
Справжнісінькі африканські стра-
уси живуть на невеличкій фермі в 
обласному центрі Волині. Майже 
десять років тому взявся за їх виро-
щування Володимир Вінцюк. І хоча 
Луцьк за своїм кліматом зовсім не 
нагадує Африку, екзотичні птахи 
почуваються тут комфортно. Мо-
розу та снігу не бояться, голову в 
пісок не ховають, їдять із апетитом. 

Як розповідає Володимир Йоси-
пович, фермерством він займається 
з 1992 року. За цей час чого тільки 
не пробував. А от у 2001 році йому 
пощастило поїхати на навчання до 
Польщі. Фермерам із України там 
показали чимало видів бізнесу в 
сільському господарстві, але Воло-
димиру Вінцюку до душі припали 
саме страуси. 

— Цю ідею привіз і сюди. Згодом 
іще раз, уже самостійно, їздив до 
Польщі, щоби детальніше ознайо-
митись із усіма нюансами страусів-
ництва, — каже чоловік. — Побував 
на восьми фермах різної потужнос-
ті: й на таких, де жило лише дві сім’ї 
птахів, й на таких, де вирощували до 
1700 голів страусів. Поглянувши на 
результати їхньої діяльності, зрозу-
мів, що це хороша справа.

Дружина пана Володимира, Ла-
риса Борисівна, з усмішкою при-

гадує, як чоловік повідав удома, що 
розводитиме страусів.

— Ми спочатку сприймали все 
це з насмішкою, думали, що то жар-
ти. Але настала весна, і я зрозуміла 
— усе серйозно. Чоловік почав готу-
вати приміщення для птахів, а потім 
зі Львівщини привіз 15 маленьких 
страусенят, — ділиться вона.

Як розповідають господарі, для 
себе вони вибрали африканських 
страусів: це найкрупніша порода, 
дорослий птах важить 150-200 кіло-
грамів.

— Майже як свиня, але більш 
елегантний, — сміється пан Володи-
мир.

Спочатку волинські фермери до-
бре не знали, як доглядати за диво-
птахами, тож мали трохи клопотів. 
Володимир Йосипович у хліві й під-
логу для них утеплював, й лампами 
вигрівав, адже головне було зберег-
ти малечу.

Зараз на фермі, що розміщена в 
мікрорайоні Вишків, мешкає вісім 
екзотичних птахів. Живуть вони 
сім’ями, щоправда, деякі самці ма-
ють по дві самки. Страуси мають у 
своєму розпорядженні чималий хлів 
і просторий вольєр, де можна досхо-
чу побігати. Хоч як дивно, з радістю 
прогулюються вони і в сніг, і в мороз.

— Узимку на вулиці почувають-
ся нормально, — розповідає Володи-
мир Йосипович. — Вони й у 30-гра-
дусний мороз гуляють, щоправда, 
недовго: походять трохи — і тікають 
у хлів. Приміщення не опалюється, 
та коли сильніший холод, то вми-
каю їм інфрачервоні обігрівачі: піс-
ля прогулянки гріють спинки, щоби 
легені не застудити.

З відомого виразу, що страуси 
від ляку сунуть голову в пісок, гос-
подарі ферми тільки сміються. Ка-
жуть, що такого насправді не буває. 
До слова, птахи вони не такі вже й 
лякливі: мають міцні ноги, тож до-
бряче можуть штурхонути будь-
кого. 

— Ех, вони такі бійки влаштову-
ють — чи то за самку, чи то за лідер-
ство, — ділиться господиня. — Бу-
вало, ноги собі порозбивають і що 
тільки. Цього літа чоловік мав бага-
то справ, то їх я доглядала. Спочатку 
до мене не могли звикнути: і шипіли, 
і дзьобали. Але тепер ми вже подру-
жились.

«Африканські мігранти» охоче 
споживають український ячмінь, 
овес, пшеницю, макуху, соєвий 

шрот. За добу один птах з’їдає до 
двох кілограмів корму. Обов’язкові 
в раціоні й мінеральні добавки, а 
також камінці, бо ж птиця лише з 
їх допомогою може перемолоти у 
шлунку їжу. 

— Страуси — дуже хороша та 
перспективна птиця, та в Україні 
ніхто на це не зважає, — повідав 
пан Володимир. — У європейських 
країнах рентабельність бізнесу ся-
гає 200-300%. Неважливо навіть, чи 
велике господарство. Я в Польщі 
був на маленькій фермі, де всього 
чотири страуси. Власник мав також 
чотири тисячі індиків. То екзотич-
ні птахи принесли 37 тисяч доларів 
доходу, а індики дали збиток. Річ у 
тому, що страуси практично безвід-
ходні, продати можна майже все. 
Дуже дорогоцінна сировина — шкі-
ра та жир. А м’ясо! Та Європа вза-
галі на ньому схиблена. Адже воно 
зовсім не містить жиру й холестери-
ну, його сміливо можуть їсти й діа-
бетики, й люди з хворою печінкою 
чи кишково-шлунковим трактом, й 
ті, хто бажає схуднути. Кілограм де-
лікатесу в середньому коштує від 10 
до 20 доларів, а за філе подекуди й 30 
можна вторгувати. 

