му клаптику газону, сім заби-
тих м’ячів і просто неймовірний 
шквал емоцій як на полі, так і поза 
ним. На 24 хвилині перша небез-
печна атака «гірників» заверши-

лася взяттям воріт, м’яч у сітку 
відправив Тейшейра.  Менше як за 
10 хвилин «Волинь» зрівняла ра-
хунок: Майкон Олівейра успішно 
реалізував пенальті.

Другий гол «Шахтаря» автор-
ства Фернандіньо — результат 
неоднозначного пенальті. Уже в 
другому таймі донеччани знову за-
бивають із 11-метрового. Резуль-
тат 1:3. Та на 83-й хвилині Рамон 
Лопес  прострілює  ворота «Шах-
таря» і червоно-білі скорочують 
відставання. У відповідь за 5 хви-
лин «гірники» закидають четвер-
тий м’яч у ворота противника.

В останні хвилини матчу  «Во-
линь» добряче попсувала нерви 
«Шахтарю». На другій хвилині 
доданого часу червоно-білі таки 
забили ще один гол — додав сво-
їй команді третє очко Майкон. 
«Волинь» боролась до останньої 
секунди, втім, закинути ще один 
м’яч так і не вдалось. Отож, путів-
ка до фіналу Кубка України діста-
лась донеччанам.

У поліському селі розводять 
кучерявих свиней

89-річний дідусь на мотоциклі 
не розминувся з «Жигулями» 
На Горохівщині не змогли розминутись на дорозі мото-
цикл і автомобіль, повідомили у СЗГ УМВС України у Во-
линській області. На дорозі у селі Терешковичі 89-річний 
мешканець села Уманці Роман К., керуючи мотоциклом 
«МТ-10», не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся 
з автомобілем «ВАЗ 21011», за кермом якого перебував 
40-літній місцевий мешканець Володимир К. Внаслідок 
ДТП транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень. 
Дідусь із тілесними ушкодженнями госпіталізований у 
райлікарню. Триває перевірка.

Ліквідаторам аварії на 
ЧАЕС дали доїльні апарати 
У Луцьку від імені голови Волинської облдержад-
міністрації Бориса Клімчука сім’ям ліквідаторів 
аварії на Чорнобильській АЕС та громадянам, які 
постраждали від наслідків катастрофи і мають на 
утриманні три та більше корови, вручили доїльні 
апарати. Власниками доїльних апаратів стали 23 
родини з Камінь-Каширського, Любешівського та 
Маневичівського районів.

На Волині з метою недопущен-
ня та запобігання торгівлі 

наркотичними засобами і психо-
тропними речовинами у навчаль-
них закладах проводиться ряд 
заходів у рамках спецоперації «Ге-
нофонд». І результат не забарив-
ся: затримали молодика, котрий 
збував наркотичні засоби учням і 
студентам.

Начальник ВБОН УМВС 
України у Волинській області 
полковник міліції Василь Коваль 
розповів, що, провівши оператив-
ні закупівлі, вдалося затримати 
жителя обласного центру, котрий 
протягом останніх трьох місяців 
займався збутом наркотичних за-
собів.

— Ми задокументували фак-
ти збуту особливо небезпечного 
наркотичного засобу — канабісу 
— 19-річним мешканцем облас-
ного центру, — розповів Василь 
Дмитрович. — Звісно, нас одра-
зу зацікавив канал постачання 
наркотиків на територію Луцька. 
Тож, провівши ряд оперативних 
заходів, вдалося встановити особу 
громадянина М. При обшуку його 
помешкання було виявлено близь-
ко 400 грамів марихуани, які уже 
були розфасовані, а відтак — гото-

ві до продажу. За цінами чорного 
ринку вартість товару становить 
40 тисяч гривень.

Наголосив полковник міліції і 
на тому, що такий «бізнес» чоловік 
поставив на професійну основу, 
адже міліціонери знайшли у квар-
тирі майже 200 грамів насіння ко-
ноплі, яку наркоторговець тримав 
для подальшого висівання.

Нині вже порушена криміналь-
на справа за ч. 2 ст. 307 (Незаконне 
виробництво, виготовлення, при-
дбання, зберігання, перевезення, 
пересилання чи збут наркотичних 
засобів, психотропних речовин 
або їх аналогів) КК України. Обоє 
чоловіків затримано в ізолятор 
тимчасового тримання Луцького 
МВ УМВС у Волинській області. 
Згідно з законодавством, їх чекає 
позбавлення волі на строк від 6 до 
10 років із конфіскацією майна.


