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такої позначки сягнув на україн-
ському ринку обсяг вітчизняних 
продуктів. Обсяг іноземної про-
дукції зменшився майже вдвічі. 
Експерти пояснюють це зна-
чним здорожчанням імпортних 
товарів.

У квітні 2015 року, вночі, побли-
зу села Галузія Маневицького 

району, в урочищі Клесо, чоловік 
із чотирма напарниками без спе-
ціальних дозволів видобували 
бурштин-сирець, повідомили у 
волинській міліції. За допомогою 
мотопомпи та трьох пожежних 
рукавів зловмисники розмили по-
верхню ґрунту. Однак злочинні дії 
були припинені представниками 
правоохоронних органів і гро-
мадськості. На місці події право-
охоронці у старателів вилучили 
мотопомпу, сачки та інше прилад-
дя. Маневицький районний суд за-

твердив угоду про визнання вину-
ватості, укладену між прокурором 
та обвинуваченим. В результаті 
чоловікові призначено сплатити 
6800 гривень штрафу. Речові дока-
зи конфісковано в дохід держави.

Про городні секрети працьовитої 
родини з Овадного Петра і Вален-
тини Корольковасів ми уже розпо-
відали. Сьогодні вони діляться із 
читачами «квітковими», бо мають 
рослини, які можна побачити хіба 
що в ботанічних садах.

Біля їхньої ошатної садиби, 
окрім семи десятків кущів троянд 
різних сортів, ростуть вейгели, чу-
бушник, дейція, гортензія, лілії, бо-
бівник, форзиція, барбарис, спірея 
й навіть теплолюбові бругмансія, 
гібіскуси, магнолія, родендрони й 
сакура.

Звісно, клопоту з такими виба-
гливими рослинами чимало, бо вони 
не люблять морозів, їх вкривають 
(обкутують) або викопують і зиму-
ють вони у прохолодних приміщен-
нях з температурою 15 градусів.

Виявляється, ці екзоти можна 
прищеплювати, приміром, бругман-

сію. Цю надзвичайну ефектну рос-
лину за цікаву форму квітів ще нази-

вають «трубами архангела», а жителі 
Південної Америки вклоняються їй 
як священній.

Закохані у диво-екзота і Король-
коваси — таких деревець з квіта-
ми-дзвонами, яких буває навіть до 
п’яти десятків, у них є декілька. Але, 
зауважте, бругмансія — отруйна, 
отож, обрізаючи гілки, обов’язково 
мийте руки та квіти не чіпайте. А 
ще кажуть, це деревце лікує абсце-
си, пухлини, ревматизм, астму, очні 
інфекції, артрози. За віруванням ін-
діанців, ця рослина дає знання — і 
вони її звуть «учителем». 

Навесні, а не восени, деревця об-
різають. До початку нового росту в 
бругмансії вкорочують довге віття 
та пересаджують її у квітники — там 
вона росте до холодів. Щоб вивести 
рослину зі спокою, її багато поли-
вають і підживлюють переродже-

ним курячим послідом. Гілки, що 
обрізали, приживлюють. Черешки 
ставлять у банки з водою, додають 
у неї активоване вугілля або інші 
стимулятори. Через два тижні, коли 
з’являються корінці, черешки виса-
джують у вологий ґрунт, постійно 
їх поливають. Буває, що черешки 
відразу садять у ґрунт і вони добре 
приймаються. 

Бругмансія любить сонце, але 
боїться пересихання і спеки — від 
цього у неї може обпадати листя, не 
зав’язуватимуться квіти.

Пізньої осені квіти викопують 
і садять у велику посудину (діжки, 
відра), які переносять у приміщення.

В Овадному бругмансію люблять 
за красу та велич квітів, за приємний 
аромат, який вона дарує щовечора. 

