
3 листопада помер журналіст, 
депутат Луцької міської ради 
від фракції ВО «Свобода» 
Андрій Калахан. Йому трохи 
більше місяця тому виповни-
лося 25 років. 
Він народився у місті Берес-
течко Горохівського району 
Волинської області. Працював 
репортером інтернет-видань 
«Волинські новини» та «Волин-
ський інформаційний портал», 
був активним дописувачем 
блогів. У 2010 році Андрія 
обрали депутатом Луцької 
міської ради від ВО «Свобода». 
З 2011 року Андрій Кала-
хан тривалий час боровся з 
важкою недугою — аденокар-
циномою правої легені. На по-
чатку осені 2013-го йому стало 
гірше — Андрія поклали 
до обласної клінічної лікарні. 

Редакція газети «Відомості» 
зі скорботою висловлює щире 
співчуття рідним і близьким 
у зв’язку з непоправною втра-
тою Андрія. Світла пам’ять про 
нього назавжди залишиться 
в наших серцях. 

У Федорівці Володимир-Волинсько-
го району на присадибній ділянці 
подружжя Мишків ростуть десятки 
столових сортів винограду, понад 
півтори тисячі середньорослих 
яблунь, груш, черешень, персиків 
та інших плодових дерев і кущів. До 
сільських мічурінців приїжджають 
не тільки, щоб придбати саджанці, 
плоди чи квіти, а й за досвідом. А 
повчитись у них і справді є чому. 

КРИМСЬКИЙ ВИНОГРАД 
І У НАС ПЛОДОНОСИТЬ 

Коли побачила присадибну ді-
лянку Бориса та Людмили Мишків, 
то дивувалась із усього, що тут росте, 
бо так дбайливо і по-господарськи 
не кожен плекатиме те, що вирощує. 
А у них рядки, мов на дослідних ді-
лянках, рівні, ніби лінійкою відмі-
ряні, на кожному деревці та кущі 
прикріплені мітки з назвою сорту 
і датою, коли посаджені й окуліру-
вані. А вже як задумають щось ви-
ростити, то підбирають такі сорти, 
щоб добре плодоносили у нашому 
регіоні. Приміром, столових сортів 
винограду перепробували понад два 
десятки, а зупинилися на восьми, бо 
ранні, достигають у серпні, до Спаса, 
тож їх охоче розкуповують. Найбіль-
ший попит — на «вікторію», «лору», 
«аркадію», «кешу», «талісман». Коли 
дотримуватись агротехнологій, то 
грона виростають вагою в понад кі-
лограм! 

Порівняно з іншими ягідниками 
виноградна лоза, особливо столові 
сорти, потребує дбайливого догля-
ду з ранньої весни до пізньої осені. 
Здавалось би, які роботи у холодну 
пору? Борис Сергійович каже: лозу, 
яка ще не скинула листя, треба об-
робити 33-процентним карбамідом 
(сечовиною), а навесні — бордось-
кою рідиною, щоб захистити від хво-
роб. Для обприскування має спеці-
альний потужний агрегат «Садко». 
До морозів кущі обрізає майже на 
четвертину, формує декілька осно-
вних гілок із зеленими пагонами, 
на яких чотири-п’ять бруньок, — їх 
пригинає до землі та прикриває. Во-
сени, коли мине загроза заморозків, 
накриття забирає. Ще раз кущі про-
ріджує у серпні, коли достигають 
плоди, — це покращує доступ пові-
тря і сонця до гілок і грон, які від та-
кої вентиляції швидше достигнуть. 

Як розмножує виноград? Паго-
ни, обрізані восени, ріже на невеликі 
чубуки з трьома бруньками, які за-
мочує у світло-рожевий розчин мар-
ганцівки, згодом зв’язує їх у пучки 
і кладе у спеціальний холодильник. 
Там посадковий матеріал перебуває 
до січня. Цього місяця чубуки, вмо-
чивши у стимулятори росту, а верх-
ню бруньку — у віск, садить у спе-
ціальний напівскляний термоящик 
із землею і тирсою, який зберігаєть-
ся у підвалі. У такій універсальній 

конструкції легко спостерігати за 
саджанцями, регулюючи темпера-
туру за допомогою ламп, встанов-
лених унизу піддона. Різниця між 
верхньою і нижньою температура-
ми становить вісім-десять градусів. 
У диво-конструкції, яку господар 
зробив власноруч, виноград росте 
до квітня, а у травні висаджує його 
у відкритий ґрунт із сонячного боку 
(бажано — південного) на глибину 
40–50 см, відстань між кущами — 
30 см. У посадкові ями дає попіл і 
перегній. За літо саджанці вироста-
ють на півтора метра. У цей період 
декілька разів підживлює їх збро-
дженим коров’яком — 1 л на 10-лі-
трове відро води. До кожного куща 
кріпить пластмасову мітку, на якій 
простим олівцем пише сорт. Окрім 
цього, всі відомості заносить у спе-
ціальний журнал. Якщо навіть втра-
чається мітка, то під рукою є журнал 
із записами. 