Володимир Йосипович каже, 
що хоча зі збутом в Україні нелегко, 
м’ясо вони продавали без особливих 
труднощів, щоправда, аж у Харків 
і Київ. А от у волинські ресторани 

страусине м’ясо брати відмовляють-
ся, мовляв, не вміють готувати таку 
екзотику. А яйця купують постійні 
клієнти. Попит є, незважаючи на чи-
маленьку ціну — від 120 гривень за 
штуку, адже багатьом їх до вживан-
ня рекомендують лікарі. До слова, 
самки несуться раз у три дні, а одне 
яйце важить від півтора до двох кі-
лограмів.

— Якось двома яйцями ми на-
годували цілу компанію з 20 осіб, —
сміється фермер. — Не пропадають 
і шкарлупки: їх продавали на Київ 
художникам, місцеві митці теж бра-
ли. Дизайнери купують і пір’я. Одні 
лише шкіри мусили викидати, бо 
масового забою у нас нема, а ту одну 
шкірку в рік ніхто не хоче брати. До 
того ж в Україні немає де вичинити 
страусину шкіру. А відправляти на 
Польщу чи Німеччину потрібно не 
менше як 30 штук за раз.

Свого часу фермери придба-
ли у кредит інкубатор, тож мають 
можливість вирощувати страусине 
потомство. Щоправда, роблять це 
лише на замовлення, коли уже є по-
купець на майбутніх пташенят. Ряди 
ж своїх птиць поки поповнювати не 
планують.

— Я їх можу виростити, але де їх 
розміщу? Адже на кожну вікову ка-
тегорію потрібні окремі приміщення 
— як внутрішні, так і на вулиці, для 
прогулянок. Ми з дружиною не мо-

лоді, тож не знаю, чи матимемо сили 
поратись із більшою фермою. Крім 
того, братися розширювати гос-
подарство в нашій державі досить 
проблематично та непевно. Тож бу-
демо бачити по своєму здоров’ю та 
по ситуації в країні, — резюмує пан 
Володимир.

Поки ж волинські страусоводи 
роблять ставку на своєрідний ек-
зотичний туризм, адже їхні страу-
си досить популярні серед малечі. 
Сюди на екскурсії частенько заїж-
джають учні міських шкіл, а на ви-
хідних навідуються цілими сім’ями.

— Екскурсія коштує п’ять гри-
вень, — розповідає Лариса Борисів-
на. — Також дітки купують пір’їнки, 
які вартують від 5 до 20 гривень. Тож 
улітку, як тільки заганяємо страусів 
до хліва, я у вольєрі збираю пір’я, 
потім чищу його, а лише тоді — на 
продаж.

Неподалік від вольєрів фермери 
звели чималеньку альтанку, при-
ймають замовлення на корпоративні 
святкування. Гостей частують страу-
синою яєчнею, а якщо пощастить, то 
й делікатесним м’ясом. 

Лариса Борисівна каже, що в 
майбутньому, можливо, придбають 
ще якихось екзотичних птахів. Смі-
ється, мовляв, міським дітлахам усе 
цікаво, є такі, що й на звичайну козу 
з захопленням будуть дивитися.

Ольга УРИНА
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Події

У січні Луцьк прийматиме 
«юнацьке Євро» з волейболу
Згідно з рішенням Європейської конфедерації 
волейболу, з 3 по 7 січня 2013 року в Луцьку 
відбудеться кваліфікаційний етап чемпіонату 
Європи з волейболу серед юнацьких збірних 
команд (дівчата 1996-1997 років народження). 
Участь у турнірі візьмуть команди з України, 
Польщі, Нідерландів, Латвії, Австрії та Англії. Тренує 
юнацьку збірну України Богуслав Галицький, а 
до складу команди входять вихованки обласної 
дитячо-юнацької спортивної школи. 

До новорічних свят 
«Укрзалізниця» призначила 
129 додаткових рейсів
Станом на 20 листопада Державна адміністрація 
залізничного транспорту України призначила 
додаткові поїзди на новорічні та різдвяні свята, 
які здійснять 129 рейсів, зокрема в західному 
напрямку — 98. Про це повідомили у прес-службі 
«Укрзалізниці». 

Хлібокомбінати, які підвищили ціну на 
хліб, оштрафують 

Фермери з Луцька в хліві тримають не свиней, а страусів

Економічних підстав для під-
вищення ціни на хлібобулочні 

вироби немає, наголосив голова 
Волинської ОДА Борис Клімчук. 

Нагадаємо, 1 листопада 
ПрАТ «Ковельський хлібокомбі-
нат» повідомив обласне територі-
альне відділення Антимонополь-
ного комітету України про намір 
із 10 листопада підвищити ціну 
на хліб. Фахівці провели плано-
ву та позапланову перевірки, які 
показали, що вартість складо-
вих, які б могли коригувати ціну 
хліба, залишається стабільною. 
А отже, підприємство зловжи-
ває монопольним становищем на 
хлібному ринку. Комбінату надали 
обов’язкові до виконання реко-

мендації — утриматися від підви-
щення ціни на хліб масових сортів.

