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14%
на стільки може впасти україн-
ська промисловість за підсум-
ками 2015 року. Такий прогноз 
озвучили в Міністерстві економі-
ки та торгівлі. Серед негативних 
тенденцій домінує зупинка ви-
робництва легкових автомобілів.

У селі Грибовиця розгорівся 
скандал між священиком та 

прихожанами. Люди вимагають, 
щоб «батюшка» перейшов до УПЦ 
КП. На їхнє переконання, біль-
шість вірян у селі — за церкву Ки-
ївського патріархату і хочуть, аби 
священик теж перейшов до УПЦ 
КП. Священик Ігор Маргіта пере-
конує, що в селі існують дві цер-
ковні громади, а тому переходити 
не збирається — каже, що служить 
Українській православній церкві й 
не молиться за патріарха Кирила.

На позачерговій сесії, яка від-
булась на свято Пречистої, депу-
тати нічого не змогли вирішити: 
народні обранці достеменно не 
знають, кому належить церква і 
земля під нею, які механізми їх від-
чуження, а тому надіслали інфор-
маційні запити до Іваничівської 
РДА та райради.

Депутати чекатимуть 5 днів 
на відповідь, аби дізнатися, як по-

вернути церкву та землю сільській 
громаді. Поцікавилися також і ста-
тусом будинку священика, який 
будували селяни: його теж хочуть 
забрати.

Поки депутати чекають відпо-
відей від районного начальства, 
церква опечатана, повідомляє 
Нововолинський інформаційний 
портал.

Про це повідомляє сама Вікторія 
Романчук у соцмережах. «Хочу 

від щирого серця подякувати всім 
тим, хто підтримував мене, молив-
ся, допомагав матеріально. Саме з 
такою величезною та щирою під-

тримкою моїх рідних, друзів, не-
байдужих людей я «викарабкала-
ся» з цього жахливого стану. Ви всі 
зробили мене сильнішою, дали віру 
в те, що все буде обов’язково добре. 
Дуже приємно було читати, коли 
зовсім незнайомі мені люди писа-
ли такі слова підтримки, що були 
сльози на очах — що в мене, що в 
мами. Я можу впевнено сказати, що 
наш український народ є дружнім 
і якщо потрібно допомогти, він за-
вжди прийде на допомогу». 

Нагадаємо, трагедія сталася 
15 лютого. 19-річний юнак смер-
тельно травмувався, стрибнувши 
з 50-метрової водонапірної башти, 
що на вулиці Єршова в Луцьку. А 
16-річна дівчина отримала важкі 
травми. Молоді люди здійснили 
невдалий тандем-стрибок, під час 
якого з невідомих причин обірвав-
ся канат. 

Комунальники Луцька та Холма обговорили питання 
теплопостачання

Майже три тисячі волинських 
сімей потребують пільгового 
забезпечення дровами 
Т. в. о. начальника Волинського обласного управ-
ління лісового та мисливського господарства 
Олександр Кватирко повідомив, що сформовано 
списки поранених, родин загиблих, мобілізованих, 
демобілізованих, малозабезпечених, одиноких, 
які потребують забезпечення дровами. Отже, 2873 
сім’ї потребують цього забезпечення, отоварено на 
сьогодні — 439 сімей.

У грибовицького священика хочуть 
відібрати церкву та хату

Волинянка, яка постраждала під час 
роупджампінгу, майже повністю одужала

Волинського Героя посмертно 
відзначено високою державною 
нагородою
Указом Президента України від 15 вересня 2015 року № 546 за 
мужність, самовідданість і високий професіоналізм, виявлені 
в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності 
України, вірність військовій присязі посмертно нагороджено 
орденом «За мужність» ІІІ ступеня волинського Героя Івана 
Ганю, молодшого сержанта Національної гвардії України. Іван 
Ганя загинув під Іловайськом ще в 2014 році. Похований у Ново-
волинську 22 серпня 2015 р.

Наприкінці минулого тижня в 
Луцьку відбувся п’ятий із шести 
запланованих семінар в рамках 
міжнародного проекту «Розвиток 
комунальних послуг як складова 
розвитку міст польсько-українсько-
го прикордоння» на тему: «Еконо-
міка опалення. Напрямок розвитку 
систем продукції та постачання 
тепла, в тому числі й екотепло. 
Ринок очищення від викидів вугле-
кислого газу. Візуалізація теплових 
систем». Проект співфінансується з 
коштів «Програми транскордонної 
співпраці Польща–Білорусь–Украї-
на 2007–2013».

Модерував семінар виконавчий 
директор Асоціації «Енергоефек-
тивні міста України» Андрій Кирчів. 
Він же й розпочав роботу семінару 
з короткого аналізу нормативно-
правової основи для впровадження 
заходів з підвищення ефективності 
систем централізованого теплопос-
тачання в містах України. Після чого 
учасники заходу обговорили пи-
тання підключення та розрахунки 
для споживачів тепла, можливості 
використання альтернативних дже-
рел енергії в міській тепломережі, 
що викликало активне обговорення 
учасників семінару.

Артур Єндрущук — головний 
інженер з експлуатації Холмського 

міського підприємства теплоенер-
гетики поділився секретами керу-
вання, модернізації й оптимізації 
процесу виробництва та постачання 
тепла для потреб центрального опа-
лення, також нагріву води для ко-
ристування, що базується на основі 
технології використання вугілля. 
Лектор також порушив актуальну 
для наших сусідів проблему, яка по-
стала після входу Польщі до єврос-
пільноти — обмеження викидів СО2 в контексті входження до ЄС.

