
Відомості.інфо

№13 (705)

3 - 9 квітня 2014 року 

http://www.vidomosti.info/

Працівник лісового господарства боровся 
з порушеннями лише на папері 

Областями в Україні 
керуватимуть префекти 
Про це повідомив віце-прем’єр-міністр України 
Володимир Гройсман. «Правильно сказав 
Прем’єр, що ОДА в тому вигляді, в якому вони є 
сьогодні, будуть ліквідовані. Будуть створені або 
губернатори, або префекти», — розповів Гройсман. 
За його словами, губернатор матиме наглядову 
функцію за дотриманням законодавства в регіоні 
й координуватиме діяльність центральних органів 
влади, які діятимуть на місцях. 

У Криму вводять візовий режим 
Іноземці, які хочуть відвідати Крим, повинні будуть 
отримати російську візу, повідомляє Міністерство за-
кордонних справ Росії. «У зв’язку з возз’єднанням Криму 
та м. Севастополь із РФ іноземному громадянину для 
відвідування території Криму необхідно отримати росій-
ську візу в одному з дипломатичних представництв чи 
консульських установ РФ, — ідеться в повідомленні. — 
Питання виїзду іноземців, що перебувають на території 
Криму, які раніше прибули відповідно до законодавства 
України у безвізовому режимі, необхідно вирішувати 
через представництво МЗС Росії у Сімферополі». 

1,71
стільки мільярдів доларів за-
боргувала Україна Росії за газ. 
Про це заявив голова правління 
«Газпрому» Олексій Міллер.
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Зараз хвиля садівництва. Хто вскочить, 
той і матиме прибутки 

У Чернігові 11-класник кількома 
десятками ударів молотка вбив учительку

Сьогодення

Такої думки садівник із села Ков-
бань Горохівського району Сергій 
Шевчук. Хоча серйозно подався 
в садівництво лише кілька років 
тому, вже має певні напрацювання 
в цій справі. Вирощені ним саджан-
ці розбирають мов гарячі пиріжки, 
адже дерева вже на третій рік 
плодоносять. Сам Сергій Олексан-
дрович мріє розвивати на Волині 
садівництво, для цього працює над 
закладкою власного великого саду 
і не скупиться навчати людей, аби 
було більше однодумців. 

— Нас колись привчили прище-
плювати брунькою, а виходить, що 
деревина росте, а плоду довго не-
має. Та я працюю зовсім за іншим 
методом, — розповідає садівник, де-
монструючи плантацію саджанців. 
— Ось лежить центральний провід-
ник, де вирощую прищепи. Їх восе-
ни збираю та кладу в мокру тирсу і 
зберігаю в льосі. Наприкінці осені з 
дерев нарізаю однорічний приріст із 
плодових гілок, їх так само у вологу 
тирсу та в погріб. А вже в лютому 
дістаю це все і починаю прищеплю-
вати. 

Такий метод називається «кніп-
баум». Як каже садівничий, він дуже 
ефективний, оскільки прищеплю-
ється одразу плодюча гілка, яка на-
ступного року вже цвістиме, а ще 
через рік дерево дасть урожай. Крім 
того, такі дерева ростуть доволі 
швидко. 

Навчатися цій технології пан 
Сергій їздив аж до Кривого Рогу. А 
перед тим спробував закласти сад, 
придбавши саджанці у Луцьку на 
базарі. 

— Мене запевняли, що там усі 
різні сорти, обіцяли, що за три роки 
дерева будуть плодоносити. Але 
плодів дочекався аж на сьомий рік. 
Та й виявилося, що половина — дич-
ки, а інші — однакового сорту. Після 
цього зрозумів, що, поки своїми ру-
ками саджанців не виростиш, нічого 
не буде, — каже селянин. 

Тож тепер на шести сотках біля 

хати в Ковбані вирощує саджанці, 
а у сусідньому селі має сад, де, крім 
молодих деревець, ростуть уже до-
рослі фруктові, а також особливі 
сорти винограду, персика, малини 
й ожини. Садівник там проводить 
свого роду експерименти, випробо-
вуючи сорти на родючість у волин-
ських умовах, щоби продавати са-
джанці, що точно приживуться. 

— Але мені потрібно ще зо п’ять 
років, щоб мій сад мав такий вигляд, 
як я хочу. В ідеалі тут мають бути до-
рослі дерева, що плодоносять, а по-
руч — саджанці, які можна придба-
ти. Тоді людина приїздить, дивиться, 
що їй цікаво, пробує плоди, а тоді 
вже обирає, що купувати, — повідав 
господар. — Своїх клієнтів я веду від 
А до Я. Не просто продаю саджанці, 
а й детально розповідаю, як їх пра-
вильно виростити, як доглядати, 
убезпечити від шкідників. Мені не 
шкода передавати свої знання. Але 
люди повинні теж розуміти, що сад 

вимагає ледь не щоденної турботи. 
Сергій Шевчук вирощує саджан-

ці яблунь, груш, вишень, черешень, 
малини, ожини та навіть лісового 
горіха. Каже, справа вигідна. 

