
Кожен із населених пунктів, село чи 
місто, вирізняється з-поміж інших 
якимись своїми особливостями. 
Одні пишаються історією, другі 
вказують на чудові краєвиди, треті 
хваляться природними ресурсами. 
А Рудка-Козинська Рожищенського 
району славиться квітами, а саме 
осінніми хризантемами. Тут їх ви-
рощують не тільки щоб милуватися, 
а й для продажу. 

— Більше ста видів різних квітів 
у мене росте, лише хризантем маю 
60 сортів, — розповідає жителька 
Рудки Надія Гаманюк, запрошуючи 
до оселі переглянути фотоальбом, 
до якого збирає світлини тої краси, 
що у її квітнику. — От тюльпани, 
бачте, які, лілій маю багато, іри-
сів, — гортає сторінки пані Надія. 
— Про кожну рослину можу багато 
розказувати. Зараз саме цвіте клопо-
гон — на Волині він не дуже поши-
рений, рослина делікатна, любить 
багато вологи, і ми його підливали 
кожен день, інакше пропаде. З екзо-
тики є ще еремурус — цвіте в черв-
ні, листочки подібні до нарцисів, 
але випускає високе стебло до двох 
метрів, а квітка — сантиметрів 60, 
дуже оригінально виглядає. Півонії 
ще. Раніше я уваги їм не надавала, 
а тепер розводжу. У 2005 році ось 
цей, — показує на фото, — виписа-
ла за 120 гривень. На той час немалі 
гроші. Навіть чоловікові не призна-
лася. Квітка гарна, але, якщо чесно, 
такої суми не вартує, однак вона по-
селилася на моєму квітнику й у моїй 
душі. Ще є до 500 кущів троянд.

Надія Андріївна квітникарством 
захоплюється вже тридцять років. 
Тепер привчає до ремесла невістку 
і внучку. Каже, за радянських часів 
було важко щось екзотичне добути, 
тепер же є й журнали, й магазини, 
Інтернет, де можна замовити ціка-
вий вид чи сорт, аби лише гроші 
були. Однак часто буває, що обма-
нюють: на картинці одне, а коли ви-
ростає — зовсім інше. 

На запитання, яка квітка їй по-
добається найбільше, відповіла, що 
для неї всі гарні. 

— Є жінки, які обговорюють, у 
кого який паркан, в кого які гарди-
ни, одяг, а я думаю: чи натраплю на 
квітку, якої в мене ще немає, щоб 

обмінятися чи купити? — каже про 
своє захоплення пані Надія. — І, 
буваючи на ринку, завше мушу про-
йтися там, де квіти продають. 

Однак Надія Андріївна зізнається, 
що все-таки найбільша її любов — це 
хризантеми, попри те, що їх доглядати 
найважче. Жінка запрошує пройтися 
до теплиць, де ростуть ці квіти. 

— Я щодня до них заходжу і віта-
юся, як із людьми: «Здрастуйте, мої 
дорогенькі, як ви тут поживаєте?» — 
каже господиня, торкаючись рукою 
пелюсток. — На кожному пагоні ви-
ростає багато бутонів, треба їх обі-
рвати, а центральний залишити, тоді 
квітка виростає великою і гарною, — 
розповідає про секрети догляду. — А 
ще підживляти, підливати, боротися 
зі шкідниками, а їх є стільки, що ми 
навіть і не знаємо. Недавно у мене 
так захворіли хризантеми — я не 
знала, що з ними. А виявляється, що 
це павутинний кліщ. Мабуть, потра-
пив до нас разом із привізними кві-
тами. Такий малюсінький, що тільки 
під лупою можна роздивитися. От 
зараз на хризантемах, бачу, є інший 
шкідник — гусінь коричнева. 

І хоча квіти дуже красиві, пані 
Надія зауважує, що минулого року 
вони були ще більшими і гарніши-
ми. Пояснює, що це пов’язано з по-
годними умовами, адже початок літа 
виявився сухим. 

Посередині теплиці зауважили 

пічку. Як виявилося, хризантеми хоч 
і пізні квіти, однак холоду не люблять. 

— Знаєте, якщо буде «мінус» цілу 
ніч і не пропалити, то змерзнуть, — 
пояснює квітникарка. — Тому інко-
ли моєму чоловіку добре дістається: 
через кожні дві години вночі мусить 
вставати дрова підкладати. Тому це 
не зовсім легка праця. Хтось думає: 
квітка дорога, але щоб її виростити, 
треба багато праці вкласти.

На запитання, чи прибуткова ця 
справа, відповіла, що з кожним ро-
ком усе важче квіти продавати, адже 
сьогодні на ринку є багато привізних 
і їм покупці чомусь віддають перева-
гу. А ще, пояснює, люди грошей не 
мають, і, може, хтось би й хотів при-
дбати квітку, щоб помилуватись, од-
нак через фінансову скруту обмежує 
себе у такому задоволенні. Саме це, 
за її словами, і є причиною, чому в 
селі все менше людей вирощує квіти. 