МІСЦЕВІ, А НЕ ПОЛЬСЬКІ 
ЯБЛУКА 

Крім кущів і ягідників, поло-
вину земельної ділянки займають 
саджанці середньорослих плодових 
дерев. Є і раніше посаджені, і понад 
півтисячі молоденьких прищеп ви-
шень, черешень, яблунь, груш, пер-
сиків, слив, абрикосів різних стро-
ків стиглості — їх продаватимуть 
уже навесні. Одних яблунь мають 
25 сортів. Добрий попит на саджанці 
і плоди сортів «джонаголд» «чемпі-
он», «голден делішес», «перлина Ки-
єва», «слава переможцям», «делічія», 
«інтерпрайз», а «сніжний кальвіль» 
розбирають хворі на діабет. 

Як і кожен, хто любить землю і 
все, що на ній росте, наші мічурін-
ці також вчаться і набувають досві-
ду: читають і виписують спеціальну 
літературу та газету «Добрий гос-
подар», в Інтернеті знайомляться з 
такими, як і самі, їздять у Маяки, де 
є плодовий розсадник, на конферен-
ції у Хмельницький — там науковці 
вчать, як плекати сади. А це і справді 
ціла наука. 

Цьогоріч у Федорівці працювали 
спеціалісти з маяківського плодо-
розсадника, і притому — всі жінки, 
бо, виявляється, окулірувати дору-
чають тільки їм. 

Ще з літа господар збирає кіс-
точки аличі й зернята з яблунь і 
груш. На 90–140 днів кладе їх у холо-
дильник на стратифікацію, а влітку 
висіває у ґрунт. За цей період дички 
підростають на 20–30 сантиметрів. 
Восени викопує їх, в’яже у пучки, які 
також зберігає у холодильнику, або, 
підкопавши деревце-дичку, підрізає 
довгий корінь і знову садить у зем-
лю. Лише у серпні наступного року 
їх можна окулірувати. Для цього 
знизу в прищепі робить Т-подібний 
розріз і вставляє гілку, яку кріпить 
стрічкою. Усі кісточкові окулірує на 
аличі, а насіннячкові, відповідно, — 
на дичках яблунь і груш. А вже на-
весні над прижилою брунькою зрі-
зує верхній пагін. 

Як захищає сад від хвороб і шкід-
ників? Як зійде сніг, дерева і кущі 
обробляє мідним купоросом — сто 
грамів на десять літрів води. Навес-
ні, як бруньки ще рожеві, обприскує 
«Актарою» — це вбереже від квітко-
їдів. На дерева, які ростуть десять і 
більше років, прив’язує ловчі пояси. 

Що це таке? Невеликі шматки гоф-
рованого паперу кріпить до стовбу-
ра, а поверх, щоб тримався, зв’язує 
його капроновою сіткою (можна 
будь-чим). У таких поясах збираєть-
ся плодожерка, яка у червні-липні 
найбільш активна. Пастки перевіряє 
щотижня, а шкідник добре смакує 
курям. На гілках розвішує пластико-
ві пляшки зі збродженим компотом 
— цей напій приваблює різних мете-
ликів, що відкладають яйця на дере-
вах. Ще від плодожерки допоможуть 

«Конфідор Максі» та «Матч». 
Не тільки ягідники захищає 

карбамідом, а й дерева. Восени на 
десять літрів бере 500–600 грамів —
цим розчином обприскує штамби і 
стовбури, а за місяць до збору вро-
жаю — «Хорусом» і «Світчем». 

У тому, що плоди, вирощені у 
приміському селі, конкурують із за-
кордонними, переконалась сама. 
Побачила, як просто на вулиці, у 
ящиках, зберігаються різні сорти 
яблук і груш — один другого кращі 
не тільки зовнішнім виглядом, а й 
смаком. Тут вони стоятимуть із пів-
місяця, а пізніше — у спеціальному 
сховищі з температурою один-два 
градуси — такий режим регулює хо-
лодильний агрегат. 

— Коли вивозимо свою про-
дукцію на ринок, є покупці, які не 
вірять, що це наше, волинське, а 
кажуть: привезли з Польщі. Це най-
більш образливо, — міркує Борис 
Сергійович, бо ж яблука з власного 
саду. — Хто вже їх пробував, їдуть до 
нас додому купувати, так би мовити, 
просто з дерев. А вже коли побачать 
наш сад, то не втримуються — ще і 
саджанці везуть із собою. 

