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Понад 80% 
сміттєзвалищ на 
Волині неофіційні 

Горбенко у кабіні трактора

На Волині у річку 
влетів автобус 

За словами заступника дирек-
тора департаменту житло-

во-комунального господарства 
та будівництва облдержадміні-
страції Володимира Бондару-
ка, у більшості сіл на сьогодні 
не відведено спеціальних місць 
складування твердих побутових 
відходів, унаслідок чого утворю-
ються стихійні сміттєзвалища. 

Як зауважив Володимир 
Бондарук, на Волині налічується 
526 місць для складування ТПВ, 
утім, кількість паспортизованих 
не перевищує 90, а державні акти 
на земельні ділянки чи договір 
оренди землі мають лише 33. 

Григорій Пустовіт із цього 
приводу зобов’язав розробити 
проект розпорядження голови 
ОДА, в якому пропишуть за-
вдання та терміни виконання, 
щоб кожна сільська/селищна 
рада вирішила питання відводу 
землі для сміттєзвалищ і обла-
штувала до них під’їзні шляхи. 

До Великодніх свят у кож-
ному населеному пункті Воли-
ні відбудуться толоки в рамках 
Всеукраїнської акції «За чисте 
довкілля». Прибиратимуть пар-
ки, алеї, сквери, узбіччя авто-
магістралей, наводитимуть лад 
на прибудинкових територіях, а 
також ремонтуватимуть дорож-
ні ділянки до кладовищ. 

Окрім цього, 12 квітня Все-
українською громадською ор-
ганізацією «Зробимо Україну 
чистою!» буде проведено акцію з 
прибирання зелених зон і благо-
устрою. 

На Рівненщині чиновники, 
будуючи школу, роздерибанили 
чотири мільйони 
Прокуратура Рівненської області встановила, що по-
садові особи департаменту з питань будівництва й 
архітектури Рівненської ОДА та приватного будівельного 
підприємства розтратили бюджетні кошти шляхом вне-
сення неправдивих даних в акти виконаних робіт із бу-
дівництва школи в селі Будераж Здолбунівського району. 
В дію здано лише частину комплексу, а бюджету завдано 
збитків на суму понад 4 млн грн. 

У Луцьку алкоголіки крадуть 
кришки з люків і сміттєві баки 
За словами першого заступника Луцького міського 
голови Святослава Кравчука, у місті крадуть каналіза-
ційні люки й ніхто не може знайти грабіжників. Поцу-
плене здають у пункти прийому брухту. Це переважно 
роблять особи, які зловживають алкоголем. Та ж сама 
проблема і зі сміттєвими баками. Як каже Кравчук, 
вони просто зникають. Посадовець дивується, чому 
міліція й досі не може визначити, куди несуть прийма-
ти люки, й не прикриє такі точки. 

95%
стільки становить на сьогодні в 
Україні тіньовий ринок таксо-
моторних перевезень. Про це 
розповів голова Державної ін-
спекції з безпеки на наземному 
транспорті Валерій Черненко. 
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Аварія сталася поблизу села 
Задиби Турійського району. 

В річку Турія на повній швид-
кості впав мікроавтобус «Форд 
Транзит». Унаслідок ДТП заги-
нуло три людини. 

«Рухаючись берегом Турії, 
водій не впорався з керуванням 
та допустив з’їзд транспортного 
засобу в річку. Внаслідок дорож-
ньо-транспортної пригоди заги-
нуло три особи», — йдеться у до-
відці прес-служби Держслужби 
з надзвичайних ситуацій. При-
чини аварії у ДСНС не уточнили. 

Рятувальники кілька годин 
витягали затонулий автомобіль 
на сушу. На жаль, пасажирам 
вибратись із нього не вдалось, 
оскільки двері буса заблокувала 
вода. 

День поля з європейською 
сільгосптехнікою 

«Така сучасна та потужна сільгосп-
техніка — мрія кожного аграрія», — 
захоплено каже головний агроном 
ТОВ «Агро-Волинь» Петро Смик, 
котрий разом із фермерами Во-
лодимиром Оніщуком із Горичева 
та Русланом Кротачем із Зимного 
Володимир-Волинського району 
(на знімку) оглядав трактори і ком-
байни, які виробляють і продають 
відома у світі компанія New Holland 
і її партнери. Бо вони й справді 
високопродуктивні, з комфортними 
кабінами, що захищають від шуму 
та пилу, з кондиціонерами й авто-
матичним керуванням. А побачити, 
як працює така диво-техніка, міг 
кожен, хто у вівторок завітав на 
перший цього року День поля, 
який Волинь і Володимирщина від-
кривали разом із New Holland, що 
організувала демонстраційний тур, 
мандруючи областями України. 

А подивитися, що привезли 
представники відомих у світі компа-
ній, зібралося понад півсотні аграрі-
їв із нашої області. І ніхто не пожал-
кував, що приїхав, бо організація 
подивувала високим рівнем. Сама ж 
презентація нової техніки відбулася 
на землях фермерського господар-
ства Руслана Кротача — у невеликій 
долині між селами Зимне та Горичів.  

