
Минулого тижня у Горохівському 
районі відбувся День поля. Новітні 
методи господарювання презенту-
вало ТзОВ «Волинь-зерно-продукт». 

На сьогодні це товариство — 
один із найбільших агрохолдингів 
на території Волинської області. В 
обробітку в нього перебуває понад 
17 тисяч гектарів землі, яку орен-
дують у селян. Вирощують пшени-
цю, ріпак, сою, кукурудзу. Цьогоріч 
уперше посіяли цукрові буряки. За-
ймаються тваринництвом, мають 
ферми у селах Бубнів Локачинського 
та Мельниця Ковельського районів. 

Основним же напрямком ді-
яльності фірми є збереження та 
переробка сільськогосподарської 
продукції. У складі підприємства 
сім елеваторів. Один із найбільших 
і найсучасніших — у селі Звиняче 
Горохівського району. Він побудова-
ний торік, оснащений новітнім аме-
риканським устаткуванням. Уже в 
липні цього року планують відкрити 
другу чергу елеватора. Тут зможуть 
прийняти і «довести» до європей-
ської кондиції 60 тисяч тонн зерна. 

А якщо справи вести з Європою, 
то й господарювати доводиться «по-
європейськи». Акцент роблять на 

інтенсивні технології та добірну се-
лекцію. 

— Використовуємо лише висо-
коврожайні інтенсивні сорти. На-
приклад, пшеницю — німецької і 
чеської селекцій, сою — канадської, 
ріпак в основному німецької фірми 
«Лемке», — розповідає головний 
агроном «Волинь-зерно-продукту» 
Ярослав Мазуренко. — На поля ви-

водимо тільки сучасну техніку. Так, 
у машині, яка обробляє посіви, во-
дій потрібен лише для того, щоб 
розвернути її на повороті. За висоту 
обприскування відповідає система 
GPS-навігації. Якісне насіння, мін-
добрива дають змогу збирати високі 
врожаї. Торік пшениці збирали по 
73 центнери з гектара, ріпаку — по 
44, сої — майже по 30. До речі, вся 

наша продукція не містить ГМО. 
Своїми секретами успіху в агро-

холдингу із задоволенням діляться, 
показуючи, що вигідно сіяти, як це 
робити. Більше того, навіть креди-
тують менші господарства насін-
ням, пальним, а то й грішми. Адже 
у підприємстві зацікавлені, щоб на 
їхні елеватори надходило збіжжя, 
яке б відповідало стандартам: відпо-
відальність за якість кінцевого про-
дукту на млині лежить саме на «Во-
линь-зерно-продукті». Таким чином 
тут співпрацюють із понад 200 гос-
подарствами у Західному регіоні. 

— Ми з самого початку співпра-
цюємо з «Волинь-зерно-продуктом» в 
усіх галузях — рослинництві, тварин-
ництві, — розповів голова фермер-
ського господарства «Перлина Турії» 
Володимир Яренчук. — Беремо насін-
ня, техніку, навіть гроші у кредит при 
потребі. Потім повертаю. Користуюсь 
елеваторами. Тут правильно організо-
ваний бізнес і є чому повчитися. 

Повчитись організовувати біз-
нес, налагодити ринки збуту на 
Волинь приїхало понад 200 пред-
ставників різноманітних фірм із 
Житомирської, Рівненської, Хмель-
ницької, Тернопільської, Львівської 
і, звичайно ж, Волинської областей. 

— Мета нашого заходу — по-

казати відкритість фірми. Акцент 
ми робимо на професіоналізмі, тех-
нологічності, економіці, — каже за-
сновник агрохолдингу Євген Дудка. 
— Сьогодні сільське господарство 
— одне з найбільш рентабельних га-
лузей. Тут можна працювати й отри-
мувати прибуток. Від держави не 
потребуємо ніяких дотацій. Ми бе-
ремо в основу американський спосіб 
господарювання. Там дотацій немає. 
Там усе жорстко. Держава просто не 
повинна заважати. 

Користуючись тим, що на за-
ході були присутні як виробники, 
так і зернотрейдери, «Відомості» 
поцікавились, якою може бути ціна 
цьогорічного врожаю. Торговий 
представник підприємства «Сєрна» 
у Західному регіоні Вадим Самойлов 
спрогнозував, що зерно 2 класу в 
селян купуватимуть по 195 доларів 
за тонну. Натомість сільгоспвироб-
ників така ціна явно не влаштовує. 
Вони кажуть, що можуть продавати 
по 220–225 доларів. 

Хай там як, але вже сьогодні з 
упевненістю можна говорити про 
те, що вартість хліба нового врожаю 
зросте. Адже дизпаливо, засоби за-
хисту рослин, міндобрива доводить-
ся купувати за валюту. 
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За 10 днів зафіксовано 118 спроб 
дачі хабара інспекторам ДАІ 
Усі випадки оформлені належним чином і зареєстровані 
в установленому законом порядку, повідомляють у прес-
службі МВС. У той же час упродовж двох тижнів виявили 
п’ятьох працівників Державтоінспекції, які вимагали 
гроші у водіїв. Відносно двох столичних і трьох даішників 
Івано-Франківщини підготовлений наказ на звільнення. 
Отримають дисциплінарне покарання і їхні керівники. 

ЄС виділить €1,5 млрд 
на робочі місця для Донбасу 
Країни-члени Євросоюзу допоможуть Україні ство-
рити спеціальний фонд для розширення зайнятос-
ті мешканців Донбасу. Про це повідомила міністр 
соціальної політики України Людмила Денисова. 
Розмір цього фонду — 1,5 млрд євро. До фонду 
будуть залучені й внутрішні резерви.Міністерство 
вже готує програми зайнятості, які будуть врахову-
вати питання вимушеної міграції. 

10,4
стільки мільярдів гривень 
збитків отримали банки України 
за січень–травень 2014 року, в 
той час як торік їхній прибуток 
сягнув 1,061 млрд грн. 

Євген Дудка планує зібрати з цього поля 80 ц збіжжя з гектара
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Елеватор у Звинячому

З волинських елеваторів зерно 
відвантажують у Європу

Регіон

Фермер Володимир Яренчук каже, що врожай сої буде гарним  


