
Успішні підприємці, турботливі 
батьки, роботящі господарі — так 
можна охарактеризувати подруж-
жя Панчуків із Журавичів Ківерців-
ського району. За що б вони не бра-
лись, усе виходить, бо працюють, як 
кажуть у народі, з толком, рахуючи 
кожну копійку, всі затрати. Й у місто 
повертатися, хоч і є можливості, не 
хочуть. Кажуть, якщо не лінуватися, 
то й у селі можна прибуток мати. 
Своїм досвідом ведення господар-
ства вони погодилися поділитися з 
читачами «Відомостей». 

— Я за освітою аграрій, аспірант, 
хоча наукових ступенів не діждався, 
бо на зарплату науковця жити було 
важко, — розповідає глава сімейства 
Валерій Панчук. — Тому пішов пра-
цювати в колгосп зоотехніком (с. Бо-
ремель, що на Рівненщині. — Авт.). 
Там вирощували 16 тисяч свиней — 
найбільше господарство в області. 
Потім бізнесом зайнявся, в основно-
му торгівлею. Але праці на землі не 
полишав. За своє життя вирощував 
свиней, рибу, гриби, сіяв цукровий 
буряк, зернові — все сільське госпо-
дарство пройшов від а до я. 

— І навіть гриби! Можете до-
кладніше про це розповісти? 

— Колись австрійці не мали 
чим нагодувати армію і почали ви-
рощувати гливу на лісових масивах, 
де були завали, — розповідає пере-
дісторію Валерій Анатолійович. — 
Із шампіньйонами трохи важче, а 
глива не така вибаглива. Знайшов 
у Луцьку чоловіка, який цим заро-
бляв, поїхав до нього, побачив, про-
консультувався: я ж не вундеркінд, 
щоб усе знати. І про збут зарання 
подумав — у Рівному, Львові шукав 
замовників. Першу партію продав, а 
потім мені самі телефонували: «Да-
вай гриби», а вони ще не виросли. І 
не думав, що це настільки популяр-
ний товар. На восьми сотих виро-
щував — це площа велика. Але тепер 
так багато не сіємо, тільки для себе. 

— Ось погляньте, які вони 
м’ясисті, — показує заморожені гри-
би господиня Алла Анатоліївна. — З 
них відбивні дуже смачні. 

— За що б я не брався, у мене 
все виходило, — продовжує пан Ва-
лерій. — А птахами мене «заразив» 
Микола Музичук (директор Ківер-
цівського районного центру зайня-
тості, який уже три роки розводить 
екзотичних пернатих. — Авт.). Тепер 
маємо мисливських фазанів, яких 
було 60, а лишилося 20, тихорєцьких 
чорних смолянистих індиків і бента-
мок — маленьких курочок. Фазанів 
хочу розвести багато — ще не знаю 
чому, але такі мої плани. Зазвичай їх 
замовляють у ресторани, бари, для 
полювання. Але ніколи собі за мету 
не ставлю збагатитися, наприклад, 
якщо почну фазанів розводити, то 
зароблю сто тисяч. Це неправда, 
спочатку треба спробувати, побачи-
ти, чи виходить. 

— Коли починаєш справу як 
хобі, то вона обов’язково примно-
житься, — додає дружина. — А коли 
сидиш і лише гроші рахуєш, то або 
щось захворіє у господарці, або про-
паде. 

Крім птиці, Панчуки ще розво-

дять свиней. В одному з приміщень 
колишнього торфобрикетного заво-
ду Валерій облаштував свинарник. 
Розміщений він приблизно за три 
кілометри від їхньої домівки, у лісі. 
Навідується господар туди, хоч як 
дивно, раз на два дні, а взимку — ще 
рідше. Витрачає дві години, щоб по-
порати «п’ятачків». Як усе там обла-
штовано, запропонував подивитися 
й нам, бо таємниць не має. Каже, 
сусіди побачили, що свині ведуться, 
то вже й за порадою йдуть: як годує, 
питають, чим. 

