
Руслан Кротач із Зимного, що у 
Володимир-Волинському районі, 
— один із молодих, але досвід-
чених і перспективних фермерів, 
депутат районної ради та завзятий 
футболіст із місцевої команди. 
Маючи інженерну освіту, все ж 
вибрав сільське господарство, і, 
виявляється, неспроста. Колись, 
працюючи на цукровому заводі, 
побачив, як головний агроном 
підприємства, сіючи буряки у полі, 
молився: «Благослови, Господи, на 
добрий врожай…». Побачене й по-
чуте настільки зачепило хлопця за 
душу, що він іще тоді вирішив: як і 
наставник, буде трудитись на землі. 
Звісно, спершу не все вдавалось, 
але тепер успішний господарник 
уже може навчати інших, як збира-
ти дорідні врожаї. 

— У мене мама — вчителька, тато 
— шахтар, а я хотів стати військовим 
або міліціонером, хоча батьки бачи-
ли мене педагогом, але, очевидно, 
Господь правує нас туди, де більше 
потрібні, — згадує фермер. — Закін-
чивши Львівський політехнічний ін-
ститут, трудився водієм у колгоспі, 
згодом — на цукровому заводі. Ось 
там і розпочалася моя школа земле-
робства — ще тоді твердо вирішив 
працювати у сільському господар-
стві. Щоб здійснити задумане, треба 
мати кошти, тому подався на заро-
бітки у Польщу. Там побачив, як із 
толком треба хазяйнувати. Про свої 
плани повідав місцевим рільникам, і 
вони також радили: «Хлопці (Руслан 
був із другом. — Авт.), беріть землю, 
бо за років десять її всю розпрода-
ють. Багаті не будете, але на хліб і до 
хліба заробите, адже на сільгосппро-
дукцію завжди є попит». 

Мене щось ніби тягнуло до зем-
лі. Й оте «щось» сидить у мені досі. 
Якраз у ті часи розпочали ділити 
колгоспне майно, і брат Андрій, ко-
трий працював там механізатором, 
порадив мені купити трактор ЮМЗ. 
Що і зробив. Так придбав першу тех-
ніку за тисячу доларів. Довго її ре-
монтували, а в результаті, коли вруч-
ну посіяв із батьком гектар озимини, 
не мали чим заборонувати поле, бо 
той тракторець постійно ламався, а 
коней ні у кого не допросився. Що 
робити? Зачепив до «Фольксваге-

на» борони, і так заскородили… Але 
зернові погано зійшли, і врожай був 
нікудишній. 

Наступного року ще додав бабу-
сині два паї й, окрім пшениці, посіяв 
півгектара цибулі. Зібрав її 15 тонн. 
То була добра врожайність, бо до-
тримувався агротехнологій, яких 
навчився у Польщі. Й далі продо-
вжував туди їздити на заробітки. 
Недосипання та нервове напружен-
ня підірвали здоров’я, довелося з 
місяць полежати у лікарні, але це 
не відбило охоти до землеробської 
праці. Порадившись із горичів-
ським фермером Володею Оніщу-
ком, разом посіяли цукрові буряки 
на 12 гектарах. Трохи заробили, але 
й ґуль набили, а все ж не втрачали 
надії на добрі врожаї. Тому через рік 
після озимих знову сіяли буряки, 
зібрали по 500 центнерів із гектара 
— це середня врожайність. Може, 
й досі разом би хазяйнували, але я 
прихильник нових агротехнологій, а 
Володя більше спирається на досвід. 
Я вдячний йому за ті мудрі пора-
ди, чому навчився. На добрі врожаї 
можна сподіватися тільки дотриму-
ючись агротехнологій. 

Вирішив працювати самостійно 
й у 2006 році зареєстрував фермер-
ське господарство. Зароблені гроші 
вкладав у землю: купував добрива, 
препарати захисту. Більшість орен-
дованих земель були виснажені, 

неродючі, їх відновлював за допо-
могою сидератів і добрив. А вчуся 
цьому на семінарах, які проводять 
компанії, що продають різні пре-
парати, два рази у рік виїжджаю на 
Дні поля, де знайомлюсь із досвідом 
прогресивних сільгосппідприємств. 

