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Для селян, які мають підсобне 
господарство й утримують корів, 
головне, аби від худоби була 
користь. Коли ж надої молока не-
високі, а затрати на вигодовування 
значні, господарники продають 
корову менш вимогливому хазяїну 
чи збувають заготівельникам м’яса. 
Зважаючи на тривожну тенден-
цію до зменшення поголів’я ВРХ 
в області, чиновники кажуть, що 
позбуватися корів не варто. Краще 
зміцнювати генетику. Для цього 
навіть закупили в Німеччині сперму 
для осіменіння наших корівок. 

Тож, за прогнозами місцевих 
посадовців, потомство волинсько-
німецької породи буде м’ясистим і 
даватиме значно більше молока. Ве-
теринари ж більш категоричні у цьо-
му плані та наполягають: заплідню-
вати корів доморощеними биками 
суворо заборонено.

Як на практиці втілити задумане 
та скільки коштує осіменіння по-
німецьки, обговорювали чиновники 
спільно з власниками фермерських 
господарств і ветеринарами. На ви-
їзній нараді в Ківерцівському районі 
побували і «Відомості».

Фермер-одноосібник із села Со-
киричі Федір Котляр має у своє-
му господарстві дві корови. Каже, 
що осіменяють їх на місці бугаї-
плідники, яких утримують односель-
чани. Ціна бика — 50 гривень. Тоді 
як вартість штучного запліднення 
якісною спермою — 70 гривень. Але 
чиновники пропонують компенса-
цію у 30 гривень і наголошують, що, 
крім отримання грошей, селяни ще й 
покращують генетичний потенціал 
своєї худоби. На це з бюджету виді-
лено сто тисяч гривень, уже освоєно 
19,5 тисячі гривень. Стовідсоткове 
виконання лише у локачинців, ре-
шта районів поки пасуть задніх. За-
пліднення проводитимуть на вете-
ринарних дільницях чи пунктах, які 
є чи заплановані у кожному селі.

— На останній сесії обласної 
ради прийнята програма, за якою 
виділено 600 тисяч гривень на об-
лаштування ще сотні пунктів штуч-
ного осіменіння. Планується це 
зробити за травень-червень. Люди 
повинні повірити в це не на словах, 
а на ділі, коли матимуть результати, 
— каже начальник обласного управ-
ління АПР Юрій Горбенко.

Директор обласного сільгоспви-
робничого підприємства з племін-
ної справи у тваринництві Василь 

Шух розповів, що наразі на Волині 
функціонує 332 пункти штучного 
осіменіння, які були відкриті за ко-
шти місцевих бюджетів при ветери-
нарних дільницях, фермерських гос-
подарствах чи при сільських радах. 
Сотня запланованих до відкриття 
пунктів діятиме незабаром.

— Переваги відкриття є, адже 
одна сільська рада обслуговує кілька 
населених пунктів. Є села, в яких не-
має бугаїв, а найближчий пункт осі-
меніння — за п’ять кілометрів, тому, 
щоб не було соціальної напруги, 
вирішено облаштувати додаткові. 
Господар не повинен мати проблем 
із осіменінням, він зацікавлений у 
покращенні потенціалу своєї коро-
ви. Утримувати бугая в домашніх 
умовах невигідно, нічого доброго 
це не дасть. Увесь світ у цьому вже 
переконався, тож і ми людей пови-
нні переконати. Як не як, а штучне 
осіменіння з кожним роком наби-
рає обертів. У спермобанку сьогод-
ні зберігається півмільйона доз для 
запліднення молочних порід корів і 
100 тисяч доз для м’ясних порід, — 
розповів пан Шух.

В агропромисловому управлінні 
повідомили, що до кінця червня буде 
облаштовано 19 пунктів у Камінь-
Каширському районі, у Старовижів-
ському — десять, у Локачинському 
та Ковельському — по дев’ять, у 
Ратнівському — вісім, у Любомль-

ському, Луцькому, Маневицькому 
районах — по п’ять, у Любешівсько-
му та Горохівському — по чотири, 
в Іваничівському, Ківерцівському 
та Рожищенському районах — по 
три, ще два пункти — у Володимир-
Волинському районі. 

Ветеринари підтримують таку 
пропозицію та категорично заборо-
няють проводити осіменіння буга-
ями, яких вирощують у домашніх 
умовах. 

Головний ветлікар області Бог-
дан Лозинський повідав, що сіль-
ським радам доручено об’їхати усі 
без винятку об’єкти, де вирощується 
худоба, та написати відповідні при-
писи щодо заборони утримання не-
атестованих бугаїв.