Як доповів губернатору чіль-
ник волинських антимонопольни-
ків Віктор Гупало, «хлібокомбінат 
не дотримався рекомендації і під-
вищив ціну хліба на 25 копійок, 
що стало підставою для відкрит-
тя справи. Триває розслідування. 
Максимальний розмір штрафу 
— 68 тис. гривень, якщо санкцію 
застосовуватимуть в області. Або 
10% від обороту підприємства, а 
це 300 тис. гривень, якщо справа 
розглядатиметься в АМКУ».

Гупало також повідомив, що 
зафіксовано ще один випадок 
підвищення ціни хлібокомбіна-
том-монополістом. ТОВ «Волинь-
торгхліб» збільшив вартість соці-
альних видів хліба на 15 копійок. 
Наразі контролери територіально-
го відділення здійснюють перевір-
ку та розслідування.

Водночас Борис Клімчук по-
дякував волинським виробникам, 
які тримають стабільну ціну на 
хлібобулочні вироби, — ВАТ «Во-
лодимир-Волинський хлібозавод», 
ПП «Оваднівський хлібозавод», 
ПрАТ «Нововолинський хлібоза-
вод» і ВАТ «Теремнівський хлібо-
завод». 

Профтехучилища 
порушують трудові 
права дітей

7

На Волині прокуратура переві-
рила стан додержання законо-

давства про працю та працевлашту-
вання неповнолітніх, захист їхніх 
трудових прав. 

Зокрема, було виявлено пору-
шення вимог статті 37 Закону Укра-
їни «Про професійно-технічну осві-
ту» щодо укладання договорів про 
проходження учнями практики без 
оплати праці. 

Так, їх зафіксовано у діяльнос-
ті професійно-технічного училища 
№11 міста Нововолинська, Луцько-
го вищого професійного училища, 
ПТУ №27 міста Берестечка, Овад-
нівського професійного ліцею, Лю-
бешівського технікуму Луцького 
національного технічного універси-
тету і Камінь-Каширського вищого 
профучилища. 

Голова Волинської облдержадмі-
ністрації Борис Клімчук зобов’язав 
керівників усіх профільних структур 
негайно усунути виявлені порушен-
ня та до 15 грудня поінформувати 
його про накладені дисциплінарні 
стягнення на службовців, які їх до-
пустили. 

На соціальні проекти Волинь отримала 
23 мільйони євро 

У рамках Програми прикордон-
ного співробітництва «Поль-

ща — Білорусь — Україна» Волинь 
отримала 23 мільйони євро. Про 
це повідомив заступник голови 
облдержадміністрації Едуард Сто-
єв. 

Він розповів, що у першому 
раунді було законтрактовано 23 
проекти, з яких чотири — з учас-
тю волинських партнерів (на 0,9 
мільйона євро). Це «Чиста вода в 
гирлі річки Буг — транскордонна 
система водопостачання в Грубе-
шові та Володимирі-Волинсько-
му»; «Разом безпечніше» (проект 
МВСУ в області); «SOS — безпечне 
співіснування людей і бездомних 
тварин у польсько-українсько-
му прикордонні: Львів, Люблін, 
Луцьк, Івано-Франківськ»; «Розви-
ток потенціалу рятувальних служб 
Польщі й України».

Що стосується великомасш-
табних проектів, то в першому 
раунді волиняни законтрактували 
чотири проекти на 10,5 мільйона 
євро. За ці кошти передбачено мо-
дернізувати українсько-польський 
державний корон. У другому на-
борі проектних заявок до пріори-
тету першого рівня «Підвищення 
конкурентоспроможності прикор-

донних територій» увійшло вісім 
проектів із участю волинських 
учасників вартістю дофінансуван-
ня 5,3 мільйона євро. За ці кошти 
зроблять реконструкцію зоопарку 
в Луцьку, збудують новий корпус 
санаторію «Пролісок» і 3 км водо-
гону у Володимирі-Волинському.

За пріоритетом другого рівня 
«Покращення якості життя» на 
Волині втілюватимуть два проек-
ти вартістю дофінансування 3,78 
мільйона євро. Це каналізування 
Шацька та закупівля обладнання 
для волинських правоохоронців. 

Найбільше — 11 проектів — 
реалізовуватимуть в області за 
пріоритетом третього рівня — «Ін-
ституційна співпраця та підтрим-
ка ініціатив місцевих громад». 
Тут частка волинських учасників 
становить 2,62 мільйона євро. За 
ці кошти закуплять обладнання 
Любомльській центральній ра-
йонній лікарні для виявлення ран-
ньої стадії раку, Луцькій міській 
клінічній лікарні — реанімобіль, а 
Михлинська сільська рада Горохів-
ського району реконструює місце-
вий клуб. 

Стоєв наголосив, що загальна 
вартість міжнародної допомоги 
для Волині — 23 мільйони євро.


