
У жителів Овадного, що у Володи-
мир-Волинському районі, Петра та 
Валентини Корольковасів на всю 
округу чи не найошатніша квіткова 
садиба — про це кажуть одно-
сельці, та й усі, хто сюди завітає, 
дивуються вдалому ландшафтному 
дизайну, власноруч створеному 
винахідливими господарями. А від 
різноколірних трояндових алей 
очей не відведеш!

Переїжджаючи з Каунаса на Во-
лодимирщину, Корольковаси давно 
планували оселитися в Овадному, 
бо звідти родом Валентина Георгіїв-
на, там жила її мама. Разом із рідни-
ми взялися наводити лад, висадили 
молодий сад, який уже радує перши-
ми плодами, розбили чудернацький 
ландшафт — чого тільки не при-
думали: у садку є вітряк із містком 
через рівчачок із водою, тин із гле-
чиками, гордо тягнуть шиї до води 
білі лебеді... І поміж усієї цієї деко-
ративної краси росте понад 70 кущів 
троянд, є тут вейгели, чубушник, 
дейція, гортензія, лілії, бобівник, 
форзиція, барбарис, спірея, бруг-
мансія, й навіть теплолюбиві сакура 
та гібіскус прижилися.

А ще працьовиті господарі на 
малородючих місцевих ґрунтах ви-
рощують понад чотири десятки сор-
тів томатів, огірки, перець, кавуни, 
дині... На всю околицю вони перши-
ми на початку червня збирають по-
мідори й огірки не з теплиці, а з від-
критого ґрунту. Як їм це вдається?

Частину присадибної ділянки 
займає сад і квітник, трохи меншу 

— город. Є і невелика теплиця. На 
виполотих грядках червоніють по-
мідори, на тичках ростуть огірки, 
уже плетуться кавуни та дині, пере-
цвітає картопля...

— Коли жили у Литві, також 
садили всього потрохи, а тут, як 
кажуть, душа розгулялася, — роз-
повідає Валентина Георгіївна, ко-

тру застала біля помідорів, які 
вони з чоловіком пасинкували й 
підв’язували. — Цього року посія-
ли сорок різних сортів, здебільшого 
високорослих. Насіння виписували 
з Дніпропетровщини, адреси горо-
дників шукали у журналах і газетах 
— день починається із їх читання, з 
них і вчуся. Урожайні сорти «зак», 
«сливка Придністров’я», «фламінго», 
«м’ясний сніданок» і багато інших.

На початку червня Королько-
васи вже смакують помідорами із 
грядки. Щоб мати ранні плоди, на-
сіння висівають наприкінці січня 
— на початку лютого. Обов’язково 
обробляють його слабким розчином 
марганцівки, витримують півгодини 
у розчині суперфосфату і стимуля-
торах росту — соку алое та часни-
ку (можна добу), який розводять із 
водою у пропорції один до одного. 
Ящики з насінням ставлять у тепле 
місце, щоб швидше зійшло, а пізні-
ше переносять їх туди, де світліше. 
Розсаду пікірують, а далі — у тепли-
цю та відкритий ґрунт. Буває, що 
накривають її від нічних замороз-
ків. Кущі формують в одне стебло, 
тобто всі бокові пасинки зривають. 
Від хвороб, у тому числі й від фітоф-
тори, рятують дріжджі, що є також 
добрим підживленням: сто грамів 
розводять у десяти літрах води. Ви-

користовують сироватку з додаван-
ням кількох крапель йоду — літр на 
стільки ж води. Добре помагає бор-
доська рідина: сто грамів мідного 
купоросу, 150 — негашеного вапна 
і десять літрів води. Помідори, як і 
більшість городини, підживляють 
настоями коров’яку та попелу — 
літр на десять води. Землю під куща-
ми мульчують травою, скошеною у 
саду: вона захищає від пересихання, 
від фітофтори.

