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Школу 
в Прилісному 
планують 
завершити 
за місяць 

«Адміністративні послуги: спрощений доступ через пошту» 

Волинянина 
оштрафували 
за незаконний 
політ мотодельта-
планом 

Щоб дітвора Прилісненської 
школи в Маневицькому 

районі вчилася в одну зміну, роз-
ширюють приміщення навчаль-
ного закладу. 

Реконструкцію планують за-
вершити цього року, а ввести 
будівлю в дію — у січні 2014-го. 

Проектна потужність школи 
— 216 місць. Вартість добудови 
перевищує 4,7 млн грн. На сьо-
годні освоєно 70% асигнувань. 

Шановні волиняни! Запрошуємо 
Вас скористатись новою послугою 
«Адміністративні послуги: спроще-
ний доступ через пошту» в усіх від-
діленнях поштового зв’язку Волин-
ської області. 

Тепер Ви маєте змогу оформити 
необхідний документ через поштове 
відділення або, навіть не виходячи з 
дому, через Вашого листоношу. 

За Вашим бажанням замовлений 
документ можна отримати у відді-
ленні поштового зв’язку, або лис-
тоноша доставить його Вам додому 
(не забудьте зазначити це у заяві на 
одержання послуг). 

Тобто у поштових відділеннях 
Волинської дирекції УДППЗ «Ук-
рпошта» можна подати заяву та 
пакет документів для отримання 
адміністративних послуг. Перелік 

найбільш популярних: 
1. Виплата компенсації на при-

дбання твердого палива та скрапле-
ного газу. 

2. Призначення житлових суб-
сидій для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних по-
слуг і придбання скрапленого газу, 
твердого та рідкого пічного побуто-
вого палива. 

3. Встановлення статусу та вида-
ча посвідчення «Ветеран праці». 

4. Встановлення статусу та вида-
ча посвідчення «Дитина війни».

5. Встановлення статусу та видача 
посвідчення батьків і дітей із багато-
дітної сім’ї. 

6. Виплата компенсації за невико-
ристані путівки на санаторно-курорт-
не лікування, оздоровлення інвалідам 
і деяким категоріям громадян. 

7. Державна реєстрація фізичної 
особи, яка має намір стати підпри-
ємцем.

8. Державна реєстрація припи-
нення підприємницької діяльності 
фізичною особою — підприємцем. 

9. Видача довідки з Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб і 
фізичних осіб — підприємців. 

10. Видача довідки про доходи 
(розмір пенсії). 

У приміщенні відділення Ви зна-
йдете вичерпну інформацію про ад-
міністративні послуги. Компетент-
ний співробітник пошти допоможе 
Вам заповнити всі необхідні бланки 
заяв, ознайомить із правилами та 
порядком оформлення. 

Ми працюємо для Вас! 
Волинська дирекція 

УДППЗ «Укрпошта»

Останнім часом на укра-
їнсько-польській ділянці 

кордону фіксують спроби неза-
конних польотів із використан-
ням малих літальних апаратів. 
Так, нещодавно прикордонники 
Луцького загону спостерігали 
несанкціонований політ мото-
дельтаплана вздовж державно-
го кордону. Власник літального 
апарата — мешканець с. Меж-
исить Ратнівського району Во-
линської області. 

За порушення прикордонно-
го режиму та виконання польо-
тів чоловіка притягнуто до адмі-
ністративної відповідальності й 
оштрафовано на дві тисячі гри-
вень. 

Державна прикордонна 
служба України інформує, що 
польоти в межах контрольо-
ваних прикордонних районів 
здійснюються лише після узго-
дження з органом охорони 
державного кордону, інформу-
вання відповідних підрозділів 
Держприкордонслужби, у зоні 
відповідальності яких прово-
диться така діяльність, і з до-
зволу відповідних підрозділів 
Авіаційної служби України на 
зареєстрованих літальних апа-
ратах у порядку, визначеному за-
конодавством України. 

У Старих Березовичах фермерують 
Боярські 

Не кожен фермер у Володимир-
Волинському районі може похвали-
тися такими дорідними врожаями, 
які збирає Віктор Боярський із 
Березовичів. І, мабуть, не у кожного 
є власна міні-ферма, майстерня, 
склади, два корівники, де худоби 
налічується три десятки голів, а ще 
— 35 свиней і півтори сотні різної 
птиці. 

За неповних п’ять років госпо-
дар придбав два потужних німець-
ких комбайни — зерно- і бурякоз-
биральний, стільки ж тракторів і 
вантажних машин та іншу сільгосп-
техніку. А недавно від держави отри-
мав доїльний апарат і — з-поміж 
небагатьох волинських аграріїв 
— холодильне обладнання ємкіс-
тю 200 літрів. Так, відповідно до 
обласної програми підтримки сіль-
госпвиробників, стимулюють тих, 
хто розвиває сільське господарство, 
утримує п’ять і більше корів. 

