
Молодий господар Василь Павлюк 
із Заріччя Володимир-Волинсько-
го  району має власну оздоровчу 
міні-ферму — розводить кролів 
різних порід. Чому оздоровчу? Бо 
його вухані не тільки поповнюють 
сімейний бюджет, а й поліпшують 
настрій та допомагають зняти стре-
си краще, ніж будь-які пігулки. 

Про своїх кроликів Василь може 
говорити довго. А займається їх роз-
веденням з доброї руки тестя Степа-
на Ткачука, котрий змолоду вподо-
бав це заняття та передав свій досвід 
зятеві. А той вже й сам може будь-
кого навчити.

У його дворі стоять двоярусні 
клітки, з яких виглядають симпа-
тичні вухані, що тягнуть мордочки 
до рук — так і хочеться їх поглади-
ти. Тут є «фландери», «білі велетні», 
«сірі велетні», «каліфорнійці», «но-
возеландці», «строкачі» — усього 
понад 150 тваринок цих порід. Ла-
гідні та зовсім не боязливі — «флан-
дери» і «сірі велетні», а ось калі-
форнійської породи — ховаються 
та полохаються. Господар відчиняє 
дверцята однієї з кліток і обережно, 
за шкірку, витягує чималого кроли-
ка. За вуха, виявляється, їх брати не 
можна, адже на них чимало нерво-
вих закінчень, які можна пошкоди-
ти, — діліться досвідом.

Більшість своїх вуханів молодий 
господар купує на виставках, щоб, 
як каже, влити свіжу кров. Щороку 
їздить у Рівне, Хмельницький, на 
Закарпаття, спілкується із кролівни-
ками в Інтернеті, а на сайт «Кроли-
ководство» сам закинув понад три 
десятки відео-роликів із інформаці-
єю про цих тваринок. На останній із 
виставок у Рівному купив сріблясто-
го самця та самку «сірого велетня». 
Поповнилася його міні-ферма й кро-
лями європейської породи «стро-
кач» і «фландер». Уже й потомство 
дали — у клітках до самки тулилися 

з десяток пухнастих клубочків. Ці 
тваринки відрізняються від інших 
незвичним окрасом — білі з чорни-
ми плямами. До слова, коштують 
вухані на виставках недешево, бу-
ває, за одного треба віддати понад 
дві тисячі гривень. А якщо кролик із 
паспортом і родоводом, то набагато 
дорожче — навіть тисячу євро про-
сять. 

В одній із кліток з цікавістю 
розглядаю білу кролицю, яка тицяє 
мордочкою до моєї руки. У годівни-
цях повно сіна, у поїлках — свіжа 
вода. Усі клітки стоять у приміщенні 
й добре утеплені — там вони захи-
щені від холодів і протягів, а тому 
тваринки швидко ростуть.

— Як їх правильно годувати, щоб 
був добрий приріст? — запитую.

— До тримісячного віку малі 
кроленята мають відчувати голод, їх 
не можна перегодовувати. Інакше в 
них шлунки погано працюватимуть 
— і вони гинутимуть, — розповідає 
господар. — Годую травою, трохи 
даю зерна, на зиму заготовляю сіно 
та зернову суміш. Добре давати ком-
бікорм, особливо — молодняку, бо 
там є мікроелементи, необхідні для 
їхнього росту. У поїлках тварин має 
постійно бути вода. Приміром, «ка-
ліфорнієць» від народження до за-
бою, а це 4,5–5 місяців, з’їдає 13–16 
кілограмів кормів. Та й ці тваринки 
чистіші від свиней, і клопоту з ними 
менше. Але праця — це ніщо в порів-
нянні із задоволенням, яке отримую 
при спілкуванні з ними. Кролів уже 
можна бити в тримісячному віці, 
але м’ясо не продаємо, а самі спо-
живаємо, бо воно екологічно чисте, 
без преміксів. До того ж — дієтичне, 
дуже корисне при захворюванні пе-
чінки, шлунка, діабеті.

Своїх вуханів Павлюк продає на 
ринках і на ярмарках, обмінює на 
нові породи. Купують їх переважно 
на розплід. І не тільки сільські жи-
телі, а й міські дачники, щоб виро-

щувати на «фазендах». Приваблює 
їх плодючість тваринок. За рік кро-
лиця може привести більше трьох 
десятків кроленят, а це вже 60–70 кі-
лограмів дієтичного м’яса. Із збутом 
шкірок проблеми немає — їх скупо-
вують у Ковелі, але за мізерну ціну 
— всього по п’ять гривень. 

Василь розповідає, що розведен-
ням цих тваринок нині займається 
все більше володимир-волинців. А 
раніше боялися їх тримати через 
хвороби, які просто-таки «викошу-
вали» поголів’я. Тепер із цим про-
блем немає: щеплюють їх чеською 
вакциною від комарів, що перено-
сять міксоматоз, та ще й захищають 
від раптової смерті.