Добре допомагають державні 
програми, які спрямовані на допомо-
гу фермерам. У 2008 році купив трак-
тор МТЗ і вантажний автомобіль — 
за них держава відшкодувала по 30% 
вартості. Ще раніше придбав у селян-
ській спілці зернозбиральні комбай-
ни — з двох зібрав один. Також у кол-
госпі викупив тік із приміщеннями 
— тепер тут склади, майстерня. 

Користуючись державною про-
грамою, через фермерський фонд 
узяв 50 тисяч гривень безвідсотково-
го кредиту на п’ять років — уже ви-
платив його минулого місяця. Знаю, 
що ця програма діє й донині. Не так 
давно був у Києві у голови фонду 
Марії Горошкіної, від якої дізнався, 
що кошти на безвідсотковий кредит 
надійшли лише в одну область — Во-
линську. Тож раджу й іншим сіль-
госпвиробникам ними скористати-
ся, бо це справді добра підмога. 

Що вирощують у фермерському 
господарстві Руслана Кротача? 

— Зернові й цукрові буряки, 
картоплю та цибулю. Торік іще са-
дили капусту, проте відмовилися, бо 
збитково, — розповідає фермер. — 

Цьогоріч у середньому врожайність 
збіжжя сягала 40 центнерів із гекта-
ра, цукрових буряків — 450, цибулі 
— 30. Добре зародила бульба пізньо-
го голландського сорту «євростар» із 
урожайністю 40 тонн із гектара, «ла-
ура». Насіннєвий матеріал купили 
у Сашка Тіщенка з Володимирівки. 
Заготівельники з Луганська й Одеси 
самі мене знаходять, то проблем зі 
збутом не виникає. Правда, величез-
ні бульби «євростару» (бувало, що 
одна важила 1600 грамів!) дещо зни-
зили вартість до 2,40 гривні за кіло-
грам. Цей крохмальний сорт має ба-
дилля більше метра, воно зелене до 
кінця вересня, не боїться фітофтори, 
тож до того часу картопля ще росте. 

У листопаді завершили сіяти 
пшеницю-дворучку німецького 
сорту «трізо», бо для неї нормальні 
такі пізні строки. Чому «дворучка»? 
Бо ще її сіють ранньою весною, на-
віть наприкінці лютого, тобто у два 
строки. 

Ще орендую горичівський ста-
вок, очистив біля нього хащі й саму 
водойму. Минулого року зарибнив, 
але рясні дощі промили дамбу, і риба 
потрапила у сусідній ставок. Ота-
ка оказія вийшла! Тепер насипаємо 
вищу дамбу, але знову проблема — 
там бобрів розвелося тьма! Одного 
бачив — до 50 кіло. Ці гризуни ни-
щать дамбу, роблять у ній наскрізні 
нори, то постійно їх закриваємо. 

У дитинстві сам улітку мало не 
щодня ходив на риболовлю на го-
ричівський ставок. А найбільший 
улов — це короп вагою понад п’ять 
кілограмів. 

Коли запитали, чи дохідне нині 
фермерство, співбесідник відповів: 

— Може, й не вельми віриться, а 
всі гроші вкладаю у землю і техніку. 
А коли все задумане звершиться, бо 
мені багато не потрібно, то частину 
коштів вклав би у сільські дороги, 
які ведуть у Шистів і Фалемичі, а за 
решту купив би новий трактор, об-
ладнаний сучасною електронікою, з 
кондиціонером, щоб механізаторам 
легше працювалося. Знаєте, я не так 
часто відвідую храм, як мав би, але 
кожну справу починаю з молитви. 
Виходячи у поле на сівбу, проказую 
«Отче наш» і прошу: нехай Бог дає, а 
земля родить. 

Тетяна АДАМОВИЧ

Відомості.інфо

№2 (694)

16 – 22 січня 2014 року

http://www.vidomosti.info/

Село

6

Польща спростить 
візові процедури 
для українців, які 
були переселені 
у 1944–1945 рр. 

Водій на дорозі 
збив трьох 
пішоходів 

За інформацією Міністерства 
закордонних справ України, 

МЗС Республіки Польща готове 
максимально спростити візові 
процедури для громадян Укра-
їни, які протягом 1944–1945 рр. 
були переселені з території 
Польщі до України, для відвіда-
ння ними колишніх місць про-
живання. 

