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В Україні вперше народилися
джерсійські телята
Фермер Руслан Сало (на
фото) із села Поляни Жовківського району Львівської області обіймає теля спеціалізованої молочної джерсійської
породи. Його народила одна з
корів, яких завезли в Україну з
Данії вперше за останні 25 років. Телиць доправляли 3 дні
в спеціальній двоповерховій
фурі. Її водії спеціально навчені
й дорогою доглядали й годували
тварин. У машину поміщається
саме 45 нетелів, тому стільки й
привезли. За кожну заплатили
по 2 780 євро. Руслан Сало купив
12 телиць.
– Коли вперше побачив своїх
корівок, то аж руками сплеснув.
Ці створіння були дуже милими,
як оленята. На мордочках білі
смуги навколо очей, ніби вони
підфарбовані, – пригадує Руслан Сало. – За характером худоба спокійна й легко звикає до
нових людей і умов.
Фермер назвав корів людськими іменами: Катерина,
Христина, Тетяна, Дарина, Ольга,
Оксана й тільки одну звуть Канада. На честь програми навчання
з догляду за джерсійською породою, яку Руслан Сало проходив
перед тим, як придбати нетелів.
– Зараз їх легко розрізняю,
хоча спочатку були однаковими. Це як поїхати в чужу країну,
і люди там усі на одне обличчя.
Настільки вже вивчив їхній вираз мордочки, що неможливо
сплутати, – продовжує чоловік.
Нещодавно джерсійки вже
народили 8 теличок і 4 бичків.
Самців продав односельцям у
тижневому віці по 4 тис. грн.
Теличок фермер, можливо, продаватиме наступного року.

Індекс передплати – 89782
1 місяць 14,35 грн
2 місяці 29,45 грн
3 місяці 41,35 грн
4 місяці 54,47 грн
Ціни вказані з урахуванням вартості приймання передплати

Щоб отримати подарунок, необхідно надіслати копію
передплатної квитанції (абонемента з відбитком
календарного штемпеля) на адресу редакції:
ТОВ «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

Підприємство
агрохолдингу
«Лендфорт» стало
інвестором року
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Надають кредити
для будівництва
житла в селі
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Для відкриття
сільського салону краси
потрібно 6 тисяч
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У серпні вдруге
висаджують
болгарський перець

Ф ОТО Н А Д А Н О РУС Л А Н О М САЛ О М
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Передплачуй газету «РІДНЕ СЕЛО УКРАЇНА»
терміном від 3 місяців
і гарантовано отримай 2 набори насіння
(овочі + квіти)

У НОМЕРІ:
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Овочеве асорті
на зиму та страви
з баклажанів
СТОР.
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Держава виплачує гроші за будівництво ферм
Українські фермери отримали від держави 220 млн грн
дотацій на будівництво та реконструкцію
тваринницьких
ферм і комплексів. Це відбулося в межах держпрограми
часткового
відшкодування
затрачених коштів. Її створили для підтримки розвитку
тваринництва,
збільшення
поголів’я й виробництва м’ясомолочної продукції. Головним
розпорядником
бюджетних
коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінагрополітики. Розпорядниками бюджетних коштів
нижчого рівня є структурні підрозділи агропромислового розвитку облдержадміністрацій.
Ці гроші спланували у вісім
підприємств: у 4 об’єкти свинарства, 2 – птахівництва, 2 – виро-

щування корів. Вони розташовані у Вінницькій, Волинській,
Чернівецькій, Чернігівській, Тернопільській і Хмельницькій областях. Рішення про нарахування
прийняли 12 липня на засіданні
комісії Мінагрополітики для надання державної підтримки галузі тваринництва. Комісії було
надано 9 пакетів документів. Під
час їхнього розгляду одну заявку
відхилили та направили заявнику на доопрацювання.
– Часткове відшкодування
вартості об’єктів надається господарствам у розмірі 30 відсотків вартості об’єкта до 500 млн
грн загальної вартості такого
об’єкта, завершених у цьому
році етапів будівництва та реконструкції
тваринницьких
ферм і комплексів для утримання великої рогатої худоби,

свиней, птиці, доїльних залів, підприємств із переробки молока, м’яса, у тому числі
вартості обладнання згідно з
проектно-кошторисною документацією, – розповіла Наталія Дзюбенко, головний спеціаліст відділу виробництва
продукції
тваринництва
управління
тваринництва
департаменту аграрної політики та сільського господарства Мінагрополітики.
Щоб скористатися дотацією
за будівництво та реконструкцію ферм, підприємство має
подати до Мінагрополітики
заявку на електронну адресу
info@minagro.gov.ua та поштову: 01001, м.Київ, вул. Хрещатик, 24.
Закінчення на стор.2