З її думкою погоджується одно-
сельчанка Ганна Стащук. Жінка та-
кож уже тридцять років займається 
вирощуванням хризантем. 

— Удома різні квіти ростуть — і 
гладіолуси, і жоржини, і лілії, але на 
продаж садимо тільки хризантеми, 
— розповідає пані Ганна. — Бо до 
Луцька далеко, коли бензин кошту-
вав 40 копійок, то не проблема, а 
тепер тільки 60 грн. на дорогу треба. 
Що рік то гірше продати. Як тільки 
починала, то у мене було три вели-

кі теплиці — ми продавали квіти на 
Старому ринку за день до обіду 300 
штук. Люди мали гроші, бо зарплати 
платили вчасно. А тепер я б сама ту 
квітку не купила, бо отримую тисячу 
гривень пенсії, хоч маю 34 роки ста-
жу, 25 з них доїла корови на фермі. 
От вчора була у Луцьку, то взяла з 
собою п’ятдесят квіток, з них шість 
оббили — жінка купила дев’ять і 
коли сідала у машину, їх стукнула, і 
почали сипатися, мусила поміняти. 
Іншій також три поміняла. (Вияв-
ляється хризантема — дуже ніжна 
квітка — її не можна придушити чи 
вдарити, бо пелюстки відразу осипа-
ються — авт.) Ще дев’ять не продала, 
от такий торг, але все одно якусь ко-
пійку заробиш. 

— Їх обов’язково вирощувати у 
теплицях? — цікавимося.

— Ціле літо ростуть просто неба, 
а коли цвітуть, то треба накрити, — 
пояснює господиня. — Інакше, — 
ось подивіться, — показує квіти, що 
не в теплиці, — вони такі розчіпчані, 
вуха повішали. А коли у теплиці, до-
глянуті, то красиві, як і люди, які за 
собою дивляться. 

Обидві жінки естафету з виро-
щування квітів передали своїм дітям 
й онукам, отож Рудка-Козинська й 
надалі буде різнобарвно цвісти. 

Людмила ШИШКО
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Іван Мартинюк вирощує огірки у відкритому ґрунті до морозів

Колишній агроном і голова кол-
госпу з Горохівщини Іван Мар-

тинюк живе у Губині Локачинського 
району. Він — чи не єдиний на Во-
лині, хто восени у відкритому ґрунті 
вирощує рекордні врожаї огірків, 
що плодоносять до морозів. Осо-
бливо не нахвалиться польським 
сортом «Янусь», який і врожайний, і 
невибагливий, стійкий до хвороб та 
коливань температури. 

У мого співрозмовника все 
вдається і росте, як сам каже, по-

науковому, бо має добрий досвід 
господарника і любить експеримен-
тувати. Він свого часу вирощував 
дині і кавуни, хоч вони теплолюбні й 
примхливі для нашого клімату. Тоді, 
декілька літ тому, на волинські ба-
штани приїжджали дивитись такі ж, 
як і він, залюблені у землю, щоб собі 
досвід перейняти. Сіяв і садив бага-
то різних культур, останні ж десять 
років вирощує ягоди — малину, по-
луницю, суницю, смородину, аґрус, 
а ще — фундук, продає саджанці 
і розсаду, бо, каже, це вигідно і не 
дуже затратно. А польський «Янусь» 
прижився зовсім випадково. Так ви-
йшло, що якраз влітку звільнилося 
майже півгектара площі біля хати. 
Щоб земля не пустувала, вирішив 
для експерименту посіяти огірки, 
насіння яких купив у Любліні.

— Було це 6 липня. Самоза-
пильне гібридне насіння сіяв двома 
рядками з шириною міжряддя 1,35 
метра, — розповідає Іван Олексан-
дрович. — Навесні у ґрунт, який 
планував використати під саджанці, 
вніс трохи нітроамофоски, але це 
добриво люблять і огірки. Земля у 
Губині переважно суглинки, і вони 
якраз підійшли для овочів, бо до-
бре затримали вологу в цьогорічне 
спекотне літо — якби росли на піску, 
то погоріли б. За п’ять днів огірки зі-
йшли. Чому так швидко? Бо влітку в 
усіх рослин пришвидшується цикл 
розвитку, вони ростуть інтенсив-
ніше, ніж навесні, через подовже-
ний світловий день. Отож, уже 30 

серпня мав перші зеленці — один в 
один, мов намальовані — у цей пе-
ріод лише раз рослини скропив си-
роваткою. На дорідний урожай ішли 
дивитись сусіди: вони не вірили, що 
з моєї затії щось вийде. За тиждень 
огірків уродило близько тонни, а з 
цієї площі планую зібрати не менше 
п’яти. Із збутом проблем не маю, мої 
огірки беруть у різноманітні торгові 
заклади, бо ж не привізні чи теплич-
ні, а свої, волинські, й притому — з 
поля. Тому на наступний рік хочу 
розширити площі. Продаю свою 
продукцію на багатьох ринках об-
ласті, а найбільш до вподоби — во-
лодимирський, бо критий і місця не 
бракує — маю постійних клієнтів.

