
У господарстві сім’ї Процанів із 
Манькова Локачинського району 
зараз гаряча пора — якраз роз-
продують розсаду. Тільки під вечір 
Віталій Анатолійович Процан по-
вернувся з ринку. Тому, каже, бала-
кати вже втомився, адже кожному 
покупцеві потрібно роз’яснити, 
як правильно посадити, як догля-
нути за рослиною, щоб отримати 
хороший урожай. Біля їхнього 
обійстя стоїть кілька теплиць, де Ві-
талій Анатолійович і його дружина 
Жанна Михайлівна трудяться в поті 
чола, щоб заробити, як кажуть, на 
хліб насущний. Адже на початку 
незалежності обоє залишилися 
без роботи і постало питання, як 
виживати: в родині підростало дві 
донечки. Їх потрібно було вчити, 
а ще — будувати хату. Земельних 
паїв не мали, тому вирішили взяти-
ся за щось таке, щоб і прибуток був, 
і землі небагато використовувати. 
От і почали вирощувати овочі. 

Сьогодні їхній будинок уже зве-
дений. Подвір’я акуратно викладене 
бруківкою, гарні квітники — видно, 
що мешкають працьовиті люди. 

— Що ви до нас без сапки? — 
жартує господар. 

— Та у вас ніби все прополене, — 
показую на клумби. 

— Думаєте, що легко? Все це з 
жінкою своїми руками зробили, — 
показує натруджені долоні. — Донь-
ки також багато допомагають. 

— У нас тільки гектар землі, — 
долучається до розмови господиня. 
— З картоплі не було віддачі, тому 
посадили помідори, сотих до деся-
ти, а ще перець, огірки, полуницю 
— все, що можна було на ринку про-
дати. Розсаду спочатку вирощували 
тільки собі, а тепер і для реалізації. 

— Коли став безробітним, вирі-
шив поїхати у Польщу, — розповідає 
Віталій Анатолійович. — Місяць там 
пробув на заготівлі яблук. Грошей 
тоді мало платили, але головне те, 

що я побачив, як там люди живуть, 
як трудяться, і сказав собі: треба 
працювати вдома — клімат той са-
мий, земля та сама. 

Сьогодні Процани вже мають 
постійних клієнтів, які приїжджа-
ють до них кожного року і купують 
по сто-двісті корчів розсади. 

— Часто на базарі продають роз-
саду сіяну, — пояснює господар. — 
Тобто посіяли, підживили її якоюсь 
хімією, виросла велика, а корінець 
маленький. І коли людина висадить 
її вдома, то часто й не приймається, 
а якщо приймається, може зацвісти, 
і помідори починають в’язатися зе-
лені, але не достигають. Щоб томат 
виріс і добре плодоносив, розсада 
має бути пікіруваною. Тобто її спо-
чатку треба посіяти, потім висади-
ти у ґрунт, потім знову викопати, а 
тоді лише садити на городі. Помідор 
таким чином має пережити стрес, 
і тоді плоди достигнуть швидше, а 
врожай буде хороший. 

Віталій Анатолійович зауважує, 
що рослинництву вчився самотуж-
ки (за освітою він інженер-механік, 
дружина — хімік. — Авт.), читаючи 
відповідну літературу, журнали. А 
ще запрошував для консультування 
знайомих, які працювали за кор-
доном у тепличних господарствах, 
радився з агрономами, прислухався 
до того, що рекомендували аграрні 
дослідні інститути. 

Каже, щоб помідори добре вро-
дили, розсада повинна мати 40-50 
днів від дня висіву. А розсада перцю 
—70-90 днів. 

— А коли продають дуже моло-
ду розсаду, тоді людині доводиться 
довго чекати врожаю, — відкриває 
секрети огородництва пан Анатолій. 

Дружина додає, що у наших клі-
матичних умовах краще вирощу-
вати ранні та середньоранні сорти 
томатів. 

