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Сьогодні пропозиція пташиних 
ринків тішить розмаїттям. Кожен 
охочий вирощувати домашню 
птицю може знайти для себе під-
ходящий варіант. Звичайне курча 
коштуватиме вам п’ять гривень, 
бройлер — сім, каченя — 12, гусе-
ня — від 25. Окрім звичних порід, є 
й такі, як гусо-качки( «Мулатки») — 
від 22 гривень штука, курча породи 
«Мастер», яке ростиме, як бройлер, 
та ще й нестиметься, обійдеться у 
18 гривень. Як бачимо, коштують 
домашні пташенята немало, тому 
кожна господиня хоче знати, як же 
вибрати здорових пернатих.

— Одноденні курчата під час ку-
півлі повинні бути з густим, сухим 
пухом, мати закриті пупки, які не ви-
ступають, рівні міцні ноги, правиль-
ний дзьобик і суху задню частину. 
Вони мають бути жвавими, швидко 
реагувати на стукіт пальцем, — роз-
повідає Сергій Войтюк, заступник 
начальника управління ветеринар-
ної медицини у Волинській області. 
— Під час купівлі доросліших птахів 
варто звернути увагу на їхню пове-
дінку, форму тіла, як вони його три-
мають. Хворих курчат видаватимуть 
перерослі махові пера, малорухли-
вість, згорбленість. Ці ж симптоми 
свідчитимуть і про переохолоджен-
ня птиці, що згодом може призвести 
до хвороби та загибелі.

Здавалося б, на ринку ви вибра-
ли найактивніших і цілком здорових 
птахів, одначе через кілька днів ма-
леча слабне та починає гинути. Си-
туація, коли з придбаного десятка 
пернатих виживають далеко не всі, 
знайома для багатьох. Отож ми вирі-
шили поцікавитись у ветеринарного 
лікаря, в чому причина такої швид-
кої загибелі свійських пташенят.

— Молодняк птиці в основному 
гине через неправильні догляд і го-
дівлю, — каже Сергій Миколайович. 
— Зокрема, для здоров’я бройлерів 
дуже важливо, щоб у приміщенні, 
де їх утримують, була стала темпера-

тура повітря. Різка зміна теплового 
режиму недопустима, оскільки кур-
чата погано переносять холод і во-
логу. Не варто виключати й власти-
вість кожного організму опиратися 
захворюванням, адже від природи є 
стійкіші та слабші птахи.

Як виявилося, найчастіше до-
машню птицю вражають хвороби 
шлунково-кишкового тракту. В ін-
кубаторах проти цих недуг птахам 
проводять щеплення. Наприклад, 
обов’язковою є вакцинація від хво-
роби Ньюкасла.

— Це інфекційна недуга, яка не-
виліковна і поширюється масово. 
Вона вражає травну систему, внаслі-
док чого птиця стає в’ялою та дуже 
швидко гине, — розповідає ветери-
нар. — Купуючи птахів, попросіть 
продавця показати ветеринарне 
свідоцтво, де й має міститись інфор-
мація про всі проведені щеплення. 
Це дуже важливо, оскільки є такі 
хвороби, якими курчата можуть за-
разити іншу домашню птицю.

Отже, Сергій Войтюк радить ку-
пувати птицю лише у тих, хто має 
на неї документи. Позаяк без них ви 
ризикуєте придбати кота в мішку. 

Часто на ринку бачимо дещо об-
лисілих пташенят. За словами пана 
Сергія, це не ознака хвороби, тож ні-
чого страшного в цьому нема. Такий 
вигляд притаманний для бройлерів, 

а пов’язують його з тим, що кістки 
розвиваються дещо інтенсивніше, 
ніж змінюється оперення. Та відсут-
ність пір’я для цієї породи птахів не 
страшна, оскільки вони живуть у за-
критих і теплих приміщеннях. Трохи 
підрісши, кури-бройлери набувають 
нормального оперення.