Таке місце організатори вибра-
ли недаремно. Тут вони поставили 
трейлер із комфортним і теплим ві-
деозалом, у якому відбулось офіцій-
не представлення. А вже практичне 
— на полі: кожен охочий міг сісти 
за кермо сучасного трактора, який 
за короткий проміжок часу виорав 
поле, що облогувало понад 25 років. 
Хоч уже на ньому саджай! 

Досвідчені фермери дивува-
лись, як невеликий тракторець ТД5 
на 80 «конячок» із плугами фірми 
Lemken усього раз пройшовся гори-
чівським полем, що лежало неора-
ним чверть століття, а вже на ньому 
й сіяти можна. 

Що пропонує компанія New 
Holland, яка, крім Волині, планує від-
відати ще 15 областей? Її представник 
в Україні Віталій Каплюк ознайомив 
із зернозбиральними комбайнами й 
тракторами різних марок, зокрема, 
показав уже згаданий ТД5 на 80 кін-
ських сил із витратою 10 л пального 
на гектар. Його ціна — 33 тисячі євро 
з гарантією на рік і без обмеження мо-
тогодин. 

Американська компанія з 108-річ-
ним досвідом, що виробляє та про-
дає європейську сільгосптехніку, має 
заводи в Англії, Бельгії, Туреччині, 
Польщі, Франції та 2200 дилерів, а її 
продукція реалізовується у 170 краї-

нах світу. 
Є й нові моделі, приміром ТД110, 

які збирають плоди і ягоди. Вони ви-
сокопродуктивні, легкі у керуванні, 
мають вантажопідйомні підвіски, 
фронтальні навантажувачі, системи 
збільшення потужності й автоматич-
не керування. У кабінах не чути шуму, 
вони захищені від потрапляння ззов-
ні шкідливих речовин, що дуже важ-
ливо при проведенні робіт із «хімі-
єю», є кондиціонери. 

За показниками 2013 року компа-
нія стала першою з продажу комбай-
нів в Україні. 

Крім того, волинських госпо-
дарників ознайомили з продукцією 
компаній Maschio Gaspardo, Lemken 
і OTP Leasing Дмитро Давиденко, 
Олександр Олексюк і Олександр 
Суханов, котрі на відео показали 
переваги й особливості тієї чи іншої 
техніки. 

Скажімо, всі захоплювалися 
плугами фірми Lemken, що четверті 
у світовому рейтингу (їхню роботу 
побачили на полі. — Авт.), фрезами, 
боронами й іншим комплектуван-
ням — від Maschio Gaspardo, ком-
байнами — від OTP Leasing. Зокре-
ма, остання фірма привезла СХ8080 
— кожен міг оглянути і навіть про-
їхатися на ньому. 

Звісно, вся сільгосптехніка ко-
штує чималих грошей. Як її про-
стіше придбати, розповіли пред-
ставники ТОВ «ОТП Лізинг», які 
працюють за спеціальною лізинго-
вою програмою, що на початках до-
зволяє сплачувати лише 30 відсотків 
від вартості техніки, 0,7 — страхов-
ки та 1,5 — разової комісії, а решту 
суми — протягом п’яти років. 

Ще на зустрічі виступив біз-
нес-директор компанії New Holland 
Agriculture в Україні та Молдові Ан-
туан Ребійан, котрий відзначив, що 
метою туру є зустрічі з клієнтами, 
зокрема аграріями, розуміння їхніх 
потреб. 

Активність фермерів та їхня до-
питливість із десятками запитань, 
поставлених ними організаторам, 
свідчили про те, що волинські агра-
рії зацікавлені й надалі розвивати 
власні господарства, використовую-
чи світовий досвід і технології, впев-
нений директор департаменту агро-
промислового розвитку ОДА Юрій 

Горбенко. Чиновник і сам не втри-
мався, щоб не сісти за кермо ТД5 (на 
фото). «Це — казка!» — казав опісля. 

Захоплювався європейською 
технікою й заступник голови Асо-
ціації фермерів і приватних землев-
ласників області, депутат обласної 
ради Микола Собуцький, котрий 
є досвідченим фермером із понад 
20-річним досвідом. Він має 40 гек-
тарів землі у Луцькому районі, ви-
рощує зернові, ріпак, сою, капусту, 
столові буряки. Більшість продукції 
реалізовує у шкільні табори, дитячі 
садки, також продає на фермерських 
ярмарках, які в облцентрі сам і запо-
чаткував. 

Пан Микола доскіпливо придив-
лявся до техніки, відкривав усе, що 
дозволялося, пробував, як казав сам, 
власними руками, їздив на тракторі 
й жартував: удень я — владець, а 
вночі — фермер. Ще він звернувся 
до своїх колег-аграріїв, щоб вибира-
ли не тільки техніку, а й нові техно-
логії, бо завдяки цьому є можливість 
швидше досягнути європейського 
рівня. 

Приміром, республіка Польща 
вже готова стажувати і навчати на-
ших спеціалістів аграрним наукам. 
Більше того, польські фахівці визна-
чили чотири напрямки, які доцільно 
розвивати в Україні, а це молочна й 
рибна галузі, овочівництво та насін-
ництво. 

Тетяна АДАМОВИЧ 