Зокрема, візи для в’їзду до 
Польщі таким заявникам, а та-
кож, враховуючи похилий вік 
аплікантів, особам, які їх супро-
воджують (опікунам, родичам 
тощо), пропонується оформлю-
вати на підставі оригіналів доку-
ментів, що підтверджують факт 
їх переселення з території Поль-
щі до України. 

Зазначені візи видаватимуть-
ся з терміном дії 2 або 5 років (у 
разі позитивної візової історії). 

У селі Бірки Любешівсько-
го району сталася трагічна 

ДТП. 24-річний водій, керуючи 
автомобілем ВАЗ, збив трьох 
пішоходів. У результаті 24-річна 
дівчина від отриманих травм по-
мерла на місці пригоди, ще двоє 
— дівчина 1992-го та хлопець 
1990 р. н. — травмовані. Подія 
трапилась о 3-й ночі. Що стало 
причиною наїзду на пішоходів, 
з’ясовує зараз слідство. Відкрито 
кримінальне провадження. 

У Луцьку затримали викрадачів 
номерних знаків 
Неодноразово до чергової частини Луцького міського 
відділу УМВС України у Волинській області надходили 
заяви громадян із приводу зникнення з автомобілів 
номерних знаків. Проведеними заходами правоохоронці 
встановили осіб, причетних до скоєння кримінальних 
правопорушень. Ними виявилися 20-річний і 17-річний 
мешканці обласного центру. Молодики зізнались у 
скоєнні сімнадцяти аналогічних злочинів. Чітко пояснити 
правоохоронцям, для чого вони це робили, не змогли. 
Частину номерних знаків міліціонери вилучили. 

За три роки на Волині 
збудовано 13 сучасних 
тваринницьких комплексів 
З 2010 року Волинь на відновлення і реконструкцію 
тваринницьких об’єктів отримала від держави 
33,6 млн грн. Побудовано 13 ферм і комплексів. 
Так, у 2013-му реконструйовано 3 молочні ферми 
у ТзОВ «Прогрес» (Володимир-Волинський р-н), 
СТОВ «Романів» і ТзОВ «Городище» (Луцький р-н) та 
збудовано 2 майданчики для вирощування бройлерів у 
ПАТ «Володимир-Волинська птахофабрика». 

1,7
понад стільки тисяч посадових осіб 
підприємств, установ та організацій 
було звільнено з посад, які вони 
обіймали, протягом 2013 року 
за недотримання фінансової 
дисципліни. 

Волинський ринок праці найбільше потребує робітничих спеціальностей

Залишилося півроку до закін-
чення навчального року, і перед 

старшокласниками постане важли-
вий у житті вибір — куди піти вчи-
тися, щоб здобути професію, яка б 
була до душі й у майбутньому забез-
печила достойні заробітки. Адже не 
секрет, що сьогодні знайти роботу 
вдається не всім і, на жаль, безробіт-
тя у нас існує. Кого потребуватиме 
ринок праці у найближчі роки та які 
спеціальності стануть актуальними, 
з’ясовували «Відомості». 

Як повідомила начальник відділу 
організації надання послуг робото-
давцям обласного центру зайнятості 
Олена Комар, фахівці міських, місь-
крайонних і районних центрів за-
йнятості у листопаді минулого року 
провели опитування майже чоти-
рьох тисяч волинських роботодав-
ців щодо визначення перспективної 
потреби в кадрах на 2014–2017 роки. 

— Якщо говорити в цілому про 
потребу в кадрах, то цього року 
роботодавці мають намір працев-
лаштувати близько 4,5 тисячі осіб, 
— розповідає про результати опи-
тування Олена Петрівна. — У 2015-
му — близько чотирьох тисяч осіб, у 
2016-му — 3579 й у 2017-му — 3566. 
Найбільш затребуваними будуть 
працівники за спеціальністю «комп-
лектувальники проводів» для заводу 
«Кромберг енд Шуберт», оскільки 

знаємо, що це підприємство збіль-
шує свої потужності й їм щорічно 
потрібно буде більше тисячі найма-
них працівників. 

Однак у нас нема навчального 
закладу, який би готував таких спе-
ціалістів. Тому в центрі зайнятості 
як вихід пропонують відновлювати 
міжшкільні навчально-виробничі 
комбінати. 