Тож відсутність пір’я на птахах 
може свідчити про те, що ви купуєте 
саме бройлера, бо досить часто тра-
пляється, коли під виглядом м’ясних 
порід курей продають звичайних 
півнів. У таку халепу вляпалася 
пані Тетяна, яка вже не перший рік 
вирощувала м’ясних курей. Одна-
че торік із двадцяти придбаних на 
ринку бройлерів п’ять виявилися 
звичайними півнями. Ще більше не 
пощастило пані Наталії, бо у неї за-
кукурікали всі двадцять бройлерів. 

— Напевно, продавці підмішу-
ють, — каже Сергій Войтюк. — У 
перші дні життя птахів дуже важко 
відрізнити бройлерів від звичайних 
курей. Єдине, за що можна зачепи-
тися, — це нижні кінцівки: в брой-
лерів вони значно товстіші. Однак, 
якщо до одноденних бройлерів під-
кинути триденних звичайних півнів, 
то відрізнити їх практично немож-
ливо. Ще раз наголошу: купуючи до-
машню птицю, вимагайте на неї до-
кументи, де має бути вказана назва 
інкубатора та порода птахів.

Усім відомо, що, аби забезпечити 
швидкий ріст птиці, її годують спе-
ціальними кормами. Від них птахи 
ростуть, як на дріжджах, тож стало 
цікаво: що заховано в цих комбі-
кормах? За словами Сергія Войтюка, 
ніякої «хімічної бомби» комбікорми 
не містять, а весь секрет у балансі 
складників.

— Удома ви так не збалансуєте 
корм. Склад комбікорму точно від-
регульовано, там є усе необхідне для 
швидкого росту: і вітаміни, і мікро-
елементи, і навіть антибіотики — з 
метою профілактики можливих хво-
роб, — додає ветеринар.

Та якщо давати ті корми, які 
вимагає література, то виходить 
дещо накладно. Приміром, курчата-
бройлери, які харчуються комбікор-
мом, виростають за 42 дні. За цей час 
одне курча з’їдає майже чотири кіло-
грами спецкорму. Враховуючи те, що 
один кілограм вартує п’ять гривень, 
то, аби вигодувати одного бройлера, 
потрібно двадцять. 

Звичайно, системи «спецкорм — 
вода» дотримуються далеко не всі 
господарі. Так, пан Сергій удома теж 
вирощує птицю, годує комбікор-
мом лише на перших тижнях, аби 
закріпити імунітет пернатих. Далі 
переводить на простішу годівлю. 
По-перше, самостійно робить корм, 
змішуючи в пропорції один до одно-
го пшеницю, кукурудзяну крупу та 
ячмінь, по-друге, додає до раціону 
варену картоплю, зелень і кропиву. 
Каже, головне, щоб приміщення з 
птахами освітлювалось, і вони мали 
змогу постійно їсти. Хоча за таких 
умов птахи ростуть дещо довше, 
проте вирощувати їх для сімейного 
бюджету все одно вигідно.

Ольга УРИНА
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Події
ПЕРЕВІРКИ  

У двох магазинах Луцька, що на-
лежать одній фірмі, податківці 

виявили порушення в оплаті пра-
ці. Як повідомили в ДПА у Волин-
ській області, згідно з офіційною 
звітністю, касири тут працювали 
лише по чотири години на день, 
хоча насправді їхній робочий день 
був тривалішим. 

Як свідчать заяви щодо пра-
цевлаштування на роботу в тор-
говельні заклади місцевого ТзОВ, 
лучанки погоджувалися отриму-
вати половину посадового окладу 
за свою роботу. Втім, працювали 
жінки довше — зафіксований на 
касових чеках час роботи торго-
вельних закладів вказував на що-
найменше семигодинний робочий 

графік кожного з касирів. Одначе 
на фірмі в табелях робочого часу 
щодня вносилися дані про чотири 
години праці. Звісно ж, сплата по-
датків зі значно зменшеного таким 
чином фонду оплати праці не від-
повідала реаліям. Аргументів для 
заперечення факту семигодинного 
робочого дня касирів у керівни-
цтва фірми не знайшлося.