Значна увагу було приділено й 
теплоізоляції будинків, функціону-
ванню комп’ютерних систем управ-
ління виробництвом і розподілом 
тепла, а також способам зчитування 
показників лічильників для розра-

хунків в міській тепломережі. Луць-
ких представників комунальної сфе-
ри дуже цікавив польський досвід 
боротьби з боржниками за тепло.

Після закінчення семінару для 
гостей було проведено екскурсію-
виїзд на Центральний тепловий 
пункт, що належить ДКП «Луць-
ктепло», розміщений на проспекті 
Молоді, 5в у місті Луцьку, а також на 
нову твердопаливну котельню, яка 
ще не введена в експлуатацію, що 
опалюватиме міську лікарню.

Після огляду об’єктів польські 
гості резюмували — що не так уже й 
все погано в Луцьку, а також висло-
вили побажання — швидше перехо-
дити на тверде паливо та поступово 
відмовлятися від російського газу.

Понад десять років володимир-
волинець Микола Ліщук вирощує 
фундук та грецькі горіхи. І жарто-
ма каже, що й прізвище в нього 
«горіхове», тому й тягне займатися 
таким садівництвом.

На своїй дачі господар має де-
кілька сортів фундука, а на міській 
присадибній ділянці розводить ре-
монтантну малину. Але найбільше 
Микола Ліщук хвалить італійські та 
чеські горіхи, які й справді привіз із-
за кордону:

— Колись працював у Польщі 
та допомагав фермерові збирати 
горіхи, то й придбав у нього вро-
жайний фундук європейських сор-
тів «великий хелз», «варшавський 
червоний», «каталонський». При-
міром, італійський сорт «великий 
хелз» має й справді великі плоди, а у 
чеського — на одній китиці до двох 
десятків горіхів, але дрібніших. Ще 
в рідного дядька, котрий також ви-
рощує горіхи, взяв саджанці, які він 
колись привіз із Росії, і вони добре 
прижилися в нашому краї. На дачі 
маю понад півсотні кущів фундука 
чотирьох сортів. З молодого чоти-
рирічного куща збираю до чотирьох 
кілограмів горіхів, а плодоносять 
вони через рік. Зриваю урожай ра-

зом із китицями, сушу на горищі й 
пильную від мишей, які їх хоч і не 
нищать, але розтягують і ховають по 
кутках.

Господар каже, що горіхи не-
вибагливі, навіть на суглинистих і 
піщаних ґрунтах вони дають добрі 
врожаї, якщо їх правильно посади-
ти та підживлювати. А робить він 
це так.

Садить одно-дворічні кущі восе-
ни за п’ять метрів один від одного. 
Ямки під них копає глибокі, до 80 
сантиметрів, та півметра — у шири-
ну. На дно, у два шари, сипле торф, 
чорнозем, перегній і попіл. Зверху 
землю мульчує перегноєм — такий 
спосіб зберігає вологу та й бур’яни 
менше ростуть. Бажано, щоби ді-
лянка добре освітлювалася сонцем. 
Деякі спеціалісти взагалі рекомен-
дують ґрунт під посадку культиво-
ваної ліщини глибоко переорати 
— тоді він буде пухким і більш наси-
ченим киснем, у ньому коріння буде 
швидко рости.

Коли фундук добре розкущить-
ся, бокові пагони не підрізає — їх 
пізніше відкопує від батьківського 
куща — у такий спосіб розводить 
нові. Садити з насіння найпрості-
ше, та не завжди те, що виросте, по-
вністю повторить властивості сорту, 

тому найкраще розмножувати фун-
дук діленням куща.

Фундук плодоносить через три-
чотири роки, буває, і через два, але 
за умови ретельного догляду з по-
стійним (щомісяця) внесенням ор-
ганіки. Горіхи ростуть високі, але 
наш господар пильнує їхній ріст до 
трьох-чотирьох метрів і підрізує 
верхівки — такий спосіб допомагає 
більшому кущенню, а отже — і ряс-
нішають плоди.

Ще зауважте: фундук має рости 
в парі, бо він перехреснозапильний, 
тому важливо садити декілька сор-
тів. Цвіте він два рази за сезон — на-
весні та восени, цієї пори його тре-
ба обов’язково підживлювати. Не 
забувайте чистити кущі від старих 
пагонів, лишаючи декілька молодих. 
Для цього видаляйте всі пошкодже-
ні гілки, а також ті, що ростуть у 
середину крони, перетинаються з ін-
шими. Кущі постійно омолоджуйте, 
оскільки надто старі дають менший 
врожай.

Серед шкідників найбільшої 
шкоди може завдати горіховий ву-
сач. Для боротьби з ним достатньо 
один-два рази за сезон обробити 
кущі хімічними засобами, які прода-
ють у спеціальних магазинах.

Щодо грецьких горіхів, то їх Ми-
кола Ліщук вирощує з плодів. Від-
бирає сорти, що мають м’яке луш-
пиння та білі зернята. Восени горіхи 
кладе в ящик з вологим піском і ста-
вить у холодильник, пильнуючи про 
вологість. Після такої стратифікації 
із плоду навесні з’являється ма-
ленький білий паросток — тоді вже 
садить горішок на постійне місце і 
спершу поливає водою, а пізніше — 
розчином настояного коров’яку чи 
курячого посліду у співвідношенні 
один до десяти. Грецькі горіхи рос-
туть швидко, вже років через три-
чотири пробує перші плоди.

Микола Ліщук каже: вирощу-
вати горіхи вигідно — вони довго 
не псуються та їх добре купують на 
базарі. Він мріє про те, щоб реалізу-
вати свій врожай просто на конди-
терську фабрику — така практика є 
в наших польських сусідів. Але це — 
на перспективу.

Тетяна АДАМОВИЧ

Микола Ліщук ростить італійські 
та чеські горіхи


