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Міжнародний виставковий центр, 
що у Києві, минулого четверга 
зібрав кількатисячну публіку і 
чиновників, і відвідувачів. Ажіотаж 
створила зовсім не мистецька 
подія, а міжнародна виставка 
сільськогосподарської продукції 
«Агро-2011». Одних лише поса-
довців із усієї України до столиці 
прибуло близько двох тисяч, а 
кількість відвідувачів вимірювалася 
десятитисячним натовпом. 

Агропромислова виставка з 
кожним роком збирає все більшу 
кількість охочих представити свою 
продукцію, причому не лише вітчиз-
няну, а й закордонну. Зважаючи на 
ту кількість іноземців, які прибули 
до України спеціально для ознайом-
лення з потенціалом українського 
ринку сільськогосподарських това-
рів, можна з упевненістю сказати, що 
вони активно вивчають його, щоб 
інвестувати в подальшому спільні 
проекти. Найбільше зацікавлення 
в цьому плані цьогоріч проявили 
представники африканських країн.

На урочисте відкриття виставки 
прибули Прем’єр-міністр України 
Микола Азаров і міністр аграрної 
політики Микола Присяжнюк. У 
своєму вітальному слові останній 
наголосив, що «Агро-2011» дає мож-
ливість головам сільських рад, яких, 
до речі, від Волині приїхало півсотні, 
реально оцінити агротехнічні мож-
ливості свого населеного пункту та 
чітко побачити те, чого не вистачає. 
Зупинився міністр на першочерго-
вих завданнях, які уряд збирається 

активно втілювати у життя. Зокре-
ма, говорив про доцільність земель-
ної реформи, корекцію законодавчої 
бази, яку, за словами Присяжнюка, 
треба проводити винятково в інтер-
есах фермерів.

— Зважаючи на те, що в Україні 
налічується вісім мільйонів сіль-
ських жителів, із яких три мільйони 
зайняті у сільському господарстві, 
ми не можемо стояти осторонь їхніх 
проблем. Це продовольча безпека 
країни. Тож основні напрямки ро-
боти уряду та міністерства перед-
бачають у першу чергу завершення 
земельної реформи. Без землі селяни 
не залишаться — така вказівка Пре-
зидента. Земля — це товар, але через 
прогалини в законодавстві знищу-
ється українське село. Статистика 
свідчить: щороку з карти України 
зникає 15 населених пунктів, тому 
відкоригувати законодавчу базу по-
трібно на користь тих, хто займа-
ється городництвом і фермерством. 
У нас є всі умови для створення 
паспорта агропромислового ви-
робництва регіонів, що дасть змогу 
забезпечити українців власною про-
дукцією — овочами, фруктами — та 
ліквідувати надлишкове виробни-
цтво, аби сільгосппродукція не про-
гнивала у сховищах, — наголосив 
Микола Присяжнюк.

До слова, експерт Інституту Гор-
шеніна Марина Ткаченко розповіла, 
що, згідно з проведеним ними опи-
туванням, 66% українських селян 

обробляють землю самостійно, 20% 
здають її в оренду, а 11% узагалі від-
мовляються від неї. Понад те, майже 
половина з тих, хто працює на землі, 
кажуть, що практично не отриму-
ють прибуток від своєї праці.

Хай там як, а привезена на ви-
ставку величезна кількість тварин і 
продукції свідчила про одне — гос-
подарством, може, й не завжди ви-
гідно займатися, та українська мен-
тальність бере своє. 

Волинська експозиція була 
представлена 20 підприємствами 
й організаціями різних форм влас-
ності. Запашними короваями та 
хлібобулочними виробами заманю-
вало відвідувачів ВАТ «Хліб», яке 
виробляє більше 60 найменувань 
хлібної продукції за класичними та 
новітніми технологіями. Посмаку-
вати волинськими ковбасами від 
приватного підприємства «Хоро-
ший смак» могли всі охочі, а їх було 
чимало. Хизувалися своєю продук-
цією і ВАТ «Гнідавський цукровий 
завод», «Рожищенський сирзавод», 
«Луцький спиртогорілчаний ком-
бінат», Павлівський і Луцький пив-
заводи. Солодощі презентували ПП 
«Ласка» та ТзОВ «Віва». Крім того, 
«Феміда-Інтер» гостинно пригощала 
відвідувачів натуральними соками, 
«Луцьк-Фудз» — соусами, компанія 
«Нестле Україна», товари якої вже 
давно знайшли своїх споживачів не 
лише на Україні, привезла майоне-
зи та кетчупи. На «Агро-2011» були 
представлені також вироби з лози 
та соломки ковельського товариства 
«Тур», столярні вироби та консерво-
вана продукція «Любешівагроліс» 
тощо. 

Найбільше публіку цікавила 
жива виставка, що розгорнулася 
просто неба. В павільйонах експону-
валися найкращі породи корів, буга-
їв, кіз, свиней і птиці. Волинь і тут 

мала що показати. На відкритій ви-
ставковій площі експонувалося сім 
голів племінних тварин волинської 
м’ясної породи: два бугаї-плідники 
господарства «Зоря» з Ковельського 
району, одна корівка з телям і три 
телички фермерського господарства 
«Перлина Турії», що в Турійському 
районі.