Продовжуючи розповідь про 
сільських господарів, треба згадати 
ще одне їхнє захоплення — квітни-
карство. В осінню пору особливо 
гарно дивитися на грядки з різноко-
льорових хризантем — їх тут понад 
сотня сортів і кольорів. 

Уявіть собі таку картину: моло-
дий сад із обважнілими плодами, 
що так і просяться до рук, поряд — 
шкілка з прищепами, а довкола — 
хризантемний оазис… Дивлячись 
на все це, так і не визначилася, що 
найбільше вподобала, бо все гарне. 

Тетяна АДАМОВИЧ 
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До кінця року сири 
подорожчають на 10% 
Сири українського виробництва до кінця року подо-
рожчають на 5–10%. За вісім місяців ціни на основні 
сорти сиру (російський, голландський, сметанковий, 
пошехонський) уже підскочили в роздробі на 2–5% і 
продовжать зростати. Експерти називають дві причини 
зростання цін. Перша — цього літа подорожчало моло-
ко. Друга — збільшення обсягів експорту наших сирів. За 
січень–вересень експорт підвищився на 13% порівняно 
з аналогічним періодом минулого року. 

Волинянин намагався вивезти 
17 кг бурштину 
У пункті пропуску «Рава-Руська» прикордонники затри-
мали мікроавтобус «Фольксваген», яким керував 47-річ-
ний волинянин. Автомобіль спрямували на додаткову 
перевірку, під час якої з’ясувалося, що чоловік пере-
ховував у паливному баку 17 кілограмів необробленого 
бурштину. Складено адмінпротокол. Товар вилучили та 
передали працівникам митниці. 

8,06
на стільки мільярдів гривень у 
третьому кварталі зріс портфель 
кредитів, виданий українцям у 
національній валюті. Банки за цей 
період майже вдвічі порівняно з 
попередніми кварталами збіль-
шили видачу позик населенню. 
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Міліція намагалася приховати факт зґвалтування неповнолітньої? 

4 листопада 2013 року органами 
прокуратури за фактами публі-

кацій у ЗМІ були внесені відомості 
в ЄРДР за ознаками кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 3 
ст. 152 (зґвалтування) Кримінально-
го кодексу України. Про це йдеться 
на офіційному сайті УМВС України 
у Волинській області. 

«6 жовтня 2013 року в Луцький 
МВ УМВС України у Волинській об-
ласті надійшло повідомлення від лі-
каря про те, що у Волинську обласну 
дитячу клінічну лікарню по медичну 
допомогу звернулася неповнолітня 
жителька м. Ківерці з підозрою на 
отруєння та зґвалтування, — йдеть-
ся у повідомленні. — На місце події 
відразу виїхали слідчо-оперативна 
група Ківерцівського райвідділу мі-
ліції та судово-медичний експерт 
Волинського обласного бюро судо-
во-медичної експертизи. 

У ході проведення перевірки 
було відібрано пояснення від потер-
пілої, в якому вона вказала, що в ніч 
із 5 на 6 жовтня дійсно мала статеві 
зносини з кількома чоловіками, але 
будь-якого примусу з боку останніх 
не було, тобто статеві акти відбува-
лися добровільно. 

Того ж дня надійшла спільна 
заява неповнолітньої та її матері, у 
якій вони просять будь-яких прова-
джень не розпочинати і припинити 
будь-які перевірки з цього приводу, 
оскільки самого факту зґвалтування 
не було. 

Крім того, в лікарні дівчину 
оглянув судово-медичний експерт, 
який констатував відсутність тілес-
них ушкоджень, які свідчили б про 
насильницький статевий акт. 

Правоохоронці того ж дня вста-
новили особи всіх чоловіків, котрі 
тієї ночі вступали з неповнолітньою 

у статеві зносини. Усі вони підтвер-
дили статевий акт, але заперечили 
факт будь-якого примусу. 

У зв’язку з тим, що у наявних 
матеріалах були відсутні факти, які 
б вказували на наявність криміналь-
ного правопорушення, відомості не 
вносилися в Єдиний реєстр досудо-
вих розслідувань. Вказане рішення 
було погоджене з прокурором Кі-
верцівського району». 

Сподіваємося, що нове слідство 
дасть відповідь на запитання: чому 
ж дівчина після нібито добровіль-
них «зносин» намагалася вкоротити 
собі віку, напившись пігулок? І чому 
факт не було внесено до Єдиного ре-
єстру досудових розслідувань? Адже 
справа стосується неповнолітньої. 
У цій ситуації, згідно з законодав-
ством, справу потрібно порушувати 
у будь-якому разі. 

Справжні мічурінці живуть у Федорівці 