Виявляється, тут стоять годівни-
ці, у які засипає змелене зерно, і його 
вистачає на кілька днів, вода також 
автоматично подається, замість 
сторожа — відеокамери. Два місяці 
тому Панчуки закупили 60 поросят 
м’ясної породи, які вже зараз важать 
40–45 кг, а ще за три місяці матимуть 
120–130 кг. 

— Людина в селі доглядає свиню 
до 120 кг цілий рік, а ми — п’ять мі-
сяців, — пояснює Валерій. — Так, да-
ємо добавки, бо без них неможливо. 
Просто треба знати, які, як і скільки. 
У мене є свій млин: цьогоріч купили 
за шість тисяч. А до того кожного 
року доводилося більше п’яти тисяч 

віддавати за помел. 
— Щоб велося та росло, необхід-

ні чистота, тепло і позитив, — додає 
дружина Алла. — Їдемо з сім’єю до 
лісу на шашлики і збираємо жолуді 
для свинок, щоб глистів не мали. Так і 
на ветпрепаратах економимо, і діти до 
роботи змалку привчаються. 

— Рвемо соснову лапку (вер-
хівки гілок сосни. — Авт.), — про-
довжує чоловік. — Люди думають, 
що я граюся, мені нема що робити. 
Фазанам навесні копаю черв’яків, 
ловлю хрущів із дітьми. Знаю: для 
того, щоб щось виросло, потрібні 
незамінні амінокислоти, тваринний 
білок. Дика свиня в лісі його сама 
шукає, а вдома, якщо тварин у клітку 
посадили, то повинні за них відпові-
дати і годувати тим, чим треба. 

Проблема наших селян у тому, 
каже пан Валерій, що господарювати 
не вміють, не вистачає необхідних 
знань. І, на жаль, нема де їх почерп-
нути. Крім того, лінуються: роки 
колгоспів минули, і люди відвикли 
працювати. 

— Інтенсивна технологія має 
бути: якщо птиця, то племінна, сви-
ні — теж. Тоді дадуть приріст, — ді-
литься досвідом Валерій Анатолі-

йович. — Щоб на тій свині виросло 
м’ясо, вона повинна бути генетично 
схильна до цього, тобто відповідної 
породи. Звичайно, важливі належ-
ні корми й площа утримання. Це ж 
стосується й насіння. Наприклад, 
ми з однієї сотки картоплі зібрали 
сім центнерів урожаю. Бо придбали 
сортовий посадковий матеріал пер-
шого покоління. Аграрна наука у нас 
не дуже розвивається, через те муси-
мо вертатися до тієї ж Польщі, щоб 
щось почути, побачити. Зараз євро-
пейське сільське господарство, як і 
колишнє радянське, тримається на 
кредитах, полякам за свиней платять 
дотацію — один євро за кілограм 
живої ваги. Якби мені таку платили, 
то б уже скупив усі ці приміщення і 
мав би 10 тисяч свиней, але я і без 
дотації примудряюся заробити. 

Виїжджати за кордон Панчуки 
не думають, адже навчилися гос-
подарювати й тут. Сьомий рік вони 
мешкають у Журавичах і мають усе 
своє: і м’ясо, і фрукти, й овочі. Коли 
будувалися і закладали садок, міс-
цеві переконували: яблуні у селі не 
ростуть. Однак Валерій довів проти-
лежне. Тепер має яблука не гірші за 
ті, що везуть до нас із Польщі. На-
віть продає їх у своєму магазині. 

— Кругом ліс, підвищена воло-
гість, через це добре ростуть лишаї 
і мохи, — пояснює Валерій, — а з 
ними можна боротися залізним ку-
поросом: побризкав — і дерево не 
пропаде. Всі яблуні, які посадив, 
прийнялись. 

— Я не скажу, що ми сильніші, 
просто найбільше працюємо, — на-
магається пояснити, чому вони за-
можні й у достатку, пані Алла. — Я 
шкодую тих людей, які не живуть, а 
відбувають це життя. Воно дається 
один раз, і є різниця, що «сачкану-
ти» й пролежати, а що прожити на 
повну: дихати, спілкуватись і роби-
ти все, що хочеться. 

