
У жителя Меневичів  Дмитра 
Фальчука невдовзі на подвір’ї буде 
справжня лимонна алея. От-от за-
цвіте кілька дорослих дерев, а мо-
лоді з приходом тепла підуть угору. 
Здавалось би, цитрусові на Поліссі 
— фантастика, та пан Дмитро довів, 
що це реальність. Секретами виро-
щення лимонів у домашніх умовах 
він поділився з «Відомостями». 

Перше лимонне дерево у сім’ї 
Фальчуків з’явилося ще 15 років 
тому. Одного разу побачивши, як 
цитрини можна вирощувати в оселі, 
захопився та вирішив і собі спробу-
вати.

— Якось гостював у своєї сестри 
і побачив, що на одному з вазонів 
достигають чималенькі лимони. Ви-
явилося, це в хаті росло справжнє 
лимонне дерево, — пригадує Дми-
тро Степанович. — Я одразу так 
загорівся цим і сказав собі: хай там 
що, а у мене лимони теж ростимуть. 
Узяв тоді три пагінці, два з них при-
жились і до цього часу тішать нас 
цитрусовими. Далі мені ставало все 
цікавіше вирощувати ці рослини, я 
читав спеціальну літературу, почав 
сам розмножувати саджанці. 

Поки пан Дмитро розповідає, ми 
милуємося ледь не двометровими 
лимонними деревами, рясно всіяни-
ми ще зеленими плодами. 

— Ці лимончики зав’язалися піз-
ньої осені, тоді похолодало і дерева 
вже заніс до хати, тож мусив і запи-
лювати сам, як цвіли, — розповідає 
господар. — Ще трохи — і знову 
з’являться квіти. Взагалі лимони на 
рік можуть цвісти тричі, й щоразу 
дають плоди. Але щоб лимон достиг, 
потрібно дев’ять місяців. Після того 
як він пожовтіє, потрібно зривати, 
бо інакше впаде в сплячку і знову 

стане зеленим. Через трохи соняч-
ний колір відновиться, але тоді все-
редині вже саме насіння, тож краще 
зривати одразу. 

Дмитро Степанович розповів, 
що на одному кущі за раз достигає 
близько 40 лимонів. При цьому роз-
мірами вони аж ніяк не поступають-
ся своїм братам із південних країв. 
Як каже ґазда, плід вагою 300 гра-
мів — норма. А от смак мають дещо 
інакший: за словами пана Дмитра, 
його цитрини ніжніші від магазин-
них. Каже, як пригощає знайомих 
власними цитрусовими, то дехто не 
вірить, що вони вирощені на Воли-
ні, то доводиться показувати гостю 
дерева. 

— Оскільки лимони — рослина 
південна, то морозів бояться. Тому 
на зиму забираємо їх до хати, — роз-
повідає пан Дмитро. — А от навесні 
з першим потеплінням виносимо в 
двір. Там вони цвітуть, зав’язуються. 
На вулиці краще запилюються, бо ж 
є комахи. А як квітнуть, то такий за-
пах, що не передати словами. 

Щоб виростити саджанець ли-
монного дерева, потрібен цілий 
рік. Дмитро Степанович повідав, 
що спершу треба відрізати черешок 
із гілки, посадити його в горщик із 
землею та закрити скляною банкою, 
а далі цілий рік підливати і слідку-
вати, щоб земля була вологою. Як 
з’являться нові листочки, деревце 
можна пересаджувати. Плодоноси-

ти лимонне дерево почне приблизно 
на четвертий рік. 

Крім цитрин, у домі Фальчуків 
вистачає й іншої непритаманної для 
Волині декоративної рослинності. 
На подвір’ї кілька різновидів ви-
нограду, а в будинку ростуть ще й 
велетенський лавровий кущ і моло-
дий ананас. Здавалося б, такими екс-
периментами міг захопитися лише 
досвідчений ботанік чи аграрій, але 
пан Дмитро все життя працював 
у правоохоронних органах. Утім, 
каже, любив доглядати за росли-
нами змалку. Ще школярем батько 
навчив його працювати в саду, тож 
тепер навички згодились. 

— Якось були з дітьми в Криму, 
то звідти привіз із десять саджанців 
лаврового куща. Ледве дістав їх із 
кам’янистої землі. Посадив кілька 
собі, трохи роздав друзям. У нашому 
кліматі лавр не надто приживався. 
Та я свого домігся, не викинув його, 
а терпеливо доглядав, тож тепер він 
понад два метри заввишки, — ді-
литься Дмитро Степанович. 

А не так давно пан Дмитро взяв-
ся вирощувати ще й ананас. Екзо-
тичний кущик уже пустив нові лис-
точки, проте плодоносити він почне 
не раніше як за чотири роки. Каже, 
що з радістю вирощував би й ман-
дарини, от тільки не знає, де дістати 
саджанців справжніх, а не декора-
тивних. 

Ольга УРИНА 
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На Рівненщині після бунту 
з виправної колонії втік 
ув’язнений 
З Дубенської виправної колонії Рівненської 
області, де відбувають покарання неповноліт-
ні, втік ув’язнений. Він працював на підсобно-
му господарстві й через два місяці повинен 
був вийти на свободу. Втік під час бунту, який 
вчинили арештанти через недотримання 
установою законних норм їх утримання. 