Сільські голови, які відвідали ви-
ставку, розповіли «Відомостям», що 
такі заходи є потужним способом 
прорекламувати і зарекомендувати 
себе та перейняти досвід інших.

— Мене зацікавили порівняно 
нові технології з вирощування ово-
чів, особливо картоплі. Обов’язково 
розповім селянам про побачені хі-
мічні засоби захисту рослин і стиму-
лятори росту, — каже голова Павлів-
ської сільської ради Іваничівського 
району Микола Михняк. — Заціка-
вили також корми — німецькі, поль-
ські. Зараз у нас у селі користуються 
преміксами з Броварів, Миронівки. 
Щодо сільськогосподарської техні-
ки, то, як на мене, вона і за ціною, 
і за потужностями розрахована на 
крупнотоварне виробництво, одно-
осібникам вона не по кишені. Крім 
того, селян сьогодні цікавить пло-
доовочівництво. Для великих під-
приємств це трохи затратно, бо для 
вирощування тієї ж смородини чи 
малини, що не кажіть, а треба ручна 
праця. Про те, яким чином це ро-
блять сусідні області, я теж маю що 
розказати громаді. 

Заступник голови обласної ради 
Валентин Вітер, який очолював во-
линську делегацію, каже, що загалом 
враження від виставки позитивні, 
цікавого багато, залишається лише 
знайти шляхи та матеріальні мож-
ливості для втілення сільгоспнова-
цій на селі.

Ірина КОСТЮК
Луцьк-Київ-Луцьк
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Події

У Білорусі арештовують за 
дописи в соціальних мережах
Білоруські правоохоронні органи провели рейд по 
опозиційних групах у соціальній мережі «Вконтакте», 
заарештувавши кількох їхніх адміністраторів. Зокрема, 
співробітники білоруського КГБ завітали до квартири 
Сергія Павлюкевича, власника групи «Мы за вялiкую Бе-
ларусь». Це сталося після того, як він створив у «Вкон-
такте» зустріч «Марш миллионов», на яку погодилися 
піти понад 40 тисяч користувачів, інформує «Watcher». 
Правоохоронці відібрали в Павлюкевича комп’ютер і 
видалили групу, адміністратором якої він був. 

Молдову приймуть в ЄС? 
Президент Румунії Трайан Басеску вважає за мож-
ливе розширення Євросоюзу ще на вісім країн до 
2018 року. Про це він заявив у інтерв’ю «The Daily 
Telegraph». За словами Басеску, серед можливих но-
вих членів ЄС — країни Західних Балкан, Молдова та 
Туреччина. «Це спільні погляди Бухареста та Лондона. 
Наразі ми не уявляємо ширшого Європейського Со-
юзу», — сказав він. Разом з тим, за словами прези-
дента Румунії, розширення залежатиме від того, як ЄС 
зможе вийти з економічної кризи.

1,3
стільки мільярдів євро 
прибутків планує від про-
ведення чемпіонату Європи 
по футболу 2012 року Союз 
європейських футбольних 
асоціацій (УЄФА).

ПЕРСПЕКТИВА 

РОЗБУДОВА 

Борис Клімчук: Волинь матиме 
європейські дороги

«Волинська влада продовжує 
вкладати кошти в рекон-

струкцію та будівництво доріг, аби 
вони набули європейського рів-
ня», — наголосив голова облдер-
жадміністрації Борис Клімчук під 
час оперативної наради 6 червня.

«Результатом нашої роботи є 
уже новозбудована дорога до уро-
чища Гряда. Триває реконструкція 
автотраси міжнародного значення 
М-07», — додав він.

Голова ОДА наголосив, що вла-
да інтенсивно розбудовує інфра-
структуру Шацького району, щоб 
вона стала привабливою для при-
ватних інвестицій: ремонтуються 
дороги, модернізуються водогони 
й інші мережі. На високому рівні 
— освіта, медицина, побутові по-
слуги. Приватний власник також 

повинен продемонструвати такий 
високий рівень відповідальності. 
Тож, зі слів Бориса Клімчука, роз-
ділена за кільцевим принципом, 
сучасна дорога забудується за ко-
шти власників баз відпочинку.

«Волинь матиме європейські 
дороги. Ми заслуговуємо на якісні 
та сучасні автошляхи. Ми це зро-
бимо: крок за кроком, кілометр за 
кілометром», — підкреслив Борис 
Клімчук.

Також він зобов’язав дорож-
ників упродовж десяти днів за-
вершити роботи зі встановлення 
маршрутних зупинок у напрямку 
Луцьк — Ковель, після чого такі 
ж зупинки облаштують на трасі 
Луцьк — Рівне. Обидва проекти 
мають завершити до Дня Неза-
лежності».

Волиняни презентували свою продукцію 
на міжнародній виставці «Агро-2011» Сміттєпереробний завод 

побудують у Ковелі? 