— Ми ту ж саму розсаду, що 
продаємо, садимо й собі. І якщо 
мій покупець потім звернеться до 

мене, мовляв, погано у нього росте, 
намагаюся знайти причину і щось 
порадити. Проте зазвичай люди 
хваляться, що, приміром, перець у 
них набагато кращий, адже вони ма-
ють більше можливостей доглянути 
його, ніж я. Бо у мене тисяча, а в них 
20 штук. Але ви можете у сусідів, хто 
купував у мене розсаду, запитати, бо 
якось негарно самому себе хвалити. 

Крім перцю та помідорів, про-
дають розсадою ще й огірки, дині, 
кавуни, баклажани. А урожаєм — в 
основному томати, огірки, капусту і 
перець, хоча останнім часом ціна на 

нього впала, каже овочівник. 
— У нас усе, що є добре, шкода 

викинути, тому намагаємося прода-
ти за будь-яку ціну, вигідно нам чи 
ні, а як не вийде, то подарувати, — 
зауважує Віталій Анатолійович. 

На запитання, що приносить 
кращий прибуток — розсада чи ово-
чі, відповів: 

— Вигідніше продавати капус-
ту, коли кілограм коштує дві гривні, 
картоплю — коли більше трьох. А 
коли помідор на ринку — три гривні 
і стільки ж бараболя вартує, то ви-
гідніше, звичайно, її, адже томати 

— дуже затратна культура. Для селя-
нина проблема в тому, що немає ста-
більності: у нас базар, а не ринок — 
сьогодні ще одна ціна, а завтра вже 
інша, через що не можу прорахува-
ти, що мені вигідно. А ще проблема 
— далеко живемо від обласного цен-
тру, дорого їздити на ринок. 

Віталій Анатолійович запевняє, 
що у своїх теплицях вирощують 
екологічно чисту продукцію, адже 
основне їхнє правило — поменше 
хімії. 

— Ми гній, попіл не викидаємо 
— все фасуємо в мішечки, тоді на-
стоюємо у бочці та використовує-
мо для підживлення, — розповідає 
овочівник. — Дякувати Богу, по-
мідор родить на одному місці, тому 
що мало застосовуємо хімії. От іноді 
на ринку продаю капусту — головка 
5-7 кг важить, або полуницю — бу-
ває, що ягода у банку не влазить. Ін-
спектор, яка відбирає продукцію для 
аналізу, цікавиться: чим ви її кропи-
те, що така гігантська? А це ж просто 
сорт такий. Не вірять, беруть на до-
слідження, але все в нормі. 

Віталій Анатолійович запросив 
подивитися його теплиці. Щоправ-
да, зауважив, що це лише плівкові 
накриття. Наразі парник, де був би 
обігрів і крапельний полив, — лише 
у мріях пана Віталія, бо поки що на 
такий коштів не вистачає. Та й навіть 
ті, що є, потребують великих затрат: 
замовляють спеціальну плівку, яка 
повинна бути витривалою до вітрів, 
раз на три роки проводять капіталь-
ний ремонт дерев’яних каркасів. 

— У нас теплиці для захисту від 
дощу та приморозків, — пропонує 
глянути господар. — Розсаду почи-
наю сіяти з лютого, і коли були мо-
рози, то ми, крім плівки, ще мусили 
агроволокном накривати, бо з боків 
розсада мерзла. Буває, вночі бігаю з 
паяльною лампою, щоб обігріти, бо 
можна за годину втратити всю роз-
саду. 

Людмила ШИШКО 
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стільки мільйонів гривень 
склали збитки від 
корупційної діяльності 
поточного року. Про це 
заявив міністр МВС України 
Віталій Захарченко. 

На Трійцю і День Конституції 
будуть додаткові вихідні 
Два великих свята — Трійця та День Конституції — у червні 
подарують українцям два додаткові вихідні. Такий порядок 
передбачений відповідним урядовим розпорядженням. 
Трійця (цього року випадає на 23 червня) завжди 
відзначається по неділях, отже, це додає українцям ще один 
день відпочинку. Вихідні: 22, 23, 24 червня. Цього ж тижня 
святкуватимемо День Конституції (28 червня), який припадає 
на п’ятницю. Вихідні: 28, 29, 30 червня. Також не слід забувати, 
що субота, 1 червня, в Україні буде робочим днем — як 
компенсація за додатковий вихідний 10 травня. 

