
Днями депутати Волиньради та 
журналісти побували у лісництвах і 
мисливських угіддях Ківерцівсько-
го та Маневицького районів. Така 
«екскурсія» дещо пролила світло на 
багато непорозумінь, які виникали 
серед обласних обранців під час 
прийняття рішень щодо передачі 
мисливських угідь у користування. 
«Відомості» і для себе намагали-
ся з’ясувати, угіддя якої форми 
власності кращі та наскільки це 
затратна і вдячна справа. 

На Волині є 1 мільйон 600 тисяч 
гектарів угідь, із них 850 тис. га — це 
територія громадських мисливських 
організацій, ще 300 тис. га надано у 
користування приватним особам. 
Державні підприємства контролю-
ють ведення мисливського госпо-
дарства на 500 тис. га. 

За словами начальника обласно-
го управління лісового та мислив-
ського господарства депутата облра-
ди Богдана Колісника, на ведення 
мисливського господарства всіма 
користувачами угідь було витрачено 
майже шість мільйонів гривень. 

ТО СКІЛЬКИ Ж ЗУБРІВ — 12 ЧИ 
26? 

Підтвердженням того, що дер-
жаві важко утримувати угіддя, є 
Звірівське мисливське господар-
ство. Хоча його й називають одним 
із кращих на Волині, проте директор 
МГ Андрій Шпорук повідомив депу-
татам, що доглядати тварин на дер-
жавні гроші тяжко. 

— Звірівське мисливське госпо-
дарство функціонує за рахунок дер-
жавних дотацій. Ефективність ве-
дення господарства становить 30%, 
воно себе не окупає, бо для цього 
потрібно перестріляти все, що тут є, 
— наголосив Богдан Колісник. 

А дичини тут водиться нема-
ло: близько 240 козуль, 220 кабанів, 
майже 430 плямистих і 170 благо-
родних оленів та до п’яти лосів. 

На підгодівлю диких тварин 
через важку зиму в Звірові пішло 
300 тисяч гривень. Як з’ясувалося, 
є у господарства також земельні ді-
лянки, відведені для вирощування 
кормів. Утім, за словами Андрія 

Шпорука, їх засаджують, але врожай 
не збирають. Робиться це для того, 
щоб дикі кабани мали що рити і не 
зазіхали на людські городи. 

Журналістів цікавило, навіщо 
Звірівське господарство відмовило-
ся від майже восьми тисяч гектарів і 
взяло стільки ж у іншому місці. Пан 
Шпорук пояснив, що це пов’язано з 
кількістю звірів. Мовляв, на тій те-
риторії, від якої вони відмовилися, 
було надто багато дичини, яку гос-
подарству прогодувати вкрай важ-
ко, тому довелося проміняти угіддя 
на ті, де тварин менше. 

Торкнулися депутати й болючо-
го для громади питання чисельності 
зубрів, одначе почути чіткої відпо-
віді так і не вдалося. Нагадаємо, що 
під час цьогорічної зимової таксації 
червонокнижних тварин у Звірові 
налічили всього 12 особин. 

— Узимку спільно з екологами 
ми проводили облік, але фактичної 
кількості на сьогодні встановити не 
можна. Не було сприятливих умов, 
щоб їх порахувати. За минулорічни-

ми показниками у Звірівському гос-
подарстві є 26 зубрів, — повідомив 
пан Шпорук. 

Заступився за свого підлеглого 
Богдан Колісник. Він наголосив, що 
за поголів’я зубрів відповідає управ-
ління екології, а не лісники. 

Тоді журналісти поцікавились, 
яким чином здійснюють підрахунок 
інших тварин. Приміром, за офі-
ційною інформацією, зайця-русака 
у волинських лісах нараховується 
36 717 особин. Як же можна підра-
хувати невеликих прудких вуханів, а 
не змогти зубрів? 

— А ви мені доведіть, що це не 
так, — подивував відповіддю пан 
Колісник. — Полічіть і скажіть, що 
їх більше чи менше. 