На запрошення директора поль-
ської фірми «ILF Consulting 

Engineers» Анджея Дерча ковель-
ський голова Олег Кіндер і його 
перший заступник Анатолій Тро-
фимук побували на Калішсько-
му сміттєпереробному заводі у 
Польщі. Сьогодні «ILF Consulting 
Engineers» — одна з провідних 
компаній світу в галузі інжинірин-
гу. Фірма проектує великі промис-
лові комплекси та забезпечує своїх 
клієнтів інженерними та консуль-
таційними послугами під час ре-
алізації проекту. На польському 
ринку ILF працює десять років і 
уже здійснювала низку таких про-
ектів у Польщі, тому запропонува-
ла свої послуги і Ковелю. Про це 
пише офіційний сайт Ковельради. 

Ковель зацікавлений у вивчен-
ні досвіду роботи з впровадження 
проектів щодо переробки твердих 
побутових відходів. Владна деле-
гація з Ковеля мала змогу переко-
натися в ефективності роботи та 
серйозності намірів під час пере-
бування в Польщі. Завод у місті 
Каліш проектувала фірма ILF. Його 

вартість — 19,5 мільйона євро. 90% 
— це кошти ЄС. Близько двадцяти 
гмін створили спілку, яка стала 
засновником і фінансовим парт-
нером під час будівництва заводу 
з переробки ТПВ. Сьогодні завод 
обслуговує площу у дві тисячі ква-
дратних кілометрів. Оснащений 
найсучаснішими технологіями 
сортування та переробки, він від-
повідає усім екологічним вимогам. 
Персонал заводу налічує 120 пра-
цівників.

Міський голова Олег Кіндер 
під час зустрічі з польськими фа-
хівцями наголосив на тому, що 
не лише у Ковелі, а в усій області 
дуже гострою є проблема утиліза-
ції ТПВ. Тому будівництво сміттє-
переробного заводу в нашому ре-
гіоні є досить актуальним і вкрай 
необхідним. А зважаючи на те, що 
Ковель розташований у географіч-
ному центрі області, підприємство, 
що здійснюватиме сортування та 
переробку сміття, буде вигідним 
усьому регіону. Є намір створити 
подібну спілку на Волині, адже 
завод зможе обслуговувати тери-
торію в радіусі 70-80 кілометрів. 
Проекти ILF діють, тому пере-
ймати їх досвід у залученні інвес-
торів варто, переконаний міський 
голова. Компанія ILF, зокрема її 
директор Анджей Дерч, виявили 
зацікавленість у взаємовигідній 
співпраці в напрямку пошуку дже-
рел фінансування євроінтеграцій-
них проектів для Ковеля. 

27 червня у Варшаві запланова-
но зустріч представників бізнесу і 
влади України та Польщі з питань 
транскордонного співробітництва, 
на якій, зокрема, йтиметься і про 
будівництво сміттєпереробного 
заводу в Ковелі.

Відвідувачів дуже зацікавила продукція волинських бджолярів

Волинські господарі оцінюють виставку

Ковельські бугаї-плідники господарства «Зоря» 

ПОГОДА 

У західних областях 9 червня 
змінна хмарність, очікується не-
великий дощ. Температура вночі 
+15...+20°C, вдень +24...+28°C. 
10 червня сонячно, сухо. Вночі 
+14...+20°C, денна температура 
+25...+28°C. 11 червня змінна 
хмарність, дощитиме. Темпе-
ратура вночі +13...+17°C, вдень 
+24...+27°C. 

У північних регіонах 9 
червня буде ясно та сухо. Нічна 
температура +12...+17°C, денна 
+25...+28°C. 10 червня змінна 
хмарність, можливі опади. Вночі 
+11...+17°C, вдень +25...+27°C. 11 
червня хмарно, очікується дощ. 
Температура вночі +13...+18°C, 
вдень +25...+28°C. 

У Києві 9 червня ясно, сухо. 
Температура вночі +13...+18°C, 
вдень +24...+27°C. 10 червня неве-
лика хмарність, без опадів. Уночі 

+13...+17°C, вдень +25…+27°C. 11 
червня хмарно, дощитиме. Нічна 
температура +14…+18°C, денна 
становитиме +25...+27°C.

У східних регіонах 9 червня 
перемінна хмарність, очікуються 
опади. Вночі +11...+15°C, вдень 
+24…+26°C. 10 червня хмарно, 
дощитиме. Нічна температура 
+11...+16°C, денна +23...+25°C. 11 
червня переважно ясно, без дощу. 
Нічна температура +11...+15°C, 
денна +24...+27°C.

У південних областях 9 
червня хмарно, незначний дощ. 
Температура вночі становитиме 
+11...+15°C, вдень +23...+25°C. 
10 червня буде хмарно, дощи-
тиме. Вночі +14...+17°C, вдень 
+22...+25°C. 11 червня хмарно з 
проясненнями, можливі опади. 
Нічна температура +15...+18°C, 
денна +23...+25°C. 