Податківці порахували, що 
фонд заробітної плати касирів двох 
магазинів мав би перевищувати 70 
тисяч гривень, і під час перевірки 
дорахували підприємству більше 
п’яти тисяч гривень податку з до-
ходів фізичних осіб і майже 6,5 ти-
сячі гривень штрафу за порушення 
податкового законодавства.

ПЕРЕВІРКА 

Фахівці «Волиньстандартметрології» 
забракували низку продуктів

Працівниками випробувального 
центру ДП «Волиньстандарт-

метрологія» протягом першої поло-
вини травня цього року проведено 
випробування 67 зразків харчової 
продукції, виготовленої у Волин-
ській області  та в інших регіонах на-
шої держави. Цьому сприяли звер-
нення суб’єктів підприємницької 
діяльності.

У результаті досліджень за ор-

ганолептичними, фізико-хімічними 
показниками та показниками без-
пеки виявлено, що вимогам чинних 
нормативних документів не відпо-
відало чотири зразки. Серед них, зо-
крема, така продукція: вода питна, 
в якій виявлено загальні коліформи 
(кишкові бактерії); сосиски «Лікар-
ські» й «Апетитні» (першого сор-
ту), де була завищена масова частка 
крохмалю; ковбаса н/к «Салями осо-

бая» (першого сорту), в якій завище-
на масова частка вологи; зерно куку-
рудзи фуражне — у ньому виявлено 
вміст генетично модифікованих ор-
ганізмів менше 0,1%.

За результатами проведених до-
сліджень усі замовники отримали 
відповідні протоколи випробувань 
щодо якості та безпечності наданої 
харчової продукції.

ОСВІТА 

Міносвіти розпочало відбір 
студентів для навчання 
за кордоном 

Міністерство освіти і науки, 
молоді й спорту оголосило 

конкурс із відбору студентів, аспі-
рантів і науково-педагогічних пра-
цівників на навчання та стажуван-
ня в провідних вишах і наукових 
установах за кордоном. До участі 
в конкурсі допускаються студенти 
державних вузів денної форми на-
вчання першого року навчання за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем 
магістра за півторарічною або дво-
річною програмою. Студенти по-
винні мати високі результати на-
вчання за програмою підготовки 
магістра (бакалавра), досягнення 
в студентській науково-дослідній 
роботі, спеціальність (напрям під-
готовки) з переліку пріоритетних 
напрямів освіти, зазначених на 
сайті Міносвіти, а також володіти 
на необхідному рівні англійською 
або мовою країни, у якій передба-

чається проходження навчання.
До участі в конкурсі також 

допускаються аспіранти денної 
форми навчання другого або тре-
тього років навчання, які повинні 
мати наукові статті, опубліковані 
в закордонних, міжнародних і ві-
тчизняних професійних виданнях, 
брати участь у закордонних, між-
народних і національних наукових 
конференціях і володіти на необ-
хідному рівні англійською або мо-
вою країни, у якій передбачається 
проходження навчання.

Претенденти на навчання за 
кордоном мають подати відповідні 
документи на ім’я керівника ВНЗ 
для розгляду на вченій раді на-
вчального закладу. За результата-
ми розгляду документів вчена рада 
вузу прийме рішення щодо доціль-
ності рекомендації й подасть її 
конкурсній комісії Міносвіти.

МАХІНАЦІЇ? 

Перевірять дві новоспечені фірми, 
які «працюють» у збиток

Наприкінці грудня минулого 
року на Волині було зареє-

стровано дві фірми, одна з них 
принесла 300 тисяч гривень збит-
ку, інша — 50 тисяч. 

У ході перевірки виявили, що 
структури не проводили жодної 
фінансово-господарської діяль-
ності. Про це під час апаратної 
наради розповіла начальник го-
ловного управління статистики у 
Волинській області Марія Мотиль.

Одна з фірм має назву «Ресурс-

стандарт», а на Волинь потрапила 
з Київської області. Голова об-
лдержадміністрації зазначив, що 
за цим фактом потрібно провести 
перевірку.

