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У липні можливий
падіж корів

Нові правила
вступу до вишів
СТОР.

5

Урожай винограду
збільшує мул
СТОР.

7

Збір трактора
зі списаних
деталей
СТОР.

10

Огірки
від пожовтіння
рятують йод і молоко
СТОР.

Ф ОТО В АС И Л Я Ш П А К О В И Ч А

Микола Шпакович із села
Барвінки Малинського району,
що на Житомирщині (на фото),
вивів пасти корову Марту. Улітку робить це о 6 ранку, поки
сонце не пече.
– Пасу до дванадцяти, а потім веду назад додому. Стоїть
у хліві, поки спека не спаде. О
четвертій знову жену на поле.
Як дуже жарить, то й пізніше, –
розказує чоловік. – Бережу її, бо
як наверне 30 градусів, а то й під
40, то корова може пропасти.
Із настанням літньої спеки,
яку синоптики прогнозують на
липень, худоба потерпатиме
так само, як люди, і навіть може
вмерти. У найбільшій небезпеці
опиняться корови, які ходять
пастися в череду. Перегони запиленими дорогами, випалене
пасовище із сухою травою, віддаленість водопою й навіть випас біля водойм – це все ризики
для тварини.
– У нас уже був випадок, коли
від спеки на сонці в корови піднявся тиск і стався серцевий
напад. Вона померла прямо на
полі. Добре, що встигли дорізати, – розказує Надія Соколова із села Семирічка Гайсинського району на Вінниччині.
– Худоба – жива істота, як і людина, тільки іншої форми й не
вміє говорити. Її треба не просто доглядати, а любити і ставитися делікатно.
Після загибелі корови місцевий ветеринар попередив людей
про небезпеку й нагадав про те,
щоб за можливості худобу випасали в затінку, не обливали

У НОМЕРІ:

водою. Це може призвести до
запалення легенів. Обов’язково
давати вдосталь води, але не
крижаної. Її потрібно набрати
у відра зранку, щоб нагрілася на
сонці до приходу худоби з поля.
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Щоб отримати подарунок, необхідно надіслати копію
передплатної квитанції (абонемента з відбитком
календарного штемпеля) на адресу редакції:
«Рідне село Україна», а/с 166, м.Київ, 01001.
На передплатній квитанції мають бути вказані прізвище, ім’я,
по батькові передплатника, адреса та контактний телефон.
На звороті конверта напиши НАСІННЯ

Інакше тварині ломитиме зуби
й буде перепад температури в
тілі, що теж може закінчитися
втратою корови.
– Моїй Марті 5 років. За раз
вона може випити 4-5 відер

води. Набираю в спеціальний
бак на подвір’ї й вода її завжди
чекає, – продовжує Микола
Шпакович.
Закінчення на стор. 9
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Тиск у спеку знижує
настоянка молі
СТОР.

14

Страви із суниці
садової та
домашній лимонад
СТОР.
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Гроші на телят дають у сільській раді
У червні селянам почали виплачувати дотації на утримання молодняку великої рогатої
худоби. За кожну худобу, якій
виповнилося 13 місяців, люди
отримують 2,5 тис. грн. Діяти
указ почав 1 травня і відтоді
виплати здійснили 3573 українцям. Загальна сума становила
260 млн грн за утримання 345,5
тис. корів.
– Щоб отримати компенсацію
потрібен паспорт на теля. Його
видають в районних державних
управліннях ветеринарної медицини, – розповідає Максим
Мартинюк, перший заступник
міністра аграрної політики та
продовольства України.
Для отримання компенсації
в сільраду потрібно надати паспорт на худобу, а також паспорт
громадянина України, ідентифікаційний код і банківську
довідку про відкриття рахунку.

Гроші від уряду нараховуватимуть на банківську картку.
Впродовж 5 днів сільрада має
направити документи до департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації. Тоді
відбувається розподіл бюджетних коштів між фізичними особами, яким нарахована дотація
за молодняк.
– Виплата здійснюється в три
етапи: 1 травня, 1 вересня та 1
грудня. Спочатку поступово виплачується допомога за молодняк: віком від 5 місяців – 300 грн,
5-9 місяців – 700 грн і 9-13 місяців
– 1500 грн. Такий поділ потрібен,
щоб люди мали стимул тримати й
далі тварину, а не отримати гроші
й продати, – продовжує урядовець.
Дотацію можна отримати не
тільки на теля, народжене цього року, а й попереднього. Якщо
йому вже виповнилося 13 місяців,

компенсація не ділиться. Виплачується 2,5 тис. грн одноразово.
– Із чотирьох мільярдів гривень, виділених урядом, на дотації на молодняк піде сімсот мільйонів. Вони компенсують затрати
на утримання молодняку великої
рогатої худоби. Це має посприяти
розвитку тваринництва в кожному регіоні, – говорить Олександр
Маслак, директор департаменту агропромислового розвитку
Сумської ОДА. – Люди не отримають грошей без довідки з банку
про відкриття рахунку. Тут важливим є те, що Міністерство аграрної політики уклало Меморандум
із державними банками. Це Приватбанк, Укргазбанк та Ощадбанк.
Також на нарахування дотацій
можуть розраховувати й підприємства. За кожну корову держава
виплачує 1500 грн.
Карина ХОМЕНКО

