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Директор Інституту демографії 
та соціальних досліджень Елла 

Лібанова розповіла, що українці 
в середньому вмирають на 12-13 
років раніше, ніж представники 
інших європейських країн. У той 
же час, за її словами, скорочення 
населення відбувається не тільки в 
Україні. «В усіх без винятку євро-
пейських країнах народжуваність 
не забезпечує навіть простого від-
творення населення», — сказала 
експерт.

Вона навела такі чинники 
скорочення населення Європи. 
«Впливає те, що діти, по-перше, 
більше не є економічно необхідни-
ми, адже господарська діяльність 
родини не залежить від їх кількос-

ті. По-друге, вони перестали бути 
«страховкою» на старість, бо нині 
діє ціла система забезпечення лю-
дини на схилі літ. По-третє, вар-
тість виховання, освіти, догляду за 
дітьми постійно зростає. Четверта 
причина — високий рівень освіти 
жінок, загальна емансипація», — 
пояснила директор Інституту де-
мографії.

Фахівець вважає, що в подаль-
шому кількість мігрантів до Укра-
їни буде збільшуватися. «Безпере-
чно, сюди будуть приїздити люди 
з різних країн світу. Здебільшого 
приїжджатимуть звідти, де рівень 
життя та заробітна плата нижчі за 
українські, де небезпечніше тощо», 
— сказала вона.

Відомості.UA
№ 45 (580)

3 - 9 листопада 2011 року
http://vidomosti-ua.com/

Життя

ПЕРЕВЕЗЕННЯ 

«Укрзалізниця» скасує 23 потяги

Державна адміністрація заліз-
ничного транспорту Украї-

ни планує скасувати курсування 
23 потягів до кінця 2011 року. 
У відомстві розповіли, що було 
здійснено повний аудит пасажи-
ропотоку, який відображає запо-
вненість кожного поїзда. 

«Завдяки аналізу стало наочно 
видно, які потяги курсують по-
рожніми, які використовуються як 
приміські, де, навпаки, не вистачає 
вагонів тощо. Такий повний аналіз 
пересування пасажирів робиться 
вперше за 20 років», — заявив ген-
директор «Укрзалізниці» Володи-
мир Козак.

Як з’ясувалося, пасажири ко-

ристуються поїздами дальнього 
сполучення як приміськими. За 
результатами аудиту залізничники 
планують до кінця 2011 року від-
мінити 23 поїзди та змінити періо-
дичність курсування 13 потягів. 

ДЕМОГРАФІЯ 

ЗУСТРІЧ ІЗ МАЙСТРИНЕЮ 

Оксана Рафальська зі Згоран «хворіє» на вишивку

Українські підлітки — серед 
найжорстокіших у Європі
Українські підлітки потрапили в список найжорсто-
кіших серед європейських однолітків. Статистика 
свідчить, що 34% українських дітей хоча б раз у 
житті були в ролі жертви, а 43% приміряли на себе 
амплуа агресора. За рівнем жорстокості вони посі-
дають четверте місце в Європі — після однолітків із 
Росії, Албанії та Білорусі. Причому з кожним роком 
відсоток юних агресорів зростає. Вони принижу-
ють, цькують і б’ють інших дітей, записують екзеку-
ції на телефон, аби потім викласти це в Мережу.

Народився семимільярдний 
житель Землі 
У ніч на 31 жовтня народився семимільярдний меш-
канець Землі. За попередніми даними, «ювілейний» 
землянин народився в Калінінграді о 00:02 (за мос-
ковським часом). Цю подію зафіксували спостерігачі 
від ООН. Хлопчика назвали Петром. Однак у Росії є 
конкуренти, які теж хочуть отримати «ювілейного» 
мешканця планети. Влада Філіппін заявила, що він 
народився саме в їхній країні: на роль героїні була 
обрана Данніка Май Камачо, яка з’явилася на світ у 
Манілі. Цікаво, що її теж вітали співробітники ООН. 

Українці вмирають на 12-13 років 
раніше, ніж європейці

ОСВІТА 

Наступного року до ЗНО введуть 
іспит зі світової історії

З   першого листопада почалася 
реєстрація на пробне тестуван-

ня. Участь у тестуванні по одному 
предмету обійдеться в 84 гривні 
(стільки ж було й торік). Пробні 
тести відбудуться 24 і 31 березня.

Цього року можна буде здава-
ти тести з всесвітньої історії. «Є 
спеціальності у вузах, для яких 
потрібне знання саме цього пред-
мета», — розповіла директор Ки-
ївського регіонального центру 
оцінювання якості освіти Світлана 
Сакаєва. 