Щодо агротехнології, то госпо-
дарник схвально відгукується про 
використання сидератів — олійної 
редьки, гірчиці, а особливо — ози-
мого жита, яке вважає санітаром 
ґрунту, бо вбиває всілякі шкідливі 
бактерії. Його сіє під зиму, а навесні 
приорює у фазі виходу в трубку, орі-
єнтовно на початку травня. 

Іван Олександрович часто їздить у 
Польщу — там співпрацює з представ-
никами інших країн — англійцями, 
голландцями, італійцями. Через їхні 
представництва купує кращі євро-
пейські сорти ягід і випробовує їх на 
волинських землях. Приміром, ожи-
ну, порічки і аґрус йому привозять з 
Англії, суниці — з Італії, «англійської» 
малини має з п’ять сортів. Ягідники — 
це ще одне його захоплення.

Тетяна АДАМОВИЧ 

США випустили нову 
100-доларову банкноту
У США введена в обіг нова 100-доларова купюра. На 
банкнотах є додатковий захист, включаючи тривимірну 
синю стрічку. Повертаючи купюру, можна побачити, як 
зображені на ній дзвіночки змінюються на цифру 100. 
При цьому стрічка вплетена в папір, а не надрукована 
на ньому. Асигнація забезпечена ще однією захисною 
ниткою і додатковими водяними знаками. Серед ново-
введень і мікродрук. Всі ці новації підвищили вартість 
виробництва купюри з 11 до 14 центів, повідомили в 
міністерстві фінансів.

Столичний виробник борошна 
оштрафований за непомірний 
апетит
Державна інспекція України з контролю за цінами 
оштрафувала ЗАТ «Київмлин» на 5,5 млн грн за зави-
щення рівня рентабельності при розрахунках ціни на 
борошно. При формуванні оптово-відпускної ціни на 
борошно вищого сорту в різних періодах 2012 і 2013 
років була закладена рентабельність у 15-19%, що іс-
тотно перевищує встановлені обмеження. Підприємство 
необґрунтовано отримало виручку в сумі 2 млн 627 тис. 

2,12
стільки мільярдів гривень склали 
з початку року доходи населенню 
від надання доступу до мережі 
Інтернет. Про це йдеться в офі-
ційних матеріалах Державного 
комітету статистики.

Кожного ранку Надія Гаманюк вітається зі своїми квітами

Ганна Стащук знає усі тонкощі 
вирощування хризантем

Незаконне кіно 
показували у 
Шацькому районі
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До правоохоронців надійшло 
звернення Української анти-

піратської асоціації про незакон-
ну трансляцію фільмів формату 
3D. Співробітники управління 
Державної служби боротьби 
з економічною злочинністю 
УМВС України у Волинській об-
ласті спільно із працівниками 
Шацького райвідділу міліції про-
вели огляд приміщення будинку 
культури, де здійснювалася неза-
конна трансляція фільмів.

— Під час проведення огляду 
вилучили технічні засоби тран-
сляції (проектори, системний 
блок, колонки, спеціалізовані 
окуляри тощо), — розповів за-
ступник начальника УДСБЕЗ 
УМВС України у Волинській об-
ласті Володимир Сюйва. — Крім 
цього, виявили квитанцію про 
сплату орендної плати, чорнові 
записи, флаєри з розкладом се-
ансів і гроші, отримані від неза-
конної трансляції.

Правоохоронці встановили, 
що один із місцевих підприєм-
ців своїми діями завдав право-
власникам матеріальних збитків 
більше ніж на 200 тисяч гривень. 
Правоохоронці відкрили кри-
мінальне провадження за час-
тиною 1 статті 176 (Порушення 
авторського права і суміжних 
прав) Кримінального кодек-
су України. За скоєння цього 
правопорушення передбачено 
штраф від двохсот до тисячі 
неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або виправні 
роботи на строк до двох років, 
або позбавлення волі на той са-
мий строк.

Селян годує хризантемний бізнес 

можливість отримання попереднього 
рішення по телефону

АТ «ОТП Банк». Всі види банківських послуг. Ліцензія 
НБУ №191 від 05.10.2011. Кредит від 15% річних у гривні, 
щомісячна комісія за обслуговування кредиту становить 
1,5% від суми кредиту. Пропозиція дійсна з 31.08.2013 р. 
до 31.12.2013 р. по всій території України. Деталі на сайті 
www.otpbank.ua.