Тетяна АДАМОВИЧ

«Труби архангела» — в обійсті  подружжя Корольковасів 

СБУ дозволила повертатися в Україну 
бойовикам, які розкаялися

Прокуратура перевірить 
санаторій «Турія»
Відповідний запит адресував цим правоохорон-
ним структурам депутат Волинської обласної ради 
Віктор Козак. Як відомо, санаторій знаходиться на 
території Ковельського району. «Я хотів би, щоб 
Служба безпеки та прокуратура промоніторили 
офіційний сайт цього санаторію-профілакторію. 
Там є відгуки, якщо вони відповідають дійсності, 
то тоді треба прийняти відповідні рішення щодо 
господарської та економічної діяльності цього 
підприємства».

Волинянина оштрафували за незаконний 
видобуток бурштину

На Рівненщині померла трирічна 
дитина: міліція перевіряє лікарів
Трирічна дитина померла в лікарні на Рівненщині, мілі-
ція перевіряє причетність до її смерті лікарів. 15 серпня 
дівчинці стало погано. Батьки відвезли її до лікаря, який 
обслуговує територію їхнього села. Після огляду та реко-
мендацій дитину забрали додому. Однак до вечора стан ді-
вчинки погіршився, її госпіталізували до Корецької ЦРЛ, де 
діагностували двосторонню пневмонію. Вранці 17 серпня 
дитина померла. За фактом неналежного виконання про-
фесійних обов’язків відкрито кримінальне провадження. 

Служба безпеки України по-
чала програму повернення на 

підконтрольну Україні територію 
бойовиків «ДНР»/«ЛНР», які не 
вчинили тяжких злочинів і готові 
до співпраці з українськими право-
охоронними органами. Програма 
поширюється на осіб, які: готові 
добровільно відмовитися від учас-
ті в терористичній діяльності та 
співпрацювати з правоохоронними 
органами України; не брали участі в 
убивствах, тортурах, зґвалтуваннях 
та інших тяжких злочинах; щиро 
бажають виправити власні помил-

ки чесною працею на благо України. 
Підстави для звільнення від кримі-
нальної відповідальності для учас-
ників терористичних формувань 
передбачені в рамках чинного за-
конодавства України, підкреслюють 
в СБУ.

З початку поточного року завдя-
ки добровільній відмові від участі в 
незаконних збройних формуван-
нях, щирому каяттю та співробітни-
цтву з правоохоронними органами 
українські суди звільнили від кри-
мінальної відповідальності понад 60 
осіб. Зараз вони у своїх сім’ях.

Як йому це вдається? — цікавлюсь 
у чоловіка, котрий показує свої 
врожайні грядки, на яких достига-
ють з десяток різних сортів роже-
вих, жовтих та червоних помідорів: 
деякі густо стеляться на землі, інші 
— підв’язані до опор і мають висо-
ту не менше двох метрів. Є тут і три 
сорти перців, баклажани, плетуться 
кавуни та дині... 

Його улюбленцями є «рання 
любов», «цукрова сливка», «де ба-
рао», «биче серце», «чорний принц», 
«жовтий фазан». До слова, у «цукро-
вої сливки» ми нарахували на одній 
розкішній китиці 75 плодів, а їх на 
кущах по п’ять-сім.

Пан Володимир уже 25 років 
вирощує помідори. За цей час пе-
репробував до сотні різних сортів. 
Одні йому подобалися, інші — ні, бо 
менш врожайні, часто хворіють або 
вимагають більш дбайливого догля-
ду. Тому надає перевагу середньо-
стиглим і пізнім, а не раннім. «Ранні 
сорти мають менше плодів і швидко 
відходять, а моя сім’я забезпечена 
цими овочами до пізньої осені. А 
буває, що вони долежують у льосі 
до Нового року», — переконує гос-
подар. І хвалить «рожевий гігант», 
бо має чималі, скоріш велетенські, 
плоди — один томат заважує майже 
кілограм! Такого велетня вистачає, 
щоб нагодувати чотирьох чоловік.

Доглядати помідори не важко, 
головне добра розсада й якісне на-
сіння. Наш господар збирає сам із 
власних й обов’язково купує томатні 
новинки, які вподобав. А вже пізні-
ше з них, як добре достигнуть і ви-
стояться, збирає насіння.

