
У колишнього військового, а нині 
лікаря «швидкої» Бориса Антонюка 
— екзотичне захоплення. Протягом 
останніх двадцяти років на подвір’ї 
його будинку, що у селі Липляни 
Ківерцівського району, мешкають 
павичі, фазани й ексклюзивні кури, 
серед яких чубаті, бородаті, бійців-
ські та навіть такі, що несуть яйця 
незвичного бірюзового кольору. 
Господар каже, що розводить 
птицю не заради вигоди, а суто 
для душі та щоб було що людям 
показати. У нього в гостях побували 
і «Відомості». 

Любов до природи прищепив 
Борисові Дмитровичу його дід. Саме 
від нього ґазда отримав у спадок 
кролів. Розводить він їх і донині, але 
найбільша гордість лікаря Антоню-
ка — це його курочки. 

— Люблю курей із раннього ди-
тинства, та взявся їх розводити десь 
років зо двадцять тому. Починав 
із породи золотий кохінхін, карли-
кових курей. Не можу сказати, що 
якась курка мені гарніша. То мої ви-
хованці, вони мені всі милі, — каже 
він. — Це ж добре, коли у тебе є щось 
таке, чого в інших немає. Я б назвав 
це азартом колекціонера. Я з ними 
спілкуюся. Коли втомлений, можу 
просто на них дивитися. Когось 
заспокоює споглядання вогню чи 
води, мене ж — мої кури. 

Скільки екзотичних курочок 
у пана Бориса, точно він не знає. 
Каже, що ніколи не ставив собі за 
мету їх порахувати. Звичайних ку-
рей у господарстві годі й шукати. 
Вони просто не потрібні, адже, за 
словами Бориса Дмитровича, він не 
розглядає курей як м’ясо чи яйця, 
йому цікаві ексклюзивні курочки, на 
яких хочеться дивитися та захоплю-

ватися. 
— Своїх курочок я не рубаю. Бу-

вають випадки, коли підверне ногу, 
то чого птиця має ходити мучитися? 
А так ні, — розповів чоловік. 

Нещодавно у господарстві пана 
Бориса сталася трагедія — один із 
його перших гусаків, яких він узявся 
вирощувати, не дожив усього тижня 
до свого 17-річчя. До слова, серед 
старожилів є у господі й курка, якій 
уже майже 12 років. 

Загалом же на подвір’ї стільки 
всілякої краси, що очі розбігають-
ся. Ось у повітря здійнялися павині 
голуби, по сусідству з клітки визи-
рає поштовий голуб із дзьобом, як 
у папуги. Десь чути крик фазанів і 
кукурікання півнів… Одне слово, 
сумувати на обійсті пана Антонюка 
не доводиться. 

Серед ексклюзивної птиці — пу-
хові кури, які замість пір’я вкриті 
пухом. Колір шкіри у них темно-бла-
китний, тому, за словами пана Бо-
риса, якщо їх приготувати, то вони 
мають не вельми апетитний вигляд. 

Родом такі кури з Лаосу та В’єтнаму. 
Гордиться Борис Дмитрович і 

своїми фазанами. Їх у нього кілька 
видів: і золотистий, і срібний, і коро-
лівський. 

Приміром, золотистий фазан 
— птиця, яка дому не знає, тому її 
доводиться тримати у клітці. Щоби 
його сфотографувати, кореспонден-
ту «Відомостей» довелося пройти 
клітку з доволі нервовою птицею — 
срібним фазаном. 

— Вони реагують на чужого. На-
віть коли я прийду в незвичній для 
них одежі, то нервуються, дуже го-
лосисті. Я вже навіть думав відмо-
витися від них. До речі, то перший 
срібний фазан, який у мене не агре-
сивний, бо попередніх доводилося 
годувати, заходячи у клітку зі щи-
том. Якось залетів мені на голову, то 
думав, що без очей залишуся, — по-
відав про пригоду господар. 

До останнього часу було у ко-
лекції липлянського фермера багато 
пав, але, на жаль, вони потруїлися 
хімікатами, якими сусіди покропи-

ли город. Зараз у господарстві за-
лишилася тільки одна самка, тому в 
планах господаря — збільшити кіль-
кість цих птахів. Він навіть почав бу-
дувати окремий вольєр. 

Вельми цікавою видалася кур-
ка породи араукана. Це південно-
американська несучка, у якої немає 
хвоста, тому дуже нагадує куріпку. 
Дорослих курей пан Борис тримає у 
клітках, бо, каже, вони добре вміють 
літати. Проте це не головна особли-
вість араукан: яйця таких курочок 
практично не містять холестерину і 
бірюзового кольору. 

Вразили і бійцівські кури індій-
ської породи. Про них у Бориса Ан-
тонюка теж є своя історія: 

— Їм було всього місяць, то вони 
так билися між собою! Думав, що їх 
у мене вже не буде після таких боїв. 
Сильні настільки, що виривають 
шматки м’яса. Інших курей вони 

поки не чіпали. 
Бігають подвір’ям бородаті й 

чубаті кури та півні. Особливою, 
королівською, красою вирізняється 
птиця породи кохінхін. Вони у гос-
подаря є і блакитні, і бежеві. 