Нагадаємо, для кожної спеці-
альності у правилах вступу до вузу 
визначений список предметів, із 
яких потрібно пройти тестування 

(два обов’язкові, а третій — на ви-
бір). Цього року всесвітня історія 
знадобиться для таких спеціаль-
ностей, як «Політологія», «Між-
народні відносини», «Міжнародне 
право» тощо. З двох предметів на 
вибір вуз може або вибрати один, 
який йому здаватиметься потріб-
нішим, або надати право вибору 
абітурієнту. 

Залишиться й тест із російської 
мови, причому його застосування 
розшириться. «Він прописаний у 
двох спеціальностях: «Журналіс-
тика» і «Філологія». На «Журналіс-
тиці» буде два предмети на вибір: 
іноземна мова або російська», — 
уточнила Сакаєва. 

30 жовтня у Луцьку відбувся VІ 
фестиваль любителів сала «З 
любов’ю до сала». Дійство вже ста-
ло традиційним для лучан і гостей 
міста, а організатори свята кажуть, 
що з кожним роком на нього 
з’їжджається все більше салома-
нів із інших областей. Родзинкою 
цьогорічного фестивалю стала пре-
зентація гігантського футбольного 
м’яча з сала, який уже занесли до 
Книги рекордів Гіннеса як най-
більший у світі. Що цікавого ще 
підготували для саломанів, бачили 
«Відомості».

Представник національного 
проекту «Книга рекордів України» 
Олександр Шустерук приїхав на 
фестиваль спеціально, щоб офіцій-
но зареєструвати рекорд.

— Луцьк по праву можна на-
звати столицею рекордів, — каже 
пан Шустерук. — По-перше, завдя-
ки проведеному фестивалю сала, 
а по-друге, завдяки традиційному 
вже фестивалю вишитих рушників. 
Організатори фестивалю любителів 
сала завжди вигадують багато ціка-
винок, аби дійство залишалося не-
повторним та оригінальним. Цього-
річ презентується найбільший м’яч, 
виготовлений із сала. Вже відомі 
його параметри: висота 2,19 метра, у 
діаметрі він сягає 6,45 метра. Це дій-
сно світовий рекорд. Приємно те, що 
місто Луцьк, яке, за великим рахун-
ком, не має футбольних традицій, 
вже стало причетним до Євро-2012. 
М’яч унікальний: ним не пограєш, 
але його можна споглядати, розумі-
ючи, що наше сало — це універсаль-
ний продукт, який можна не лише 
їсти, а й творити з нього такі дива. 

«Відомості» дізналися, що м’яч 
складається з більш як трьох десятків 
секцій, на кожну з яких використали 
по 16 кг сала. Зшивали цей витвір 
шестеро дівчат протягом трьох діб. 
Спочатку була виготовлена металева 
конструкція, на яку потім накладали 
сало. Загалом на футбольний м’яч 
пішло 420 кілограмів національного 
продукту.

Організатор свята, заслужений 
діяч мистецтв і ярий саломан Віта-
лій Іваницький, каже, що, готуючись 
до фестивалю, мав єдину мету: ще 

раз підтвердити, що сало — давня 
традиція українського народу, на-
ціональна гордість українців. Крім 
того, салолюб дуже хотів би, щоб у 
спілкуванні, побуті, харчуванні по-
ряд із іноземними назвами «чизбур-
гер», «гамбургер», «хот-дог» з’явився 
новий термін — «український сал-
бургер».

Велетенський апетитний м’яч зі-
брав довкола себе сотні гостей фес-
тивалю. Щоправда, спробувати його 
лучанам не вдалося. Компанія, яка 
його виготовляла, привезла м’яч до 
свята, а після презентації забрала 
назад.

Окрім гігантського м’яча, ми 
натрапили на ще один вартий ува-
ги витвір мистецтва — працівни-
ки Хмельницької АЕС спеціально 
привезли на свято до Луцька макет 
свого підприємства, який теж виго-
товили з сала. 

Завідувачка їдальні Хмельниць-
кої атомної станції Оксана Крук роз-
повіла, що виготовляли макет шість 
кухарів орієнтовно п’ять годин. На 
«атомку» пішло 12 кілограмів сала. 
Крім того, аби надати форму ше-
девру, майстрині використовували 
жир, смалець, перетертий із часни-
ком і перцем. Труби вдалося зроби-

ти завдяки хрону. Для оздоблення в 
хід пішли спеції, які «любить» сало: 
перець, гірчиця. Для зображення 
водосховища використали желатин 
і натуральні барвники. 

