
Володимирщина віджнивувала. 
Цьогорічний урожай зібрали швид-
ко та без втрат, бо цьому й добра 
погода сприяла. Першими віджни-
вували хлібороби з ТзОВ «П’ятидні», 
а їхні врожаї побили всі зернові 
рекорди минулих років. Уже два 
тижні, як справили обжинки й у всіх 
чотирьох відділках, що належать 
цьому господарству в Луцькому, 
Локачинському та Іваничівському 
районах.

П’ятиднівське господарство із 
десятирічним досвідом знане не 
тільки в нашому краї — його сіль-
госппродукцію експортують у євро-
пейські та арабські країни. А добрим 
врожаям сприяють сучасні аграрні 
технології, сильна технічна база і, 
звісно, — працьовиті люди. Про це 
й розмовляємо з головою правління 
ТзОВ «П’ятидні» Валерієм Дібро-
вою.

— Либонь, не повірите, але з 
трьох сотень чоловік, котрі працю-
ють у господарстві, багато мають 
вищу освіту та трудяться на ком-
байнах і тракторах, частина — неза-
кінчену вищу та середню спеціальну. 
Більшість молоді, прийшовши до 
нас вперше, так тут і лишається, бо 
є добрі перспективи для розвитку. І 
зарплата в нас немала та умови під-
ходящі. Приміром, за місяць у жни-
ва комбайнер отримує 12-15 тисяч 
гривень, середня зарплата механіза-
торів — 5-6. Зі ста одиниць сучасної 
техніки тільки три радянські ком-
байни лишилися, та й на них конди-
ціонери поставили. До слова, контр-
оль за роботою техніки ведеться за 
допомогою комп’ютерної програми 
«Джі пі ес». На відділках, щоб не ви-
трачати час на перевезення людей, 
обладнали гуртожитки з душем, те-
левізорами, пральними машинами-
автоматами, туди щодня гарячі обі-

ди завозимо.
«У «П’ятиднях» гроші не проїда-

ють, тут їх постійно кудись спрямо-
вують», — каже голова правління. 
Цьогріч збудували новий склад для 
зберігання 15 тисяч тонн продукції, 
а в планах — на території трактор-
ної бригади хочуть завершити бу-
дівництво насіннєвого заводу, таке 
підприємство буде єдине на Волині, 
щоб місцеві та інші сільгоспвироб-
ники із західних регіонів змогли тут 
купувати елітне насіння зернових, 
ріпаку, сої. Потужність заводу, ко-
шторисна вартість якого мільйон 
двісті тисяч євро, — десять тонн на-
сіння за годину або 200 — за добу. 
Хоча п’ятиднівці зараз платять за 
насіннєву еліту дві тисячі євро (або 
51 тисячу гривень) за тонну. По-
годьтеся: гроші чималі й не кожному 
сільгосппідприємству таке по кише-
ні.

Недавно побудували сучасний 
агрономічно-інженерний центр із 
залом на 40 місць — тут усю зиму 
фахівці проводять різні навчання. 
Тепер контора сюди перебазувалася, 
бо й у ній ремонти розпочали.

Добрі відгуки про сучасну тех-
ніку почула від комбайнерів Воло-
димира Ткачика, Степана Тарасюка 
та Станіслава Мазія (на знімку зліва 
направо), котрі на «Лексіонах Клас» 
працюють по-господарськи: старан-
но, відповідально та добросовісно.

Для наймолодшого 22-річного 
Степана, який мешкає у Бегеті, — 
це вже третій жнивний сезон. На 
два роки старший від нього Станіс-
лав живе у П’ятиднях, трудиться в 
рідному селі уже четвертий рік. У 
Володимира з Хобултови є добра 
практика на радянських «Нивах», 
а тому, каже, що сучасні комфортні 
зернозбиральні комбайни «Лексіо-
ни Клас» ні на які не проміняє. На 
цій техніці із безшумними кабіна-

ми та клімат-контролем у день на-
молочують до 415 тонн зерна, а в 
середньому обробляють 40 гектарів. 
Приміром, Степан Тарасюк зібрав за 
сезон 4484 тонни зерна, Володимир 
Ткачик — 4166, Станіслав Мазій на-
молотив 3990. Ці хлопці працюють 
з напарниками в трьох екіпажах: до 
обіду сідає за кермо комбайна один, 
опісля — інший.