Серед такого розмаїття важко 
хотіти більшого, та все ж «Відомос-
ті» поцікавились у Бориса Антоню-
ка, яким диво-птахом хотів би попо-
внити свою «пернату» колекцію. 

— В принципі я можу мати все, 
що захочу, але не завжди є можли-
вість. Я не куплю штанів, але куплю 
півня, — напівжартома зізнається 
господар. — Якщо вже тримати ку-
рей, то треба це робити належним 
чином, так, як треба, а не знущати-
ся над тваринами. Мені, наприклад, 
цікаві страуси ему, та я розумію, що 
умов для їх утримання в мене поки 
немає. Працівників наймати для до-
гляду я не хочу, бо ніхто не зробить 
так, як сам. Моя дружина може про-
сто вийти, погодувати птицю, але 
особливо нею не займається. 

До слова, на годівлю щомісяця 
потрібно 500–600 кг зерна. 

— Курчат годую часто — шість 
разів на день, дорослих — двічі. Не-
сучкам у раціон додаю спеціальний 
комбікорм, щоб яйця були хороші. 

Одна пшениця не містить у собі 
стільки поживних речовин, як, на-
приклад, овес. Усілякими ліками чи 
тим паче антибіотиками я не бав-
люся, бо то нездорово, — каже пан 
Антонюк. 

Насамкінець «Відомості» поці-
кавились, як птиця пана Бориса пе-
реносить зими, які останнім часом 
на Волині надто суворі. Господар 
розповів, що гусей він ніколи не за-
криває у вольєрах, бо вони можуть 
витримувати температуру до мінус 
120 градусів за Цельсієм. Кури теж 
переносять великі морози. За сло-
вами колекціонера, минулої зими, 
коли на термометрі мало що зали-
шалося до мінус 30, одні курочки си-
діли на вулиці у відкритих вольєрах, 
інші — у хліві. То ті, що були зачине-
ні, обморозили гребені, а тим, що на 
вулиці, — хоч би що. 

Ірина КОСТЮК 

Відомості.інфо

№26 (666)

27 червня - 3 липня 2013 року

http://www.vidomosti.info/

Події

Міліціонери «накрили» службу дівчат «за викликом» 

Волинь чекає грошей 
на укріплення берега Стиру 
Голова ОДА Борис Клімчук розповів, що минулого 
тижня працював із міністром фінансів України Юрієм 
Колобовим над узгодженням питання щодо виділен-
ня коштів на запобігання підтопленням, а саме щодо 
виділення коштів резервного фонду держбюджету на 
запобігання загрозі надзвичайної ситуації у Луцьку на 
вулиці Героїв УПА. Нагадаємо, там руйнується берегова 
частина річки Стир, 30 см суші зсунулось у воду, дерева, 
які росли на схилі, попадали, через що багатометрове 
урвище впритул наблизилося до людських помешкань. 

За втікача з Маневицької 
колонії обіцяють 50 тисяч 
За інформацію, яка виведе правоохоронців на слід 
утікача з маневицької в’язниці, головний міліціонер 
області Олександр Терещук пообіцяв 50 тисяч гривень. 
Пошуки поки не мали результатів. Пан Терещук каже, що 
дізналися про втечу трохи запізно. Нагадаємо, 18 червня 
з дільниці соціальної реабілітації, що діє при колонії, утік 
Андрій Мельничук, якому залишалося відсидіти всього 
кілька місяців. На запитання, чому чоловік пішов на це, 
Олександр Терещук відповів, що утікач має специфічний 
характер, але для оточуючих він безпечний. 

Срібний фазан узявся захищати свою територію

Бірюзові яйця безхвостих араукан

Німецький поштовий голуб

5

У волинському селі кури несуть бірюзові яйця 

У Луцьку працівники міліції за-
тримали групу осіб, яка займа-

лася проституцією. Повії працювали 
переважно у саунах міста і Луцького 
району. 

Крім чотирьох «нічних мете-
ликів», до рук правоохоронців по-
трапили ще й ті, хто перевозив їх та 
охороняв. Про це розповів головний 
міліціянт області Олександр Тере-
щук. Наразі організаторів арештова-
но, а решті оголошено підозру. 

— Послуги повій оцінювались 
у 500 гривень за годину. Принаймні 
таку вартість було задокументовано. 
Дівчата з заробленого отримували 
невелику частину, — повідав очіль-
ник волинських міліціонерів. 

Відомо, що так звана служба ді-
вчат «за викликом» діяла тривалий 
час, міліціонери знали про це, але 
викрити її вдалося лише зараз.

Олександр Терещук повідомив, 
що серед затриманих повій є навіть 
вагітна, котрій от-от народжувати. 
Крім того, в міліції не виключають 
ймовірності того, що проститутки 
хворі на ВІЛ чи СНІД. Вік жінок — 
від 20 до 30 років, деяких у минуло-
му вже притягали до відповідаль-
ності за торгівлю тілом. 

Загалом за останні кілька днів 
на Волині зафіксовано чотири ви-
падки проституції — у Луцькому та 
Ковельському районах. 

Ірина КОСТЮК 