9-річна лучанка стала 
переможницею у конкурсі «Міні-міс 
Євросоюзу–2014» 
Анюта Климовець перемогла на престижних змаганнях у 
столиці Чехії — Празі. Юна красуня з Волині стала абсолютною 
переможницею у конкурсі «Міні-міс Євросоюзу–2014». Дівчин-
ка навчається в спеціалізованій школі № 1 м. Луцька. Вправля-
ється у вокалі в Луцькій музичній школі № 3 у викладача Ірини 
Лаговської, грає на фортепіано та з п’яти років займається 
бальними танцями. Маленька лучанка вразила журі піснею 
«Українка-волинянка», на яку вже відзняли кліп. 

Ковельчанин утретє став чемпіоном 
України з кікбоксингу 

Рятувальники вчились усувати наслідки 
розливу нафтопродуктів 

У Львові діти виступили проти війни

Днями у місті Бровари Київ-
ської області відбувся чемпіо-

нат України з кікбоксингу. В зма-
ганнях узяли участь представники 
спортивного клубу Волинського 
обласного відділення Української 
федерації французького боксу 
«Сават» (тренер — Віталій Тим-
офєєв). 

Відзначитися на чемпіонаті 
вдалося ковельському спортсме-
ну Юрію Зубчуку. Він утретє став 
чемпіоном України з кікбоксингу 
у вазі 81 кг (розділ лоу-кік). Юрій 
Зубчук — майстер спорту між-
народного класу, віце-чемпіон 
світу й Європи, бронзовий при-
зер ІІ Всесвітніх ігор із бойових 
мистецтв із французького боксу 
2013 року. 

Тепер волинянина чекає чем-
піонат Європи, що пройде 18–26 

жовтня в іспанському Більбао, де 
розіграють ліцензії на Всесвітні 
ігри з бойових мистецтв–2015. 

У Луцьку співробітники аварій-
но-рятувальної частини про-

вели навчальні тренування зі зне-
шкодження розлитих на поверхні 
водойми нафтопродуктів для мі-
німізації наслідків екологічної ка-
тастрофи. 

Навчання проводилися на за-
плаві Стиру з використанням спе-
ціального новітнього обладнання, 
закупленого в рамках проекту 
«Розвиток потенціалу рятуваль-
них служб Польщі й України», що 
співфінансується ЄС за Програ-
мою «Польща — Білорусь — Укра-
їна 2007–2013 рр.». 

Особовий склад розгорнув на 
водному плесі майже 100 метрів 
бонового загородження, за допо-
могою мотопомпи та скімера, що 
тримався на поверхні води завдя-
ки поплавку, відкачав умовний 

нафтопродукт у спеціальний ре-
зервуар. Для захисту від хімічно 
небезпечних продуктів рятуваль-
ники вдягли спеціальні герметичні 
костюми та чоботи. 

Начальник управління ДСНС 
України у Волинській області ге-
нерал-майор служби цивільного 
захисту Володимир Грушовінчук 
зазначив: «Це обладнання відпо-
відає всім сучасним європейським 
вимогам. Тренування будуть про-
водитись і надалі для того, щоб 
особовий склад Аварійно-ряту-
вального загону УДСНС у Волин-
ській області вмів оперативно та 
швидко ліквідувати наслідки еко-
логічних аварій, а також мінімізу-
вати їх шкідливий вплив на навко-
лишнє середовище у разі реальної 
надзвичайної ситуації». 

Так на Волині цвітуть лимони

Патріарх Філарет подарував 
прикордонникам авто й екіпірування 

На подвір’ї Київської Патріар-
хії предстоятель Української 

православної церкви Патріарх Фі-
ларет для підтримки боєздатності 
прикордонних підрозділів подару-
вав та одразу освятив патрульний 
автомобіль і 43 комплекти споря-
дження й екіпірування. Вони бу-
дуть направлені охоронцям кордо-
ну окремого відділу прикордонної 
служби Південного регіонального 

управління, що на Одещині. 
Транспорт і спорядження при-

дбано за гроші Київської Патріар-
хії УПЦ, яка з 31 березня 2014 року 
в усіх храмах і громадах УПЦ КП 
збирає пожертви на зміцнення 
українського війська. 

За словами Патріарха Філаре-
та, УПЦ КП уже передала більше 
мільйона гривень на рахунок Мі-
ноборони. 

«Щоб наші діти ніколи не зна-
ли та на власні очі не бачили, 

що таке справжня війна» — під таким 
гаслом днями на сцені Львівської фі-
лармонії пройшов фінал головного 
дитячого конкурсу краси і талан-
ту «Міні-принц і принцеса Льво-
ва–2014». 

Веселе свято, яке зібрало на од-
ній сцені 34 маленьких львів’ян, від-
бувалося «по-дитячому» щиро, без 
фальші та з чудовим мистецьким і 

художнім підходом. Організатори 
та режисери дійства подбали, щоб 
конкурс став справжнім відгуком на 
усі ті події, які відбуваються зараз в 
Україні. 

Діти через призму свого розу-
міння постаралися донести гляда-
чам власну позицію щодо єдності 
України, засвідчили свою патріотич-
ність, рішучість і виступили за мир у 
нашій країні. 

Три яскравих виходи маленьких 

учасників не залишили байдужими 
жодного глядача. Львів же отримав 
маленьких принца та принцесу, які 
відтепер цілий рік представляти-
муть наше місто на різноманітних 
конкурсах, фестивалях і світських 
заходах. У молодшій категорії пере-
могу здобула Юлія Сельнічик, а се-
ред хлопців — Олег Самко. А розва-
жали гостей молоді та перспективні 
зірки-випускники продюсерського 
центру Star School. 

Маневиччанин вирощує 
вдома лимони