— Це такий собі замкнений 
цикл: можна заробляти і на розве-
денні саджанців, і на продажі плодів. 
Так, на шести сотих вмістилося чо-
тири тисячі саджанців. Один коштує 
35 гривень, тож порахуйте, яким 
буде прибуток, — розповідає садів-
ничий. — Наприклад, яблуня вже на 
третій рік буде плодоносити — дасть 
15 кілограмів. Яблука сорту «гол-
ден» оптом можна продати по 8 гри-
вень за кіло. Тож із одного молодого 
дерева буде 120 гривень доходу. А зі 
зрілих можна зібрати й 300 кілогра-
мів. Тоді всього лише 10 дерев при-
несуть 24 тисячі гривень, а це ж на-
віть не сад. 

Каже, з ринком збуту проблем 
нема, якщо є великі партії. Господар 
поділився, що доволі непогано ви-

рощувати й ожину. З куща можна 
зібрати до 20 кіло ягід. Ожина вигід-
на ще й тому, що три доби зберігає 
товарний вигляд, коли полуниця та 
малина й дня не пролежать. 

Пан Сергій переконаний, що 

можна і в селі жити й добре заро-
бляти. Він дивується, що люди їз-
дять у Польщу рвати яблука та не 
помічають, яка вдома чудова земля. 
Садівник каже, що селян потрібно 
навчити з розумом господарювати, а 
не просто працювати як віл. На дер-
жаву він особливо не нарікає, але й 
не розраховує. 

— Держава нічого не дала і не 
дасть. Потрібно вставати вранці та 
працювати, а не тратити час на ба-
лачки, — вважає співрозмовник. 

Сергій Олександрович упевне-
ний, якщо чомусь віддаватися на по-
вну, то обов’язково все вийде і спра-
ва буде вигідною. 

— Зараз саме хвиля садівництва, 
хто вскочить, той і буде мати при-
бутки. Тож я в районі хочу створити 
об’єднання садівників. Також мрію, 
щоб кожне волинське село цвіло са-
дами, — ділиться садівничий. 

Сам же Сергій Шевчук хоче ви-
рощувати і полуницю, і ожину та 
малину, а особлива мрія, над якою 
працює, — мати такий фруктовий 
сад, як ні в кого. З усмішкою прига-
дує, як колись у школі однокласниця 
пригостила велетенською грушею, 
то ще тоді й вирішив, що теж хоче 
такі вирощувати у власному вели-
чезному саду. 

Ольга УРИНА 

У Чернігові підліток, який ходив 
до вчительки української мови 

на додаткові заняття, в ході кон-
флікту вбив жінку молотком. Зго-
дом сам зателефонував до чергової 
частини і здався. Про це повідоми-
ли у прес-службі УМВС України в 
Чернігівській області. 

Зі слів міліціонерів, учень ви-
пускного класу однієї зі шкіл міста 
відвідував додаткові заняття вдо-
ма у вчительки-пенсіонерки. Якось 
прийшов не сам, а з подружкою. 
Літня пані мала необережність ви-
словити своє несхвалення вибору 
юнака. Це образило хлопця, і він 
задумав помститися. Наступного 
разу учень прийшов із молотком, 

яким завдав учительці близько 20 
ударів по голові. Потім обшукав 
оселю жертви, забрав 130 грн і пі-
шов. Відкрито кримінальне прова-
дження за умисне вбивство. 

Прокуратурою Волинської об-
ласті скеровано до суду обви-

нувальний акт у кримінальному 
провадженні за фактом вчинення 
службового підроблення інже-
нером із охорони та захисту лісу 
держпідприємства «Любомльське 
лісове господарство». 

Під час досудового розсліду-
вання встановлено, що задля ство-
рення видимості активної бороть-
би з лісопорушеннями він у червні 
2013 року підробив шість прото-

колів про адмінправопорушення. 
На підставі підроблених офіцій-
них документів склав і видав шість 
постанов, у які вніс завідомо не-
правдиві відомості про притягнен-
ня громадян до адміністративної 
відповідальності, хоча самі «пра-
вопорушники» про це навіть не 
здогадувались, оскільки спритник 
самостійно сплачував штрафи від 
їхнього імені. Свою вину в скоєно-
му інженер із охорони та захисту 
лісу визнав повністю. 