Насіння висіває рано — у серед-
ині лютого, але перед цим декілька 
годин витримує його в слабкому 
розчині марганцівки (1 грам на 200 
мл води), промиває та висушує. 
Коли на розсаді з’явиться перший 
справжній листок, пікує її в палети, 
за три тижні переносить у теплицю. 
Лише після 15 травня рослини виса-
джує у відкритий ґрунт — так його 
колись навчила бабуся. Через два 
тижні розсаду підживлює розчином 
коров’яку або курячого посліду (три 
рази за сезон). Для цього органіку 
заливає водою та настоює в бочці 
днів десять, опісля розводить у спів-
відношенні один до десяти. Коли на 
кущах зав’язалися плоди розміром 
зі сливу, обриває нижнє листя до 
суцвіття, а стебел лишає два. Напри-
кінці серпня прищеплює верхівки, 
щоб кущі не росли.

Цьогоріч урожай помідорів ве-
ликий, бо цей овоч любить тепло та 
сонце, а його в нас — хоч відбавляй. 
Спекотна погода не дає розвинутися 
й фітофторозу, тому всього раз об-
робляв кущі «радомілом».

Має цей чоловік і свої секрети 
успіху, які збільшують врожайність 
у декілька разів.

Наш практик навчився з двох 
кущів формувати один, але з двома 
коренями, які підсилюють енергію 
росту. Приміром, близько садить 
одну біля одної дві рослини, щоб 
їхні стебла доторкалися. Коли вони 
приживуться, одне стебло надрізає, 
стрічкою примотує до нього сусід-
нє — і так два кущі зростаються. 
Тоді сильніше стебло лишає, слабше 
зрізує над місцем прищеплювання. 
У такий спосіб утворюється одна 
верхівка з двома коренями, й звісно, 
такі помідори краще плодоносять, у 
них більше плодів.

Або ще така цікавинка. У тепли-
ці біля стебел помідорів, на 20-30 
сантиметрів від землі й вище, підві-
шує ємкості з пластикових пляшок 
з розчином органіки. Виявляється, 
рослини настільки її «чують», що 
буквально за тиждень відпускають 
коріння і п’ють ним поживу.

Ще щоб утворити додаткові ко-
рені, кущі обгороджує невеликими 
ящиками, у них засипає родючий 
ґрунт — це також покращує вро-
жайність.

Тетяна АДАМОВИЧ

З невеличкої ділянки за сезон 
збирає до півтонни помідорів
Місцевий господар з Володимира-Волинського Володимир Заєць має свої 
секрети успіху, які збільшують врожайність у декілька разів

Дорогі волиняни!
За 24 роки своєї незалеж-

ності ми пройшли через не-
прості випробування та до-
сягли відчутних результатів 
на шляху розбудови власної 
державності, національного 
відродження, зміцнення ду-
ховної свободи, культурного 
піднесення та наповнення 
життя новим змістом.

Сучасна Україна — це патрі-
оти, які не шкодують життя 
за рідну землю, це доброволь-
чі та волонтерські рухи, які 
майже щодня доводять, що 
громадянське суспільство є 
зрілим та відповідальним.

Ми, спадкоємці тих, для 
кого гасло «Батьківщина або 

смерть!» було законом боротьби за незалежну українську державу, 
тому в час великих випробувань віримо в перемогу нашого народу над 
окупантом. У всіх нас спільна висока мета — зберегти українську не-
залежність, зробити нашу неньку Україну — заможною, могутньою, 
демократичною, такою, про яку мріяли, за яку звитяжно боролися та 
боряться наші славні земляки. Ми зобов’язані спільно захитити свою 
Батьківщину та рідну землю.

Нехай же величне свято Незалежності додасть усім нам оптимізму, 
твердості духу, покличе до самовідданої боротьби задля збереження 
української держави.

Григорій Пустовіт, голова Волинської обласної 
партійної організації ВО «Батьківщина»