— ТзОВ «П’ятидні» в нашому 
районі обробляє 15 тисяч 300 гекта-
рів землі — десять років тому мали її 
трохи більше тисячі, — долучається 
до розмови головний агроном Роман 
Цизь. — Маємо ще її в Локачинсько-
му, Іваничівському та Луцкому ра-
йонах. Основною культурою є зер-
нові, ними засіваємо половину від 
усіх площ, решту займають горох, 
соя, кукурудза, ріпак, цукрові буря-
ки. Добрі врожаї в німецьких елітних 

сортів «торілд», «скайнд», «мулан». 
Озимий ячмінь зібрали на площах 
125 гектарів, його врожайність — 85 
центнерів на круг, а озима пшениця 
на окремих площах досягла 120-ти 
(середні показники 90,6). Підпри-
ємство також є лідером у районі та 
області з врожайності гороху, його 
зібрано по 47 центнерів з гектара на 
площах у 900 гектарів. Ця культура 
покращує родючість грунту, є від-
мінним попередником для зернових, 
ріпаку, сої, тому на перспективу пло-
щі збільшуватимемо до двох тисяч, 
бо ще наші боби добре купують в 
арабських країнах, де вони є осно-
вною їжею. Пятиднівські пшениці, 
ріпак і сою доставляємо у морські 
порти, а вже звідти їх відправляють 
за моря-океани — у Китай, Азію.

Тетяна АДАМОВИЧ
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«Газпром» може знизити 
ціну на газ для України вже 
з вересня
Вартість російського газу для України в IV кварта-
лі 2015 р. може бути нижчою на 35 доларів, ніж у 
III кварталі за рахунок зниження цін на нафту. Про 
це заявив глава ПАТ «Газпром» Олексій Міллер, 
повідомляє РБК-Україна. Для відновлення по-
стачань російського газу в Україну потрібні тільки 
гроші, але їх в України немає, підкреслив Міллер. 

Колишні керівники 
Південно-Західної залізниці 
вкрали 11 мільйонів
Колишні посадовці Південно-Західної залізниці 
розпродали шпал і рейок з резерву на 11 мільйо-
нів гривень. Про це повідомляє прес-служба СБУ. 
Посадовці, які відповідали за зберігання майна мо-
білізаційного резерву, продали його самовільно. 
Тепер прокуратура, за матеріалами СБУ, відкрила 
кримінальне провадження за привласнення та 
розтрату майна.

60
стільки мільйонів тонн зернових, за 
попередніми підрахунками, зберуть 
цьогоріч українські аграрії. Про хо-
роший урожай та рекордний експорт 
розповів Прем’єр Арсеній Яценюк. Укра-
їнці з’їдають 24 мільйони за рік. Решту 
заплановано продати за кордон.
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Володимир-Волинські хлібороби працюють на рекорди

Події

Українцеві Олегу 
Сенцову дали 
20 років колонії 
суворого режиму

У російському Ростові-на-
Дону оголосили вирок укра-

їнському незаконно ув’язненому 
режисеру Олегові Сенцову та ак-
тивісту Олександру Кольченку. 
Сенцова засудили загалом до 20 
років ув’язнення в колонії суво-
рого режиму. Кольченка — до 10. 
У судовому засіданні оголосили 
перерву. 

Так, за статтею про ство-
рення терористичної спільно-
ти Олег Сенцов засуджений 
до 15 років позбавлення волі, 
за участь у двох терактах — до 
10 й 11 років. За підготовку до 
вчинення вибуху — сім років, 
за незаконне зберігання зброї та 
боєприпасів — п’ять років. За-
гальний термін ув’язнення Оле-
га Сенцова становить 20 років 
позбавлення волі. Прокуратура 
вимагала для режисера 23 роки 
ув’язнення в колонії суворого 
режиму. Для Кольченка вимага-
ли 12 років ув’язнення.

Вирок не є кінцевим, його 
оскаржуватимуть у апеляцій-
ному суді. Крім того, адвокати 
Сенцова звернуться до Євро-
пейського суду з прав людини 
та наполягатимуть на повному 
виправданні режисера. Нагада-
ємо, 11 травня 2014 року Олег 
Сенцов вийшов на акцію про-
тесту в Сімферополі, де був за-
триманий ФСБ РФ за підозрою 
в тероризмі. За деякий час Сен-
цова перевезли до Москви, у 
слідчий ізолятор у Лефортові.

Тука назвав «велику» помилку Порошенка 

Голова Луганської військово-
цивільної адміністрації Георгій 

Тука вважає, що великою помил-
кою є нагородження Петром Поро-
шенком командувача Сухопутних 

військ ЗСУ генерал-лейтенанта 
Анатолія Пушнякова орденом 
Богдана Хмельницького I ступеня. 
Про це Георгій Тука написав у сво-
єму Facebook. «Мабуть, як голова 
обласної військово-цивільної ад-
міністрації, я повинен промовча-
ти. Я і промовчу. А, ось як грома-
дянин, я нікому обіцянок мовчати 
не давав. Тому: я вважав і вважаю, 
що Пушнякову вже давним-давно 
місце на городі за огірками догля-
дати, в той час, як його діями буде 
займатися Головна військова про-
куратура», — упевнений він. Як 
зазначив Тука, Пушняков — це та 
сама персона, яка ображала вої-
нів, ображала волонтерів, брехала 
журналістам, брехала воїнам, бре-
хала Міністру і Президенту. «Вва-
жаю нагородження Пушнякова — 
великою помилкою», — додав він.