— Всього у світі близько 60 різ-
них порід кролів. Які краще розво-
дити в нас? 

— Для початку, щоб не розчару-
ватися, купіть «каліфорнійців», бо 
вони менш вибагливі, — продовжує 
ділитися секретами зарічанець. 
— Якщо хочете мати м’ясо, краще 
підходить ця порода та ще «ново-
зеландська» — моя улюблена. Кро-
ленята-каліфорнійці вже через три 
місяці будуть важити більше двох із 
половиною кілограмів, а за півроку 
виростають до п’яти–шести. Ще ця 
порода дуже плідна, самки мають ві-
сім–десять кроленят і відрізняються 
великою молочністю. І шкурка в них 
щільна й еластична, з білим густим 
хутром. Та й самі по собі ці кролики 
гарні, білого кольору з темно-корич-
невими лапами, вухами та хвостом. 
Тим, хто тримає кролів заради ху-
тра, більш підійде «сірий велетень» 
з сірою із переливом шкуркою, що 
також невибагливі, добре пристосо-
вуються до будь-яких кліматичних 
умов, скоростиглі та в живій вазі не 
поступаються м’ясним, виростають 
до семи кілограмів. А найбільший 
бельгієць «фландер» заважив майже 
12 кілограмів!

Тетяна АДАМОВИЧ

1 листопада рожищенська молодь 
на черговому занятті проекту 

«TUNE IN! ВМИКАЙСЯ!» мала 
можливість переглянути мовою 
оригіналу комедію, у якій знявся ві-
домий актор Голівуду Джим Керрі.

«Як показує мій досвід та до-
свід моїх друзів — можна вивчити 
іноземну й за допомогою фільмів, 
— говорить Мирослава Романюк, 
керівник проекту та волонтер. — 
Звичайно, кіно не замінить спілку-
вання з англомовними спікерами, 
але дозволить покращити навички 
саме розмовної мови. І ще один 
корисний плюс — це поєднання 
навчання та розваг на шкільних 
канікулах. Сьогодні в нас сімейна 

яскрава комедія англійською «Пінг-
віни містера Поппера». Будемо про-
бувати говорити, як Джим Керрі».

«Як зазначають лінгвісти, одно-
часна робота слухової та зорової 
пам’яті допомагає краще засвоїти 
граматику та лексику мови. Вивчен-
ня англійської за допомогою кіно не 
тільки збагачує словниковий запас, 
а й розвиває навички аудіювання. 
Адже можна добре знати правила, 
але при цьому абсолютно не розу-
міти, про що говорять на вулиці. З 
власного досвіду можу сказати, що 
набагато більшу користь приносить 
перегляд відео в оригіналі з субти-
трами не на рідній мові, а на мові, 
яку вивчаєте», — підсумувала ді-

вчина.
Проект «TUNE IN! ВМИКАЙ-

СЯ!» — соціальний проект перегля-
ду іноземних фільмів мовою оригі-
налу, який стартував 6 вересня 2015 
року в місті Рожище за підтримки 
молодіжної англомовної програми 
CACTUS.

Протягом роботи проекту «Tune 
in! Вмикайся!» всі зацікавлені ма-
тимуть можливість безкоштовно 
покращити знання з англійської та 
інших іноземних мов.

«Мисли українською — дивись 
англійською» — під таким девізом 
цілу осінь учасники проекту будуть 
безкоштовно покращувати свої зна-
ння з іноземної.
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Злочинця затримали під час 
спроби пограбувати автомо-

біль. Крадія у своїй автівці поба-
чив 47-річний житель обласного 
центру. Зловмисник намагався 
викрасти із салону автомобіля ав-
томагнітолу, повідомляє прес-
служба УМВС України у Волин-
ській області.

Лучанин зателефонував у мі-
ліцію та кинувся затримувати 
злодія. Невдовзі на виклик при-

була група швидкого реагування 
Луцького міського відділу міліції, 
тож зловмисника затримали та 
доставили до міськвідділу. Зло-
дієм виявився 19-річний житель 
обласного центру. Слідчі відкрили 
кримінальне провадження за ч. 1 
ст. 185 (Крадіжка) Кримінального 
кодексу України. Санкція статті 
передбачає до трьох років позбав-
лення волі. Триває досудове роз-
слідування.