На відміну від гігантського м’яча, 
біля якого лучани могли лише сфо-
тографуватися, хмельницьку «атом-
ку» вдалося ще й скуштувати.

Крім того, пані Оксана розповіла 
«Відомостям», що свиняче сало ви-
користовують для ремонту атомних 
блоків, мовляв, без такого, здавалося 
б, далекого від атомної енергетики 
продукту станція не змогла б пра-
цювати. 

Ірина КОСТЮК

Гігантський футбольний м’яч із сала виготовляли три доби

У Луцьку виготовили футбольний 
м’яч із 420 кг сала

СКОРО СЕЗОН 

На зимувальних ямах ловити рибу 
заборонено

Оксана Рафальська із села Згора-
ни Любомльського району по-

чала вишивати ще у шестирічному 
віці. Пригадує, як мама казала їй: «ти 
ще мала для такої роботи», а тітка 
все ж таки дозволила дівчинці спро-
бувати покласти хрестики на полот-
но. І відразу в маленької Оксани все 
вийшло без помилок. З того часу, як 
зізнається жінка, вона «захворіла» на 
вишивання, а нині не уявляє свого 
життя без узорів, полотна, ниток. У 
неї сотні вишитих рушників, картин, 
сорочок. А не так давно майстриня 
почала створювати ікони.

— Ще ні однієї речі не продала, 
— каже пані Оксана, — все тільки 
дарую, на продаж вишиваю лише 
сорочки. За роботу беру, залежно 
від узору, 150-200 гривень. Вважаю, 
що вишивання та малювання — це 
моя хвороба. Я не ляжу спати, якщо 
не повишиваю, встаю — і відразу 
до вишивання. Якщо випадає якась 
вільна хвилина, люди зазвичай ідуть 
на відпочинок, а я — до вишивки.

Жінка запрошує подивитися її 
роботи: у двох кімнатах на стінах — 
вишиті рушники, картини й ікони. 

— Перед тим, як вишивати об-
раз, — розповідає, — прошу благо-
словення у Батюшки, полотно скро-
плюю свяченою водою, промовляю 
«Отче наш». 

Оксана Михайлівна створила на 
полотні вже 15 ікон, три з них пода-
рувала у місцевий храм, ще кілька — 
родичам. Але продавати не наважу-
ється. За одну їй навіть пропонували 
чотири тисячі гривень, одначе жінка 
відмовилася. 

Каже, робота залежить від на-
тхнення. 

— Ось цю ікону Божої Матері 
з Ісусом, — жінка показує образ на 
стіні у рамці, — я повишивала два 
дні, а потім вона пролежала два 
роки, доки знову до неї доступила, і 
тоді за чотири місяці вона була гото-
ва. А ось цей образ Ісуса Христа — 
за десять днів. Він мені наснився — і 
вишила швидко.

Талант до вишивання пані Окса-
ні передався по спадковості, адже в 
родині таким рукоділлям займалися 
і мама, і бабуся. Одначе, зізнається 
майстриня, вони так багато не ви-
шивали, як вона. Крім того, у неї 
своя техніка, бо вишиває так, ніби 
малює. Тому її вишиті картини зда-
ються об’ємними.

На запитання, про що мріє, від-
повіла:

— Мрію, щоб очі бачили виши-
вати, скільки буду жити.

Людмила ШИШКО

Із 1 листопада 2011 року й до 31 
березня 2012 року (початок не-

рестового періоду) заборонено 
промисловий, любительський і 
спортивний вилов риби на зиму-
вальних ямах у водоймах, повідо-
мляють у Волиньдержрибоохоро-
ні. Порушення заборони тягне за 
собою адміністративну або кримі-
нальну відповідальність, згідно з 

законодавством.
Зимувальна яма — місце масо-

вого скупчення риб у заглибленнях 
дна річок і озер у зимовий період. 
Зазвичай на ямах зосереджуються 
риби одного виду, що забезпечує 
найкращі умови зимівлі. У про-
точних водоймах зимувальні ями 
знаходяться у найбільш глибоких 
місцях із уповільненою течією. В 
озерах і водосховищах вони розта-
шовуються в зоні впадання річок, у 
місцях виходу підводних джерел.

Серед переліку місць, де знахо-
дяться зимувальні ями, такі водні 
об’єкти Волині: акваторії річок 
Стир, Стохід, Прип’ять, Західний 
Буг, Луга, Турія, а також озер Ве-
лике Згоранське і Римачівське Лю-
бомльського р-ну, Велике Пісочне 
та Пісочне, що знаходяться на 
території Кримнівської сільської 
ради, Домашнє та Синівське Ста-
ровижівського р-ну. 

Хмельницька АЕС... теж із сала