Людмила ШИШКО 
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Телегід

06:00 «ТСН-Тиждень»
06:45, 07:10, 08:10, 09:05 «Сніда-

нок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 14:00, 19:30, 

20:40, 23:40 ТСН: «Телевізій-
на служба новин»

08:05 «Економічна правда»
09:30 «Шість кадрів»
10:05, 17:10 Т/с «Любов та по-

карання» 
12:00, 14:25 Х/ф «Я тебе нікому 

не віддам»
16:45 «ТСН. Особливе»
21:30 Т/с «Шерлок Холмс» 
00:05 Х/ф «Великий майстер» 
02:20 Т/с «Сусіди»

05:30 Х/ф «Її серце»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 

12:00, 17:50 Новини
07:10, 07:35, 08:10, 08:35 «Ранок 

з ІНТЕРом»
09:10, 12:20 Т/с «Опівдні на 

пристані»
13:40 «Судові справи»
14:35 «Сімейний суд»
15:40 «Жди меня»
18:00, 04:40 «Стосується кожного»
19:05 Т/с «Жінки на межі»
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «Чорні кішки»
22:25 Т/с «Кулінар 2»
00:30 Т/с «Картковий будинок» 


01:30 Т/с «Таїланд»

05:30 «Чужі помилки. Удар із 
минулого»

06:15, 15:55 «Все буде добре!»
07:55, 18:20 «Неймовірна правда 

про зірок»
09:35 «Таємниці Х-фактора. Від долі 

не втечеш»
10:35 Х/ф «Прилетить раптом 

чарівник» 
12:40 «Битва екстрасенсів. Чолові-

ки проти жінок»
14:55 «Звана вечеря»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
20:15 «Куб - 4»
22:25 «Детектор брехні - 4»
23:25 «Один за всіх»
00:55 Х/ф «Шукайте жінку» 
02:20 Нічний ефір

05:10 Служба розшуку дітей
05:15 Світанок
06:15, 07:25 Ділові факти
06:25 Економічний інтерес
06:30 Т/с «Таксі»
06:50 Т/с «Леся+Рома»
07:35, 08:45, 12:45, 18:45 Факти
09:15 Т/с «Прокурорська пере-

вірка»
10:25, 13:00 Т/с «Місце зустрічі 

змінити не можна»
19:25 Надзвичайні новини
20:10 Т/с «Спецзагін «Шторм»
22:15, 03:20 Свобода слова
00:15 Х/ф «Підсадний» 
02:15 Про-Ziкаве.ua

06:15 Срібний апельсин
07:00, 09:00, 17:00, 19:00 Події
07:30 Щиросерде зізнання
08:00 Т/с «Подружжя» 
09:10 Т/с «Берег Надії» 
13:15 Люблю! Чекаю!
14:15, 17:20, 22:30 Т/с «Слід» 
16:00 Критична точка
18:00 Т/с»-Поцілуй! Нова історія» 


19:20 «Говорить Україна»
20:00 Т/с «Балабол» 
22:00 Події дня
23:20 Х/ф «Чорна діра» 
01:30 Профілактика передаваль-

ного устаткування

06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфільми» 
09:50 Х/ф «Ще одна історія про 

Попелюшку» 
11:45 «Пороблено в Україні»
13:10 «КВК»
15:55 «Вечірній квартал»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Орел і Решка»
20:00 Т/с «Моя прекрасна 

няня» 
21:00 «Розсміши коміка»
22:00 «Леся Здєся»
22:25 Х/ф «Голий пістолет» 
00:15 Х/ф «Божевільний спец-

наз» 
02:00 «Нічне життя»

06:00 Мультфільми 
06:55 Т/с «Слідаки» 
07:30, 02:10 Х/ф «Вічний поклик». 