Життя

У Луцьку продовжують 
шукати пісенні таланти
Триває творчий вокальний конкурс WMA (Weplus 
Music Awards), у якому можуть взяти участь усі 
охочі. Це музичне талант-шоу, основною метою 
якого є пошук і розвиток пісенного таланту під-
літків Волині. Цьогорічний конкурс стартував 31 
жовтня. Другий тур кастингу відбудеться 6 листо-
пада о 17.00 у готелі «Світязь» за адресою: м. Луцьк, 
вул. Набережна, 4. Учасники мають змогу зареє-
струватися в онлайн-режимі або ж безпосередньо 
в день кастингу. Реєстрація безкоштовна.

У Луцьку відбувся 
Всеукраїнський конкурс 
професійних читців імені 
Лесі Українки
Три дні в стінах Волинського академічного облас-
ного театру ляльок декламували поезію видатної 
землячки Лесі Українки. «Для нас — це висока 
честь. Ми вдячні гостям, які завітали на конкурс з 
інших куточків країни», — сказав заступник місько-
го голови Юрій Вербич .

Мінімальну ціну цукру хочуть підняти в 
півтора раза

Крадія автомагнітоли зловили «на 
гарячому»

На Волині за фактом підкупу виборців 
порушено кримінальну справу

У Луцьку працівники виконавчих органів 
звертатимуться до людей «пан» та «пані»

У чергову частину Луцького 
міського відділу міліції із за-

явою звернувся кандидат на по-
саду Луцького міського голови. У 
заяві, зокрема, повідомляється, що 
на одному з місцевих телеканалів, 
під час проведення прямого ефіру 
із іншим кандидатом на цю поса-
ду, було продемонстровано аудіо-
запис, у якому йшлося про відомі 
випадки підкупу виборців. За цим 
фактом правоохоронці відкрили 
кримінальне провадження за ч. 2 

ст. 160 (Підкуп виборця, учасника 
референдуму) Кримінального ко-
дексу України. Санкція статті пе-
редбачає покарання у вигляді об-
меженням волі на строк до трьох 
років або позбавленням волі на 
той самий строк з позбавленням 
права обіймати певні посади або 
займатися певною діяльністю на 
строк від одного до трьох років. 
Триває досудове розслідування, 
повідомляє прес-служба УМВС у 
Волинській області.

Луцька міська рада прийняла 
рішення «Про впровадження 

шанобливого звернення в місті 
Луцьку», яким зобов’язала праців-
ників виконавчих органів зверта-
тися до громадян «пан» та «пані». 
Про це стало відомо під час пле-
нарного засідання сесії Луцької 
міської ради.

Доповідачем з цього питання 
виступив депутат Аскольд Пекар-
ський. Він відзначив, що в Запо-
різькій області вже прийнято по-
дібне рішення. Мовляв, що коли 
невідоме ім’я та прізвище, то варто 
звертатися «пан» чи «пані».

«Це вже впроваджене в інших 
районах. Я розумію, що для лучан 
це буде трохи незручно, але через 

це треба переступити», — сказав 
обранець громади.

Він також відзначив, що це 
питання стосується лише праців-
ників виконавчих органів, ніхто 
нікого силувати не буде.

Депутат Сергій Сівак висту-
пив із підтримкою цього питання. 
Він вважає, що якщо таке рішення 
прийнято на Запоріжжі, де зна-
чна частина людей русифікована, 
то буде дивно, якщо його не при-
ймуть у Луцьку.

«Таке шанобливе ставлення є 
абсолютно доречним, тим більше 
на теренах західних земель Украї-
ни», — сказав він.

Зрештою, депутати проголосу-
вали схвально за це питання.

Кролі знімають стреси краще, 
ніж пігулки

У Рожищі вчилися говорити англійською, як Джим Керрі

Мінімальна ціна на цукор із цу-
крового буряку може зрости 

майже в півтора раза — на 40,65% 
— до 9078 грн за тонну у 2016/2017 
маркетинговому році. Про це 
йдеться в проекті постанови Кабі-
нету Міністрів, який підготувало 
Міністерство аграрної політики та 
продовольства.

Як сказано в тексті проекту, 
основна мета прийняття постано-
ви — стабілізація виробництва цу-
кросировини та цукру, задоволен-
ня внутрішньої потреби держави 
в цукрі, регулювання його ринку, 
створення реальних передумов 
для оптимального функціонуван-
ня галузі. Про це пише «ЛігаБізне-

сІнформ».
Крім того, пропонують підви-

щити мінімальні ціни на цукровий 
буряк на 38,38%, або на 171,12 грн, 
до 616,9 грн за тонну.

Також Мінагрополітики ініці-
ює на цей період зниження квоти 
на поставки цукру на внутрішній 
ринок (квота «А») з чинної 1,72 
млн тонн до 1,67 млн тонн.

Нагадаємо, нинішня міні-
мальна вартість цукру становить 
6454,73 грн за тонну. Експерти 
Міжнародної організації з цукру 
прогнозують подальше зростання 
цін на цей продукт на тлі очікуван-
ня дефіциту товару.