У чому ж секрет успішності? 
— За що мав узятися, коли 

колгосп розвалився? У селі робо-
ти майже ніякої, крім домашнього 
господарства. А тут якраз майнові 
й земельні паї роздавали, — Віктор 
Іванович згадує часи, коли під бо-
ком, поряд із домівкою, просто-таки 
серед білого дня розтягували й «ді-
лили» колгоспне майно: корівники, 
телятники, свинарники. — Порадив-
шись із дружиною Таїсою, вирішили 
купити у людей те, що вціліло. Так і 
зробили. 

Тому в Старих Березовичах досі 
збереглися колишні колгоспні бу-
дівлі. Якщо в інших селах від них 
лишилися руїни, то тут навпаки — 
все доглянуте й ошатне. Одне слово, 
господаря помітно здалеку. 

А розпочинали Боярські з кіль-

кох гектарів землі та пари коней. 
Зате тепер мають чимале господар-
ство, обробляють 35 гектарів, майже 
не застосовуючи ручної праці, й вро-
жаї збирають щедрі. 

— Одночасно вигідно займатися 
рослинництвом і тваринництвом. 
Як навесні підійде пора сіяти-са-
дити, то здаю худобу і купую насін-
ня, пальне, добрива. А вже восени 
є прибутки від зданого врожаю і, 
звісно, корми, — продовжує роз-
мову фермер. — Спочатку на орен-
дованих гектарах, окрім основних 
культур, вирощували моркву та сто-
лові буряки, але одного сезону через 
низьку ціну довелось увесь врожай 
згодувати худобі й свиням, то тепер 
сіємо зернові, ріпак, цукрові буря-
ки, садимо картоплю. Бульба цього 
року вродила добре, особливо сорти 
«беларосса» і «венета»: вони дали 
врожайність до 20 тонн із гектара. 
І проблем зі збутом не мали. Заго-
тівельники зі Сходу брали по три 
гривні за кілограм. Майже відмо-
вився від «хімії», бо є власна органі-
ка. Ще купую на птахофабриці куря-
чий послід по 100 гривень за тонну, 
застосовую сівозміну. Так робить 
багато фермерів, бо такий перегній 
«працює» три роки і стільки часу не 
потрібно підживлювати ґрунт. Піс-
ля картоплі добре сіяти зернові, що 
і роблю. А ще вирощую ріпак. Уже 
здав на Луцький комбікормовий за-
вод понад 50 тонн, але за вдвічі ниж-
чою ціною, ніж торік, бо там кажуть, 
що зросла пропозиція, тому вартість 
сільгосппродукції знизилась. 

Цього сезону в господарстві чи 
не найвища за минулі роки врожай-
ність цукрових буряків — 700 цент-
нерів із гектара. Поки тривав сезон 
на Іваничівському заводі, вирощене 
доставляли туди, а що не все всти-

гли зібрати, то тепер возять солодкі 
корені на гнідавське переробне під-
приємство. 

Найперший помічник у Віктора 
Івановича — син Юрій. Він уміє ро-
бити все, що й батько. Як треба, то 
сідає за кермо комбайна чи везе про-
дукцію здавати. У фермера весь про-
цес вирощування цукрових буряків 
механізований, тому обходяться без 
сторонньої допомоги і посередників. 
Навіть про ручне прополювання за-
були, бо використовують білоруські 
або російські препарати захисту (але 
не китайські), які повністю знищу-
ють бур’яни. 

— Якось знайомий, приїхавши у 
гості, побачив поле з цукровими бу-
ряками і здивувався: «Коли встигли 
прополоти?» — згадує Віктор Бояр-
ський. — А я йому на те, жартуючи: 
на березовичівських чорноземах 
бур’яни не ростуть. І порадив, які 
краще гербіциди застосовувати. 

Колись я працював водієм у тор-
гівлі, дружина — швачкою, потім 
уже разом у колгоспі трудились, — 
продовжує співрозмовник. — Коли 
стали фермерувати, «перекваліфі-
кувалися» на агрономів, зоотехніків, 
а я — ще й на механіка та слюсаря, 
бо доводиться з синами власноруч 
техніку ремонтувати. Син Роман 
відділився і також у Березовичах 
створив власне фермерське госпо-
дарство, а Юрій господарює з нами. 
З міста приїжджає донька Вікторія 
з п’ятирічним Богданком, бо онук 
каже, що хоче у село, на бабусине 
молочко… Та й старші Іринка та Ка-
рина люблять гостювати. 

У нас корови м’ясо-молочної по-
роди, від однієї в середньому надою-
ємо 20 літрів у день. Молоко здаємо 
на «Чортківсир» по 60 літрів щодень, 
а влітку, бувало, і 80. У листопаді 

ціна збільшилась до 2,65 гривні. Як 
розраховуються заготівельники? 
Поки не скаржимось. А недавно за 
кошти обласного бюджету отримали 
холодильне обладнання місткістю 
200 літрів. Це дозволить здавати мо-
локо охолодженим, а можливо, і за 
вищою ціною. Ще плануємо купити 
корів молочної симентальської по-
роди, вони коштують дорого — до 
20 тисяч гривень, зате у них надої в 
два рази вищі, ніж у моїх чорно-ря-
бих. 