«ФЕМІДА-ІНТЕР» ЗАРОБЛЯЄ 
НА УГІДДЯХ У 6,5 РАЗУ МЕНШЕ, 
НІЖ ВИТРАЧАЄ 

Показати, що приватні користу-
вачі можуть господарювати ліпше, 
ніж держава, взялися представни-
ки ТзОВ «Феміда-Інтер», яке ось 
уже тринадцятий рік користуєть-
ся 18,7 тисячі гектарів угідь у селі 
Соф’янівка Маневицького району. 
Проте, як з’ясувалось, і їм утримува-
ти мисливські угіддя сутужно. 

— Штат без найманих працівни-
ків складається з шести осіб: дирек-
тора, мисливствознавця та чотирьох 
єгерів. Періодично залучаємо до ро-
біт 10-15 місцевих мешканців — для 
заготівлі кормів, на посівну тощо. 
Загальні витрати по мисливському 
господарству в 2012 році склали тро-
хи більше 544 тисяч гривень. Над-
ходжень від проведення полювань 
«Феміда-Інтер» отримала всього 
85 тисяч, — повідомив мисливствоз-
навець господарства Сергій Береза. 

Він зауважив, що затрати на 
утримання мисливських угідь оку-
пляться нескоро. Тому доводиться 
шукати додаткові джерела заробітку. 

Зокрема, планують прокласти до-
ріжки для кінних прогулянок, роз-
вивати зелений туризм. 

Найчастіше полювання на те-
риторії угідь «Феміди-Інтер» про-
водиться індивідуальне. Тут, як 
наголосив Сергій Береза, інша, євро-
пейська, культура полювання. 

— Нам доводиться тримати мар-
ку, бо люди їздять за кордон, бачать, 
як це робиться у цивілізованих краї-
нах. Полювання на наших угіддях не 
є дешевим. Наприклад, одноденне 
індивідуальне трофейне полюван-
ня на козулю вартує близько семи 
тисяч гривень, але охочі є — приїж-
джають не лише волиняни, а й меш-
канці інших областей, — розповів 
пан Сергій. 

Відповідно до зимового обліку, 
на початок 2013 року в господарстві 
нараховувалося 40 лосів, 7 благород-

них оленів, 170 диких кабанів, 375 
козуль. Ліміт добування на мислив-
ський сезон 2013 року — 22 козулі та 
25 кабанів. 

Для мисливців на території «Фе-
міди-Інтер» створені всі умови для 
комфортного відпочинку. Зокрема, 
зведені будиночки, в яких може роз-
міститися 24 людини. 

До слова, «Феміда-Інтер» утри-
мує 50 дорослих лайок і 20 щенят. 
Собаки зібрані зі всього світу, най-
кращої крові, зазначив єгер-кінолог 
Віктор Гурин. 

За словами Сергія Берези, у них 
один із найвідоміших розплідників 
лайок у країнах СНД. 

— Наших собак знають за кордо-
ном, вони їздять на виставки, випро-
бування. Пес — це душа полювання, 
бо до звіра не завжди можна підібра-
тися. Світова статистика свідчить, 
що за допомогою собак добувається 
80% дичини, — повідав він. 

Депутат Василь Столяр, чиє ім’я 
неодноразово пов’язували з фірмою 
«Феміда-Інтер», розповів, що біля 
лайок утримували в клітці й ведме-
дя, проте коли почали надходити 
приписи щодо утримання тварини, 
клишоногого віддали до такого ж 
господарства на Закарпатті. 

Оглянувши угіддя державні та 
приватного користування, голова 
Волиньради Володимир Войтович 
наголосив, що наразі тринадцять 
мисливських угідь в області чекає 
свого користувача. Він переконаний, 
що варто йти за досвідом Європи, де 
мисливські угіддя — не компетенція 
держави. 

Богдан Колісник теж не проти 
передачі у приватні руки, проте має 
трохи іншу думку: 

— Утримання мисливських угідь 
— це дорога справа. Мине час, і ми 
станемо свідками того, що користу-
вачі відмовлятимуться від угідь. Для 
деяких багатих це модно, престиж-
но. Наша думка така: прапор вам у 
руки, працюйте, а ми перевіримо, — 
сказав Колісник. 