За словами Олени Комар, най-
більш затребуваними, відповідно до 
опитування, будуть продавці прод-
товарів і промислових товарів, во-
дії, офіціанти, трактористи, кухарі, 
оператори котельні, швачки, маши-
ністи, верстатники деревообробних 
верстатів, птахівники й охоронники. 
Є поодинокі потреби у лікарях, му-
зичних керівниках, вихователях. А 
от щодо, скажімо, такої модної нині 
професії, як юрист, то у базі даних 
тільки дві таких вакансії. Спеціаліст 
служби зайнятості зауважує, що ри-
нок праці вже наситився юристами і 
потребує робітничих професій. 

Втім, зарплату під заявлені ва-
кансії на Волині пропонують неви-
соку. Та молоді люди можуть собі 
шукати роботу й в інших областях. 

— База даних вакансій по Україні 
змінюється кожної хвилини, — про-
довжує Олена Петрівна. — У наших 
безробітних зазвичай мають попит 
вакансії сезонного характеру в Хер-

сонській області, Криму, особливо 
цікавиться молодь на період кані-
кул. Київщина потребує спеціалістів 
у галузі птахівництва (ТОВ «Комп-
лекс «Агромарс»), зокрема майстрів 
цеху забою та переробки птиці, 
яким пропонують зарплату від 5 до 
8,5 тисячі гривень, і водіїв усіх ка-
тегорій. Наприклад, водій наванта-
жувача категорії F може отримувати 
від трьох до дев’яти тисяч, електро-
слюсарі — до шести. 

— Отже, спеціальність «птахів-
ник» буде затребувана? — уточню-
ємо. 

— Так, адже, крім Київської об-
ласті, на Волині такі вакансії заяв-
ляють агропромислова група «Пан 
Курчак», Володимир-волинська 
птахофабрика, — відповідає Олена 
Комар. — Ліцензію на підготовку 
відповідних спеціалістів має на-
вчальний центр АПК, що у Рокинях.  

На нараді з участю директорів 
вищих навчальних закладів I–II рів-
нів акредитації ми озвучили ситуа-
цію з потребою у кадрах. Нас запев-
нили, що управління освіти сьогодні 
працює над цими матеріалами. 

У ТзОВ «Тріо», яке спеціалізу-
ється на пошуку вакансій по місту 
Луцьку, куди «Відомості» звернули-
ся за коментарем, повідомили, що 
затребуваними є менеджери в торго-
вельну мережу. Адже сфера торгівлі 

завжди лишається популярною, і 
найближчими роками, переконані, 
тенденція не зміниться. 

У кадровому агентстві «Інтер-
консул» запевнили, що вже кілька 
років поспіль, оскільки на Волині 
виробництва мало, найбільше ва-
кансій бухгалтерів, продавців-кон-
сультантів, торгових представників. 
Кажуть, що ці спеціалісти лишати-
муться затребуваними кілька років. 
Дуже популярною, пояснюють, ста-
ла професія бухгалтера, адже під час 
кризи підприємства часто скорочу-
вали посаду економістів, а бухгалте-
рів лишали. Тому в агентстві радять 
випускникам опановувати цей фах. 

Щодо пошуку роботи за кор-
доном, то, як розповіла Олексан-
дра Матвійчук — працівник аген-
ції «Юнеко Груп», яка займається 
працевлаштуванням і навчанням у 
Польщі, якщо раніше в основному 
сусідня держава потребувала неква-
ліфікованих працівників на сезонні 
роботи у сільському господарстві, 
то сьогодні більш затребуваними 
стають спеціалісти, зокрема слюсарі, 
токарі, деревообробники, працівни-
ки обробної промисловості. 

— Завжди є вакансії водіїв-між-
народників із досвідом роботи у 
європейських країнах, — каже пані 
Олександра. — Потребує Польща 
спеціалістів у галузі інтернет-тех-

нологій, комп’ютерних технологій, 
у готельній сфері, але обов’язково зі 
знанням польської й англійської мов 
і досвідом роботи. Затребуваними є 
медики, і ця тенденція вже не зміню-
ється впродовж років. У найближ-
чому майбутньому, думаю, оскільки 
розвиваються туристична галузь й 
ІТ-технології, саме спеціалістів цих 
напрямків не вистачатиме за кордо-
ном. 

Старшокласникам вона радить 
вибирати ті спеціальності, які їм 
подобаються, де їм буде цікаво і де 
вони зможуть себе розвивати. 

Людмила ШИШКО 

Навчився в поляків хазяйнувати, 
а тепер і сам господарем став 