Половина дитячих таборів 
в Україні застаріла 
В Україні 50% дитячих таборів мають застарілу 
матеріально-технічну базу. Про це повідомила 
заступник директора Департаменту гендерної 
політики й оздоровлення дітей Мінсоцполітики 
Тетяна Гулечко. Зі слів чиновниці, реконструкція 
всієї системи дитячих таборів в Україні обійдеться 
в три мільярди гривень. «Це майже три мільярди, 
якщо взяти фінансування з держбюджету, місцевих 
бюджетів, залучені кошти. Є і приватні оздоровчі 
табори», — зауважила Гулечко. 
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Чутки, що опозиціонер Віталій 
Кличко тісно співпрацює з владою, 
ходять уже давно. Про це часто 
говорять не лише журналісти і 
політологи, але й навіть колеги 
по опозиції. Бо аж надто дивною 
іноді виглядає позиція «УДАРу» з 
багатьох політичних питань. Та й 
у виборчому списку партії було 
немало людей, яких пов’язували 
з Банковою. Проте сам Віталій 
завжди такі чутки спростовував. 
Так було й нещодавно, коли лідер 
«УДАРу» разом зі своїми депутата-
ми не проголосував за відставку 
уряду Миколи Азарова. 

Нагадаємо, що 19 квітня, коли це 
питання розглядалось у Раді, в залі 
засідань не було ні самого Кличка, ні 
шести його соратників. Серед них, 
до речі, колишній мер Одеси Еду-
ард Гурвіц та екс-міністр фінансів 
Віктор Пинзеник. Саме цього дня у 
них з’явились якісь «важливі» спра-
ви, що й завадили проголосувати за 
відставку Кабміну. В результаті рі-
шення набрало лише 190 голосів. 

Тоді на опозицію вилили багато 
критики, адже ситуація виглядала 
досить дивною: виборці не могли 
зрозуміти, чому депутати не голосу-
ють за свою головну вимогу. Спочат-
ку прес-служба Віталія Кличка на-
дала аж надто загальний коментар, 
який ще більше заплутав ситуацію, 
а згодом лідер «УДАРу» взагалі зник 
із інформаційного поля. Однак із 
початком нового пленарного тижня 
у Верховній Раді йому таки довелося 
відповідати перед журналістами. 

«Мене не було у залі з поважних 
причин. Це були сімейні обставини, 

які я категорично не хочу розголо-
шувати, — сказав Кличко. — Я про-
сив, щоб це голосування провели 
у середу, але його призначили на 
п’ятницю. Я знаю, що мою відсут-
ність намагаються політизувати». 

Здавалося б, медійники мали 
задовольнитися такою відповіддю. 
Але, як зазначив відомий політолог 
Тарас Березовець, «заява Кличка не 
лише не зняла питання мотивів, а 
породила нові». Тому журналісти 
вирішили копнути глибше. І вияви-
лося, що Віталій Кличко, який гово-
рить про себе як чесного та нового 
лідера, просто збрехав! 

19 квітня Віталій Кличко був у 
Німеччині, про що й повідомляє ні-
мецьке видання Soester-anzeiger.de. 
Та найцікавіше, що поїхав туди лідер 
«УДАРу» зовсім не з політичним ві-
зитом, а як відомий боксер — на за-
прошення пивного концерну. 

Він приїхав до містечка Варш-
тайн, щоб особисто вручити ключі 
від п’яти автомобілів «Мерседес» 
— їх місцева броварня розігрува-
ла серед любителів пива. Потім усі 
охочі фотографувалися з Кличком, 
про що свідчать світлини з заходу на 
сайті фірми Warsteiner. І саме за да-
тою зроблених фото журналісти ви-
явили брехню опозиційного лідера. 