— З метою нарощення поголів’я 
ВРХ треба заборонити запліднен-
ня корів доморощеними бугаями. 
З Німеччини завезена сперма биків 
— дорога, якісна. Запліднення цією 
спермою ми ставимо на постійний 
контроль, крім того, будемо й нада-
лі здійснювати контроль за станом 
народжених телят і за коровами, які 
осіменяються закордонною спер-
мою, — зауважив пан Лозинський.

До слова, чиновники мають у 
планах щороку облаштовувати до 
сотні пунктів штучного запліднен-
ня худоби, аби за кілька років вони 
були у кожному селі.

Ірина КОСТЮК
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Події

ДАРИ ЛІСУ 

Про це стало відомо під час ро-
бочої наради голови облдер-

жадміністрації Бориса Клімчука з 
заготівельниками й експортерами 
вторинних лісових ресурсів, фі-
нансистами та податківцями. 

Заступник начальника об-
ласного управління лісового та 
мисливського господарства Сер-
гій Шеремета повідомив, що вже 
встановлено ліміти щодо заготівлі 
ягід і грибів — 5 тисяч 386 тонн ди-
корослих ягід і грибів. 

«З них 3 тисячі 200 тонн — для 
управління лісового господарства, 
а 2 тисячі 200 тонн — для управ-
ління агропромислового розви-
тку», — додав Шеремета. 

При стовідсотковому виконан-
ні плану місцеві бюджети отрима-
ють 3,5 мільйона гривень надхо-
джень від заготівельників.

На нараді наголосили, що за-
купівельну ціну на чорницю сфор-
мує ринок у період заготівлі, та, за 
даними експертів, вона коштува-
тиме не дешевше ніж 15 гривень 
за кілограм. Податок із кілограма 
в такому разі коливатиметься в 

межах 2,6-2,7 гривні. 
Заготівельників турбує питан-

ня механізму сплати ПДВ. Тому 
податківці мають відпрацювати 
питання сплати ПДВ заготівель-
никами та видачі відповідних до-
відок. 

Лісовій охороні поставлене за-
вдання контролювати дотримання 
правил збору лісової продукції. 
Щодо чорниць, то йдеться про 
заборону використання знарядь 
праці, а саме гребінок, які можуть 
пошкодити ягідники.

БЕЗ ОБГОВОРЕНЬ 

Депутати обласної ради 
ліквідували «Волиньагроліс» 

Яким чином відбулося голо-
сування з приводу ліквідації 

комунального підприємства, до 
кінця не зрозуміло.

Сесія обласної ради розпо-
чалася зі страйку лісівників, які 
зібралися під стінами облдержад-
міністрації, аби домогтися відмі-
ни рішення про передачу лісів із 
комунальної у державну власність. 
Також мітингувальники були про-
ти ліквідації КП «Волиньоблагро-
ліс» і, відповідно, його дочірніх 
підприємств — «Ківерціліс», «Ма-
невичіліс», «Любомльліс», «Любе-
шівліс», «Ратнеліс» і «Каміньліс».

На попередньому засіданні 
питання по лісах не пройшло, го-
лосів було замало для схвального 

рішення. Цього разу депутати від 
«Батьківщини» та «За Україну!» 
навіть двічі блокували трибуну, 
та провести це питання все одно 
вдалося.

Головний лісничий КП «Мане-
вичіліс» Володимир Сидорук каже, 
що депутати прийняли рішення 
незаконно, мовляв, голосували за 
одне, а насправді мова йшла про 
інше.

— Рішення прийнято незакон-
но, бо в перерві депутати сказали, 
що проект рішення прийнято за 
основу. Після перерви вони начеб-
то голосували за порядок денний, 
а з’ясувалося, що за ліквідацію. 
Це все політика, великі гроші, бо 
тут усе продано, як і по всій нашій 
державі. Залишилися земля та ліс. 
Держава до цих лісів не має жод-
ного стосунку: селяни самі їх поса-
дили за власні кошти. Подивіться, 
що робиться в державних лісах — 
одні санітарні рубки. Можна виру-
бувати п’ять-шість кубів із гектара 
і лише тоді, коли дерева хворі, а в 
нас під виглядом санітарної рубки 
вивозять до 50 кубів із гектара. Ми 
боїмося, що через два роки на Во-
лині буде так: одне дерево, друге — 
і ліс закінчився.

Ірина КОСТЮК

«НІЖНИЙ» КОНТРОЛЬ 

Бази відпочинку на Шацьких 
озерах перевірить податкова 

Голова Волинської ОДА Борис 
Клімчук на оперативній нараді 

дав доручення голові ДПА Миколі 
Гринюку організувати перевірку 
баз відпочинку та приватних са-
диб навколо Шацьких озер.

Перевіряючі мають розвідати, 
як там організовують бізнес, чи 
узаконено працюють люди, чи про-
водять для працівників інструкта-
жі, які вимагають санітарна служба 
та служба охорони праці, а також 
перевірити, наскільки виконуєть-
ся «золоте правило Волині» — за-
робітна плата за відомістю.