У теплиці під кущами томатів 
закопані перевернуті пластикові 
пляшки зі зрізаним дном — у них 
наливають воду й рослини «п’ють» 
її скільки треба. Деревця молодих 
персиків обсаджені помідорами: 
це оберігає від хвороб, зокрема й 
плямистості. А правильну розло-
гу крону саджанців формують так: 
під деревами ставлять металевий 
штир, від нього тягнеться шпагат, 
прив’язаний до гілок, які хочуть від-
вести вбік.

 — Може б, і не треба так багато 
всього садити, бо то важка праця, але 
ж приїжджають донька, внуки, то вже 
є що у сумку покласти, — каже гос-
подиня, котра скромно вважає, що 
нічого особливого у них немає. А на-
справді сюди б екскурсії водити, щоб 
усі бачили, як треба хазяйнувати.

Тетяна АДАМОВИЧ

13
 Відомості.інфо

№27 (769) 
16 - 22 липня 2015 року

http://www.vidomosti.info/

Вже декілька місяців одне з най-
популярніших місць для прогу-

лянок у Луцьку — скверик навпроти 
Східноєвропейського національно-
го університету і припаркова тери-
торія, на якій розміщено Каскадний 
фонтан, — розмальоване чудернаць-
кими графіті та нецензурними сло-
вами. Влітку тут працює щоденний 
ярмарок: продають морозиво, со-
лодку вату, іграшки. Дітей це місце 
приваблює ще й тому, що біля фон-
танів можна поїздити на машинках 
або покататися на поні. Гуляють 
центром міста й туристи, які при-
їхали подивитися на славне місто 
Лучеськ, натомість — бачать повну 
культурну деградацію та байдужість 
його жителів. 

Ще в кінці жовтня 2011 року рі-
шенням Луцької міської ради було 
створено комунальне підприємство 
«Парки та сквери міста Луцька». 
В статуті прописано його головні 

обов’язки, серед яких: створення 
нових зелених насаджень, впорядку-
вання парків і скверів та їх утриман-
ня в належному стані.

Зв’язатися з директором 
КП «Парки та сквери міста Луцька» 
Трикушем Анатолієм Дмитровичем 
нам так і не вдалося, одначе секретар 
Трикуша запевнила, що ця установа 
не опікується фонтанами взагалі. В 
компетенції «Парків та скверів міс-
та Луцька» лише зелені насадження, 
тож затирати написи на водограях 
підприємство не збирається. 

Зателефонувавши в департамент 
житлово-комунального господар-
ства м. Луцька, ми дізналися, що 
фонтанами опікується КП «Луць-
кводоканал». Головний інженер 
комунального підприємства Строк 
Сергій Борисович прямо заявив, що 
не знає, чим затирати ті графіті, мов-
ляв, раніше пробували, але нічого не 
вийшло. «Треба купувати спеціальні 

хімічні розчинники, які також ко-
штують грошей, ставити туди лю-
дей, щоб вони це замалювали, а в 
таку спеку я цього робити не буду», 
— каже Сергій Борисович. «До того 
ж мені за це не платять», — додає. 

До речі, раз уже торкнулися 
теми, за що КП «Луцькводоканал» 
платять… Ні для кого не секрет, що 
фонтани в центрі міста доволі рідко 
чистять. Здавалося б, ніяких хіміч-
них засобів для того, щоб вичисти-
ти мул на дні водограю, не потріб-
но. Однак навіть на це чиновники з 
«Луцькводоканалу» не завжди зна-
ходять час. У луцьких фонтанах не 
те що купатися — руку опустити у 
воду страшно.

В підсумку звертаємося до ди-
ректора КП «Луцькводоканал» Івана 
Корчука з проханням особисто про-
контролювати відновлення зовніш-
нього вигляду фонтанів у центрі 
Луцька, а принагідно шлемо привіт 

директорові КП «Парки та сквери 
міста Луцька» Анатолію Трикушу, 
адже не лише фонтани в сквері на-
впроти СНУ ім. Лесі Українки в пла-
чевному стані. 