6 с. 
09:00 Х/ф «Дикий табун» 
11:00 Т/с «Гончі-5» 
19:00 Т/с «Лінійний відділ» 
21:00 Новини 2+2
21:25 «ДжеДАІ»
22:00 Х/ф «Зоряна брама» 
00:30 Х/ф «Гоблін» 
03:30 Х/ф «Екстрасенс. Частина 

1» 

05:00, 08:00, 11:00, 14:00, 04:00 
Новини

05:05, 08:15 «Доброго ранку»
09:00 «Контрольна закупівля»
09:30 «Жити здорово!»
10:30 «Зрозуміти. Пробачити»
11:15 «Модний вирок»
12:10 «Доброго здоров’ячка!»
13:00 Інші новини
13:20 «Час обідати!»
14:15, 17:40 «Істина десь поруч»
14:30, 01:50 «Вони та ми»
15:20 «У наш час»
16:10 «Наодинці з усіма»
17:00 Вечірні новини
18:00, 00:50 «Давай одружимося!»
19:00, 23:55 «Нехай говорять»
20:00 «Час»
20:30, 03:10, 04:05 Т/с «Відлига»
22:20 «Вечірній Ургант»
22:50 Нічні новини
23:00 «Познер»
02:35 «Слід»

05:10, 06:10 Teen Time
05:15 Будинки мажорів
06:15, 13:30 М/с «Черепашки 

ніндзя»
06:35, 13:50 М/с «Губка Боб»
07:00, 07:35, 08:35 Підйом
09:00 Х/ф «Джон Картер»
11:45, 18:00, 22:00 Т/с «Вороніни»
13:25, 14:35 Kids Time
14:55 Т/с «Друзі»
15:55 Т/с «Татусеві дочки»
16:50 Т/с «Щоденник лікаря 

Зайцевої»
19:00, 00:55 Репортер
19:20 Абзац!
20:00 Т/с «Молодіжна команда»
21:00 Т/с «Кухня»
23:00 Х/ф «Нічний продавець» 
01:05 Т/с «Щоденники вампіра» 


01:45 Т/с «Пліткарка»
02:35 Служба розшуку дітей
02:40, 03:40 Зона ночі
02:45 Медицина Київської Русі
03:00 Слово і зілля
03:15 Світ Юрія Дрогобича

05:00 Х/ф «Транссибірський 
експрес» 

06:30 Х/ф «Весілля в Малинівці» 


08:00 «Агенти впливу»
09:00 «Правда життя. Професія 

сантехник»
09:40 «Легенди шансону»
10:45 Т/с «Далекобійники. 

Десять років по тому»
14:50 Т/с «Павутиння - 7»
19:00, 21:40, 02:40, 05:05 «Свідок»
19:30 Т/с «У зоні ризику»
22:00 Т/с «Згадати майбутнє» 
23:00 Т/с «Криміналісти: мислити 

як злочинець» 
00:00 Т/с «CSI: Нью-Йорк» 
01:00 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес 

- 2» 
03:10 «Речовий доказ»
04:10 «Правда життя»

05:45 Радянські мультфільми
09:55 Х/ф «Нічний візит»
11:10, 15:50 Т/п «Жарт за жартом»
12:15, 22:20 Т/с «Безмовний 

свідок»
14:15 Х/ф «Офіціант із золотою 

тацею»
16:50 Х/ф «Дюба-дюба»
19:40 Х/ф «Подвійний капкан»
00:20 Х/ф «Вантаж 300»
01:40 Х/ф «Застава в горах»
03:15 Х/ф «Стрілець непри-

каяний»
04:45 Кіноляпи

06:00 Телепузики
06:30, 07:20 М/с «Лалалупси» 
06:55 Малята-твійнята
07:45 Мультик з Лунтіком
08:20 М/с «Шоу Гарфілда» 
08:55 Єралаш
09:55, 21:05 Країна У
11:00, 00:35 Одна за всіх
12:05 Т/с «Ксена - принцеса-

воїн» 
13:05 Т/с «Якось у казці» 
14:00 Богиня шопінгу
15:40 У ТЕТа тато!
16:45 Королева балу
18:00 ТЕТки і шмотки
19:00 Моду народу
20:00 Т/с «Два батька і два 

сина» 
22:10 6 кадрів
23:15 Дурнєв+1
23:55 Т/с «Секс і місто» 
01:25 Т/с «Закрита школа» 
02:10 Т/с «Кремлівські курсанти» 