Для відновлення доріг щороку потрібно 
по 100 млрд грн протягом 10 років

Минулого тижня з робочим візитом 
на Волині побували міністр регі-
онального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального госпо-
дарства України Геннадій Зубко та 
голова Держенергоефективності 
Сергій Савчук.

Вони відвідали об’єднання спів-
власників багатоквартирного будин-
ку «Лучани», що на проспекті Відро-
дження у Луцьку.  

Сергій Савчук розповів «Відо-
мостям» про державні програми 
підтримки впровадження енергоо-
щадних заходів в ОСББ та індивіду-
альному житловому фонді.

— Держава зацікавлена змен-
шити споживання енергоресурсів, 
зменшити навантаження на сім’ї, 
коли вони будуть платити за жит-
лово-комунальні послуги. Яким чи-
ном це можна зробити? Звичайно, 
спинити ріст тарифів дуже важко, 
коли енергетичні ресурси обмежені 
та 23 роки ми серйозно житлово-
комунальним господарством не за-
ймалися. Тому маємо те, що маємо. 
Але ми сьогодні даємо можливість 
людям утеплитися, поставити лі-
чильник, і коли вони отримують 
платіжку, то їхній рахунок, порів-
няно з сусіднім будинком, який не 
утеплений і де немає лічильника або 
індивідуального теплового пункту, 
буде в два рази меншим. Це дово-
дить практика вітчизняна, зарубіж-
на, з нами є представники польських 
громадських організацій, які все це 
пройшли. І ОСББ «Лучани» — це 
яскравий практичний приклад того, 
що люди в цих будинках відчувають 
себе комфортніше, менше платять 
за житлово-комунальні послуги та, 
дуже важливо, що, вклавши десь 

приблизно 5% в утеплення, вони вже 
повернули свої інвестиції за рахунок 
того, що ціна їхньої квартири тут 
виросла відразу на 20-25%. А квар-
тира — це надбання, яке ми можемо 
або продати, або у спадок залишити, 
тому важливо, що така квартира на 
ринку буде дорожчою.

Минулого року ми запустили 
програму з надання кредитів та їх-
ньої компенсації до 20% на встанов-
лення твердопаливних котлів. Котли 
дуже добре пішли, і це дало підставу 
розробити дві нові програми, якими 
передбачили 30% відшкодування для 
індивідуального житлового фонду на 
утеплення. Починаючи від лічиль-
ника, вікон, закупівлі матеріалів для 
утеплення дахів, підвалів, горищ і так 
далі і закінчуючи багатоповерхівка-
ми, де ми 40% відшкодування даємо 
знову ж на придбання лічильників, 
матеріалів для утеплення, на ІТП. 
Програма запрацювала. Сьогодні 

відшкодовано за червень включно 
всім людям, а також маємо більше 
ніж 330 мільйонів гривень виданих 
кредитів — це за короткий проміжок 
часу. Лише за минулі два тижні на 74 
мільйони видали кредитів.

Але є проблема з людьми, які 
отримують субсидії, у них дуже ма-
ленькі доходи, і тому ми прийняли 
урядову постанову, якою будемо 
субсидіантам відшкодовувати 70% 
і на котел, і на обладнання для уте-
плення, і на матеріали, і на системи 
електроопалення, які працювати-
муть за нічним тарифом. Це дуже 
серйозна допомога. Плюс місцеві 
бюджети долучаються. Ми уклали 
21 меморандум з обласними радами 
та адміністраціями, де вони взяли 
на себе зобов’язання відшкодовува-
ти відсоткові ставки. Уже 5 міст і 12 
областей прийняли в себе на сесіях 
програму для відшкодування.

Людмила ШИШКО

Таку думку в ефірі «Громад-
ського ТБ» висловив дирек-

тор департаменту стратегічного 
розвитку дорожнього ринку та 
автомобільних перевезень Мініс-
терства інфраструктури України 
Роман Хміль.

«Щоб відновити ті дороги, які 
у нас є, ми порахували, потрібно 
від 50 до 100 млрд грн на рік протя-
гом 10 років. Якщо 50 млрд грн на 
рік, то це 20 років, якщо 100 млрд 
грн — 10 років», — зазначив він.

При цьому, на його думку, ціна 
не є великою в порівнянні з єв-
ропейськими країнами. Зокрема, 
Польща протягом 10 років вкла-
дала в автодороги по 80 млрд євро. 
«Частину цих коштів вони зібра-
ли самі у вигляді акцизів, більшу 
частину дав Євросоюз як позику», 
— зазначив Хміль. Раніше міністр 

інфраструктури України Андрій 
Пивоварський заявив, що змінити 
ситуацію з фінансуванням дорож-
ньої галузі може створення цільо-
вого дорожнього фонду, який буде 
наповнюватися за рахунок надхо-
джень від сплати акцизу на пальне.

Для найбідніших громадян держава 
обіцяє відшкодовувати 70% витрат на 
утеплення помешкань