Сергій ФІЛЮК 

Регіон

Освятили пам’ятний знак убитим 
під час «Волинської трагедії» 
у Гайовому 
11 липня з ініціативи обласної організації ВО «Свобода», 
Братства ветеранів ОУН-УПА Волинського краю імені 
полковника Клима Савура та Луцької міської ветеранської 
спілки політв’язнів і репресованих відбулось освячення 
пам’ятного знака на місці масового розстрілу українців у лі-
совому урочищі поблизу села Гайове Ківерцівського району 
Волині. У серпні 1943-го тут загинуло близько двох тисяч 
українців, три чверті з яких — мирні жителі. 

17–18 липня у Луцьку пройде 
захід, що має на меті розвиток 
міського простору 
Арт-хакатон «Університет міста» поєднає у собі освіт-
ній, культурний, практичний аспекти існування міста 
й інформаційні технології. Це відкрита платформа для 
діалогу та взаємодії всіх, хто шукає найкращі ідеї для 
Луцька і хоче втілювати їх у життя. Що це має бути? 
Абсолютно все, що можна змінити на вулицях міста: 
від смітників і лавок до створення мобільних додатків 
чи сайтів, пов’язаних із міським простором. 

Дівчина грабувала 
магазини разом 
із неповнолітнім 
братом 

Сестра втягнула у злочинну 
діяльність брата-підлітка: 

брала його з собою на нічні «за-
робітки» та вчила кримінальної 
науки. 

Досудовим слідством вста-
новлено: підозрювані причетні 
до скоєння трьох крадіжок. У 
селі Затурці злодії, знявши ві-
конну шибку, проникли в ап-
теку. Оскільки в касі було лише 
30 гривень, поцупили медика-
менти на майже 2500 гривень. 

Окрім того, із місцевого ма-
газину, розбивши вікно, винесли 
товару на понад 6000 гривень, а 
демонтувавши частину стіни, 
проникли у крамницю і накрали 
продукції на майже 7000 гри-
вень, розповіли у волинській 
міліції. 

Розглянувши матеріали 
кримінального провадження, 
суд ухвалив: за скоєння право-
порушень, передбачених ч. 3 
ст. 185 (Крадіжка) та ч. 1 ст. 304 
(Втягнення неповнолітнього 
у злочинну діяльність) Кримі-
нального кодексу України, при-
судити дівчині чотири роки 
позбавлення волі з іспитовим 
терміном у три роки. А її брат 
за вчинення крадіжок отримав 
три роки ув’язнення з іспито-
вим терміном на два роки. Крім 
того, суд зобов’язав їх сплатити 
потерпілій стороні 5306 гривень 
моральної шкоди. 

Хто приведе в порядок фонтани в центрі Луцька? 

Луцьк на першому 
місці в державі 
у рейтингу 
україномовності 

Більш доглянутої квітучої фазенди 
в окрузі не знайти
А ще Корольковаси першими на початку червня збирають помідори й огірки не з теплиці, 
а з відкритого ґрунту

Луцьк посів перше місце 
з-поміж обласних центрів 

України за результатами опиту-
вання щодо того, скільки меш-
канців розмовляє українською 
вдома. Так, 97% лучан розмовля-
ють рідною мовою, повідомляє 
«Вголос». 

Такими є підсумки аналі-
тичного огляду «Становище 
української мови в Україні в 
2014–2015 роках», оприлюдне-
ного рухом «Простір свободи», 
що базується на даних державної 
статистики, соціології та влас-
них моніторингових досліджень, 
здійснених волонтерами в усіх 
регіонах України. 

Цікаво, що першу сходинку 
Луцьк ділить із містом Рівне, де 
українською розмовляють теж 
97% громадян. Тернопіль посів 
друге місце в рейтингу, а Львів 
— третє (із результатами 96% та 
93% відповідно). 

Щодо російської мови, то 
нею в побуті найбільше користу-
ються мешканці Харкова, Одеси, 
Миколаєва, Запоріжжя та Дні-
пропетровська. 

Автори дослідження наголо-
шують, що в рейтингу не врахо-
вані показники з окупованих АР 
Крим і Донбасу, де триває стрім-
ка примусова русифікація. 