Тож, як бачите, причина дійсно 
«поважна» — заради неї таки мож-
на було б і голосування перенести… 
Щоправда, Віталій Кличко чомусь не 
захотів нікому розповідати про свій 
вояж до Німеччини, як і те, який го-
норар він за нього отримав. Адже 
всім відомо, що такі рекламні акції 
не відбуваються безкоштовно. 

Скільки саме заплатили Віталію 

Кличку, ми, звісно, не знаємо. Проте 
прикро, що боксер, який, схоже, так 
і не став справжнім політиком, на-
магається петляти як заєць замість 
того, щоб просто розповісти правду. 
Невже це фірмовий стиль україн-
ської опозиції? Кличко пиво п’є за-
мість голосування в парламенті (між 
іншим, у офіційний та оплачуваний 
із нашої кишені робочий день), а 
Яценюк викладає в Інтернеті своє 
фото у плавках під час відпочинку 
в Ізраїлі (хоча в цей час у депутатів 
була запланована робота в коміте-
тах)… Мабуть, у країні більше немає 
проблем, тож можна й розслабити-
ся. 

Звичайно, сам факт такої поїзд-
ки не є кримінальним злочином. І, 
зрештою, це справа кожного — коли 
та куди саме їздити. Це стосується, 
до речі, не лише простих громадян, 
але й політиків. Однак у такому разі 
вони не повинні нічого прихову-
вати! Бо, погодьтеся, дивно, коли з 
екрана телевізора тобі розказують 
про любов до України та боротьбу 
«з режимом», а самі в цей час їдуть 
на «халтурку» — грошенят підзаро-
бити. 

І, за великим рахунком, до Клич-
ка немає претензій через те, що він 
не підтримав відставку уряду. Ба-
гато експертів, навпаки, назвали 
цей крок політично зрілим. Головна 
претензія у тому, що слова лідера 
«УДАРу» відрізняються від його дій. 
І в майбутньому це може принести 
чимало сюрпризів не лише Кличку, 
але й виборцям. Адже всі знають, що 
стається, коли політик намагається 
всидіти на двох стільцях. 

Юрій ГУК 

Кличко проміняв відставку Азарова на пиво В обласній лікарні після реконструкції 
відкрили приймальне відділення 

У Волинській обласній клініч-
ній лікарні відкрили оновлене 

приймальне відділення. Після ре-
конструкції приміщень і модер-
нізації обладнання створені всі 
умови для первинного обстеження 
пацієнтів і їх підготовки до по-
дальшого лікування у відділеннях 
обласної лікарні. 

Зокрема, у двох окремих, для 
чоловіків і жінок, санпропускни-
ках встановлено нову сучасну сан-
техніку, меблі та медичне устатку-
вання. У маніпуляційній кімнаті 
є повний набір медикаментів для 
невідкладної допомоги. 

Центр невідкладної допомоги 
для хворих із гострим коронар-
ним синдромом, який входить до 
складу приймального відділення, 
оснащений апаратом ЕКГ, дефі-
брилятором, апаратом для визна-
чення тропонінів крові (маркерів 

гострого інфаркту міокарда) та по-
вністю забезпечений необхідними 
ліками. Оновлено й приміщення 
малої операційної, у якій здійсню-
ють невідкладні оперативні втру-
чання. 

Поруч із приймальним відді-
ленням на першому поверсі розмі-
щений оснащений найсучаснішою 
високотехнологічною апаратурою 
діагностично-лікувальний центр, 
що функціонує у цілодобовому 
режимі. 

Як наголосив головний лікар 
обласної лікарні Іван Сидор, су-
часне оснащення, розміщення 
приймального відділення поряд 
із діагностичним центром, постій-
ний зв’язок із вузькими спеціаліс-
тами дозволяють діагностувати 
захворювання та надавати висо-
коспеціалізовану медичну допо-
могу в найкоротші терміни. 

У Польщі волинський овочівник зрозумів, 
що заробляти можна і на десяти сотках 