Ірина КОСТЮК  
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стільки відсотків українців 
не планує відпочивати 
влітку, повідомили у 
Київському міжнародному 
інституті соціології. 21% 
респондентів не має 
можливості кудись поїхати. 

Купальний сезон у Луцьку 
розпочнеться 17 червня 
У зв’язку з довготривалим затопленням повеневими 
водами місця масового відпочинку на річці Стир 
купальний сезон перенесли, йдеться у розпорядженні 
міського голови. Відкриття відпочинкового сезону 
унеможливлює також забруднення пляжу болотом. Тому 
офіційно відпочивати і купатися у річці Стир поблизу 
Центрального парку культури і відпочинку імені Лесі 
Українки можна буде з 17 червня. Триватиме купальний 
сезон до 31 серпня. 

Луцька мерія позичить гроші 
на зарплати бюджетникам 
Луцька міськрада візьме середньострокову позику в 
Держказначействі обсягом понад 9,3 мільйона гривень для 
виплат грошей працівникам бюджетної сфери. Начальник 
управління фінансів і бюджету Лілія Єлова зазначила, що 
за 5 місяців бюджет міста по доходах виконано на 89,4%. 
Недоотримали до планових призначень 15,2 мільйона 
гривень. У червні, відповідно до помісячного розпису, 
необхідно виплатити 56,7 мільйона зарплати працівникам 
бюджетної сфери, з них 41 мільйон — освітянам. Позика 
дасть змогу виплатити людям зароблене вчасно. 

У Рівному затримали лікаря за збут наркотиків 
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Оперативники сектора боротьби 
з незаконним обігом наркотиків 

Рівненського міського відділу міліції 
отримали інформацію, що 27-річ-
ний працівник однієї з медустанов 
міста здійснює збут марихуани. Ін-
формація знайшла підтвердження. 
Медика було затримано на території 
лікарні саме під час продажу семи 
грамів зілля. 

Вилучену речовину було на-
правлено на дослідження до екс-
пертно-криміналістичного центру. 

Згідно з висновком експертів, це 
марихуана. 

«За фактом збуту відкрито 
кримінальне провадження за час-
тиною 2 статті 307 (незаконне ви-
робництво, виготовлення, при-
дбання, зберігання, перевезення, 
пересилання чи збут наркотичних 
засобів, психотропних речовин або 
їх аналогів) Кримінального кодек-
су України, — зазначив начальник 
Рівненського МВ УМВС у Рівнен-
ській області Руслан Мельник. — 

Наразі підозрюваний утримується 
під вартою в Рівненському ізоля-
торі тимчасового тримання. За такі 
дії чинним законодавством перед-
бачено покарання у вигляді позбав-
лення волі від шести до десяти ро-
ків із конфіскацією майна. Триває 
досудове розслідування». 

Сам затриманий не заперечує 
факти збуту наркотичної речови-
ни, а також підтверджує, що нео-
дноразово перебував на робочому 
місці під дією наркотиків. 

Будиночки для мисливців у Соф’янівці«Феміда-Інтер» розводить чистокровних лайок

Мисливські угіддя прибутку не приносять, 
але віддавати їх користувачі не поспішають 

Запрошуємо всіх передплатити 
свої улюблені видання 

В Україні триває передплата на газети 
та журнали на 2 півріччя 2013 року

Передплату приймають усі відділення поштового зв’язку, 
листоноші, дільниці передплати.  Передплата на газети і журнали 
України  доставкою з липня приймається – до 20  червня 2013 р.На 
обласні видання - до 26 червня  2013 р. На видання зарубіжних 
країн  - за 30 днів до початку передплатного періоду. Передплата 
на періодичні видання через підприємства «Укрпошта» — 
найдешевша в Україні.

 Волинська дирекція УДППЗ «Укрпошта»

 ОГОРОШЕННЯ