Клімчук зазначив, що це буде 
важка робота й розпочинати її 
потрібно «ніжно». Перший обхід 
буде пробний, тож для перевірки 
просив надіслати «найніжніших» 
податкових інспекторів, які спер-

шу не складатимуть жодних актів, 
а лише роз’яснюватимуть, що таке 
бізнес і податки.

Ольга УРИНА

Студенти навчатимуть 
міліціонерів англійської 
Віце-прем’єр, міністр інфраструктури Борис Ко-
лесніков заявив, що під час підготовки до Євро-
2012 у міліції найгірше з усіх вчать англійську 
мову. «Факт, що в міліції найгірше готуються з 
англійської мови до Євро-2012, вимушений був 
констатувати і міністр внутрішніх справ України 
Анатолій Могильов. Тому ми будемо залучати 
до Євро-2012 студентів зі знанням англійської, 
щоби допомагали охоронцям правопорядку», 
— сказав Колесніков.

Україні прогнозують іще одне 
спекотне літо
Україну очікує спекотне літо, хоча температурний рекорд 
минулого року не повториться, повідомили синоптики. 
«Спільне для всіх літніх місяців — багато днів із темпера-
турою 30-35°C, але я не думаю, що можливе повторення 
минулого року (спека до 40°C і посуха). На Заході України 
спекотних днів очікується менше», — сказав директор 
Гідрометцентру Микола Кульбіда. За його словами, 
липень відзначиться сильними грозовими зливами з гра-
дом. Тепло захопить і половину вересня, проте з третьої 
його декади різко та відчутно похолоднішає.

Місцеві бюджети можуть 
отримати 3,5 млн. грн. від заготівлі 
ягід і грибів

Волинських корів запліднюватимуть 
німецькі бики

НА ГАРЯЧОМУ 

У квартирі багатоповерхівки затримали наркоторговця

Днями луцькі правоохоронці за-
тримали 47-річного жителя об-

ласного центру, який продавав ма-
рихуану. Чоловік обрав для свого 
нелегального бізнесу цікавий спосіб: 
мешкав у одній квартирі, а злодіян-
ня чинив у іншій.

В поле зору міліціянтів нарко-
торговець потрапив орієнтовно 

місяць тому, практично весь цей 
час працівники сектора боротьби з 
незаконним обігом наркотиків сте-
жили за ним. Аби переконатися, що 
чоловік дійсно збуває «траву», дове-
лося здійснити кілька оперативних 
закупок, а на минулому тижні тор-
говця таки вдалося затримати.

— Затриманий продавав мари-
хуану лише чотирьом довіреним 
особам, які зв’язувалися з ним по те-
лефону та домовлялися на конкрет-
ний день, коли він перебуватиме у 
своїй так званій наркоквартирі, що 
неподалік кафе «Фієста» на вулиці 
Соборності. Сам же чоловік із сім’єю 
проживав у іншому районі Луцька, 
кримінального минулого не мав і 
наркотики не вживав. Постійного 
місця роботи у нього не було, тому 
підзаробляв як міг — ремонтами 
квартир, меблів, — розповів началь-
ник сектора БНОН Луцького місь-
квідділу міліції Руслан Гамольчук.

Правоохоронці навідалися до 
реалізатора «трави» вже маючи по-
станову суду на обшук. У результа-
ті,  в квартирі знайдено близько 30 
пакетів розфасованої марихуани (в 
середньому по п’ять-десять грамів 
кожний). Крім того, як повідомив 

пан Гамольчук, у затриманого був 
ще й гараж, обшук у якому виявився 
плідним для БНОНівців: знайдено 
ще один кілограм зілля.

За словами самого наркоторгов-
ця, займатися нелегальним бізнесом 
його наштовхнуло бажання додатко-
во підзаробити, адже від одного про-
даного пакетика він мав сто гривень 
прибутку, а продавав їх орієнтовно 
по три-чотири в день. 

На запитання, звідкіля спритний 
лучанин брав сировину для прода-
жу, в міліції кажуть, що вирощував 
свої плантації за межами міста.

Наразі проти чоловіка порушена 
кримінальна справа. Його тримають 
під вартою в ізоляторі тимчасового 
тримання. Руслан Гамольчук каже, 
що затриманий розкаюється у ско-
єному й усіляко сприяє слідству. За 
вчинений злочин йому світить від 
п’яти до десяти років позбавлення 
волі.

Якщо ви володієте будь-якою 
інформацією про зберігання чи 
продаж наркотиків, обов’язково по-
відомте про це правоохоронним ор-
ганам. Номер телефону — 24-20-40. 
Анонімність гарантована.

Ірина КОСТЮК