Загалом економіка Волині за 
перший квартал цього року має 
75 мільйонів гривень прибутку. 
За словами пані Мотиль, дещо 
пожвавилася будівельна галузь 
області. На сьогодні темпи буді-
вельних робіт становлять 136% до 
рівня минулого року.

76%
стільки всіх українських футболь-
них уболівальників вірять в успіх 
збірної на Євро-2012 і прогнозу-
ють їй, як мінімум, вихід у плей-
офф. Це показало опитування, 
проведене Київським міжнарод-
ним інститутом соціології. 

Волинські платники податків 
сплатили 510 мільйонів 
гривень 
Протягом січня-квітня 2011 року до бюджетів усіх 
рівнів волинські платники податків сплатили 510 
мільйонів гривень. Це на 17,9%, або на 77,5 мільйона 
гривень, більше проти відповідного періоду минулого 
року, інформує відділ економічного аналізу ДПА у 
Волинській області. До загального фонду зведеного 
бюджету зібрано 478,9 мільйона гривень, що на 79,3 
мільйона, або на 19,8%, більше, ніж торік.

Луцьк відзначили Почесним 
прапором Європи 
За вагомі досягнення у євроінтеграційній діяльності Пар-
ламентська асамблея Ради Європи відзначила місто Луцьк 
Почесним прапором Європи. На квітневому засіданні ПАРЄ 
розглядалася заявка міста, що представляла собою своє-
рідний звіт із «європейської» діяльності Луцька у 2010 році. 
Вручення Почесного прапора Європи попередньо запла-
новано провести під час святкувань Дня міста — у серпні 
2011 року. Прапор Європи, вишитий і оздоблений золотом, 
є найбільш популярною нагородою в системі відзнак «Приз 
Європи». Щороку присуджується 20-25 нагород.

Відсутність пір’я на птахах 
може свідчити про те, що 
ви купуєте саме бройлера, 
бо досить часто трапля-
ється, коли під виглядом 
м’ясних порід курей прода-
ють звичайних півнів.

У Луцьку магазини «мудрували» 
з податками 

Домашня птиця гине через неправильні 
догляд і годівлю
Таку думку мають ветеринари

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
Відкрите акціонерне товариство «Ковельмолоко»

оголошує про проведення 5 липня 2011 року о 11 год. 00 хв. позачергових загальних зборів 
акціонерів, які відбудуться за адресою: 45000, Волинська область, м. Ковель, вул. Ватутіна, 114.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання членів лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Про затвердження регламенту загальних зборів.
4. Про зміну найменування Товариства із Відкритого акціонерного товариства «Ковельмоло-

ко» на Публічне акціонерне товариство «Ковельмолоко», з метою приведенням його діяльнос-
ті у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

5. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій 
редакції з метою його приведення у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні 
товариства». Затвердження нової редакції Статуту Товариства. 

6. Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов 
цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Нагля-
дової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання договорів з членами Наглядової Ради.

7. Відкликання виконавчого органу Товариства – Дирекції. Утворення одноосібного виконав-
чого органу та його обрання. 

8. Відкликання Ревізора. Утворення Ревізійної комісії та обрання членів Ревізійної комісії. 
9. Про затвердження договорів, які укладені виконавчим органом Товариства, в тому числі 

кредитних договорів, договорів застави, іпотеки, оренди нерухомого майна, договорів позики 
(фінансової допомоги), поруки, авалювання векселів.

10. Про укладення виконавчим органом Товариства правочинів (договорів, угод).
11. Про  попереднє схвалення значних правочинів,  які можуть вчинятися Товариством про-

тягом не більш як одного  року.
12. Прийняття рішень про відчуження майна Товариства.
Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули на загальні збори акціонерів ВАТ 

«Ковельмолоко», проводиться у день проведення та за адресою проведення загальних зборів 
з 10 год. 00 хв. до 10 год. 55 хв. Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам – документ, 
який посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, який посвідчує особу та належ-
ним чином оформлене довіреність.

ОГОЛОШЕННЯ 