До слова, всі тварини у Бояр-
ських мають клички. На моє запи-
тання, як їх запам’ятовують, від-
повіли: дуже просто! Приміром, 
Квітка народилась у квітні, Мартин 
— у марті, Іванка — на Івана, Тімон 
— на Тимофія… 

Мабуть, читаючи ці рядки, хтось 
із читачів дорікне: мовляв, що то 
за життя, коли все робота і ніякого 
просвітку з ранку до ночі? Мій спів-
розмовник каже: неправда! Його 
Таїсія завжди знайде час, щоб поди-
вувати рідних незвичними страва-
ми, особливо з птиці. Ще господиня 
гарно вишиває хрестиком і «хворіє» 
квітами. Лише лілій має зо два де-
сятки сортів, а ще гладіолуси, жор-
жини, півонії… 

А її чоловік — досвідчений па-
січник, бо це у їхньому роду з діда-
прадіда, і затятий мисливець. До-
вкола ферми літає багато яструбів, 
чатуючи на домашню птицю, то ін-
коли доводиться їх відстрілювати. 
Тільки минулого року Віктор Івано-
вич уполював понад три десятки ли-
сів, а двоє малих — приручив. Було й 
третє лисеня, але хитрі лиси-батьки 
вкрали — за ніч перегризли новень-
кий нашийник. 

Ці дикі тваринки жили у спеці-
альній клітці на два поверхи: знизу 
вхід, а зверху — «спальня», сторожу-
вали корівники. Хоч то і дикі звірі, 
але, побачивши господаря, бігли 
до нього і лащились, мов домашні 
улюбленці. І головне — не кусали. 
Звірі, як бачили, що господар йде з 
птицею, раділи, заледве на руки не 
вискакували. Їжу про запас у нори 
ховали, але так ретельно, що довко-
ла клітки жодної пір’їни не знайдеш. 
Можливо, і досі б сторожували, але 
не витримали конкуренції свійських 
собак, які на них нападали. А одно-
го разу після такої бійки перегризли 
нашийники й утекли. 

Ще на подвір’ї господарів ство-
рено справжній музей просто неба. 
Сюди, як спадок із прадідової хати, 
перемандрували чавунці, гасова 
лампа, дерев’яні діжки, ступа і ноч-
ви, дубові бочки на вино, праска, 
ковороток… Й у будинку затишно, 
є камін із картиною, де мисливці по-
люють на здобич, — усе виконано за 
проектом Віктора Івановича. 

Тетяна АДАМОВИЧ 

Понад 40 сімей отримали житло 
за пільговими кредитами
У Луцьку вручили сертифікати на квартири у 
новозбудованому житловому будинку 42 волинським 
сім’ям. Так, четверо людей купили помешкання у 
багатоповерхівці через пільговий довгостроковий 
кредит молодим сім’ям та одиноким молодим 
громадянам за рахунок коштів державного й обласного 
бюджетів, 15 — за програмою здешевлення іпотечних 
кредитів, 23 — за програмою доступного житла. Ключі 
вручив міністр регіонального розвитку, будівництва і 
ЖКГ України Геннадій Темник. 

У Чернівцях шили свій Adidas
У Чернівцях виявили підпільний цех із пошиття 
спортивного одягу марки Adidas, який організував 
громадянин іноземної держави. Про це повідомили у 
СЗГ УМВС України в Чернівецькій області. Реалізовували 
підроблені товари у мережах магазинів на території 
області й через Інтернет — по всій Україні. За цим 
фактом відкрито кримінальне провадження за 
ознаками злочину, передбаченого ст. 229 (незаконне 
використання знака для товарів і послуг, фірмового 
найменування, кваліфікованого зазначення походження 
товару) Кримінального кодексу України. 

72%
учасників Євромайдану готові 
стояти стільки, скільки треба. Такі 
дані повідомила директор фонду 
«Демократичні ініціативи» Ірина 
Бекешкіна. 

У Володимира і Таїсії Боярських усі тварини ручні 

 Допоможіть врятувати життя!
18-річна лучанка Вікторія Парфенюк 
четвертий рік хворіє на системний 
червоний вовчак, антифосфоліпідний 
синдром, люпус-нефрит, гіпоталамічний 
синдром, тромбофлебіт нижніх кінцівок 
і правої руки. На лікування мама Віки 
витратила всі свої заощадження. Дуже 
допомагали школа, друзі. Та українські 
лікарі сказали, що безсилі у боротьбі 
з хворобою. Допомогти погодилися 
медики знаменитої німецької клініки 
«Шаріте». Проте лише на обстеження 
у цьому закладі потрібно 10 тисяч 930 
євро. Вони потрібні ТЕРМІНОВО. 

Реквізити для безготівкового 
поповнення платіжної картки 
Парфенюк Тетяни Іванівни:
Отримувач: «Приватбанк»
Назва банку: «Приватбанк»
Номер рахунку: 29244825509100 ОКПО: 
14360570 МФО: 305299
Призначення платежу: Для поповнення 
на карту 6762 4682 0384 9223
Кому: Парфенюк Тетяні Іванівні, код: 2318213881, тел. 050 998 79 60.