02:55 З ночі до ранку

05:20 Квадратний метр
05:55 Дачні історії
06:45 Телеторгівля
07:45 Смак майстер
08:20, 13:20, 21:10 Мультфільми 
10:10, 10:50, 19:50, 20:40 Школа 

доктора Комаровського
11:20, 15:00 Справа смаку
12:20, 16:00 Жіноча форма
18:00, 21:40 Т/с «Тетянин день» 
18:55, 22:40 Телефон довіри
23:35 Незіркове дитинство
00:40 Глянець
01:25 Колір Ночі

06:00 Православний календар
06:05, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 

08:30, 12:00, 15:00, 18:20, 
01:20, 03:00, 03:50 Новини

06:10, 07:05, 08:05, 23:15 Спорт
06:20 Хочу все знати
06:35 Доброго ранку, Україно!
06:45, 07:45, 08:20 Гість студії
07:25 Країна on line
07:35 Ера бізнесу
08:35 Ранкові поради
08:45 Корисні поради 
09:00 Підсумки тижня
09:50 Політтеатр
10:10 Без цензури
10:35 Т/с «Таємниця старого 

мосту» 
11:25 Нехай Вам буде кольорово!
12:10 Діловий світ
12:15 Шеф-кухар країни
13:05 Хто в домі хазяїн?
13:25 Аудієнція. Країни від А до Я
13:45 Світло
14:05 Право на захист
14:30 Темний силует
14:40 Вікно в Америку
15:15 Euronews
15:25 Діловий світ. Агросектор

15:30 Життя на рівних
15:40 Як це?
16:05 Т/с «Таємниця старого 

мосту» 
17:40 Діловий світ
18:05 Агро-News
18:40 Фінансова перспектива
18:50 Сільрада
19:15 Про головне
19:30 Фестиваль пісні в Коблево
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:30 Діловий світ
21:40 Знак питання
21:50 Фестиваль пісні в Каховці 

«Музика нас з’єднала»
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00, 01:00 Підсумки
23:25 На слуху
23:50 Від першої особи
00:10 Сміх з доставкою додому
01:40 Про головне
02:00 ТелеАкадемія
03:15 «Секрети успіху»
04:00 Рояль в кущах
04:30 Світло
04:50 Дитячий фестиваль «Ангел»
05:25 Підсумки дня

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV ТРК «УКРАЇНА» К1 2+2

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 ПЕРШИЙ КАНАЛ ЄВРОПА

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 9 грудня

По досвід ведення господарства — 
у Журавичі до Панчуків 

На українсько-польському кордоні 
відкрито новий пункт пропуску 
«Грушів — Будомєж» 
Пост обслуговуватимуть 79 фахівців, які здійснюватимуть 
митні процедури і забезпечуватимуть митний контроль на 17 
смугах руху. Наразі функціонують шість основних смуг руху 
та дві додаткові. Пропускна спроможність пункту пропуску 
становитиме близько трьох тисяч автомобілів і восьми тисяч 
осіб на добу. В Міндоходів підкреслюють, що протягом 2013 року 
проводиться реконструкція 15 митних пунктів пропуску на 
кордоні України з Євросоюзом. 

40 тис. рятувальників 
боротимуться 
з заметами в Україні 
Для оперативного реагування на можливі 
надзвичайні ситуації у зимовий період 
приведено в готовність міжвідомче 
угрупування сил у складі близько 40 тис. 
осіб і підготовлено понад 11,5 тис. одиниць 
спецтехніки. Про це повідомив голова 
Державної служби з надзвичайних ситуацій 
Михайло Болотських, пишуть УНН. 

06:00, 17:00 В пошуках істини
06:40, 11:00 Вбивця Земля
07:30, 13:00 Як секс змінив історію
08:20, 12:00 Найдивовижніші 

тварини
09:10, 19:40 Шукачі
10:10 В пошуках пригод
14:00, 21:40 Сучасні дива
15:00, 18:50 Прибульці державної 

важливості
16:00 Підроблена історія
18:00 Д/ф «Карткові фокуси»
20:40 Д/ф «Чудовий князь. Григо-

рій Потьомкін»
22:30 Невідома Європа
23:30 Загадки Всесвіту
00:30 Покер
01:20 Тур де Франс


