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У Луцьку завершили розпис веле-
тенської диво-писанки. Майстри 
працювали з макетом велико-
днього яйця розміром 3×4 метри і 
вагою понад 100 кг більше місяця. 
Але волиняни впорались одними 
з перших з-поміж 24 регіонів, яким 
організатори святкового дійства 
до Дня незалежності — Параду 
вишиванок — надали гігантські 
заготовки. Розмальовану писанку 
покажуть лучанам на другий день 
Пасхи, а згодом вона помандрує до 
Києва, де 24 серпня проїде Хреща-
тиком на старовинному возі.

— Писанка — це маленьке диво, 
з давніх часів її дарували на знак 
примирення, побажання здоров’я, 
сили, врожаю, — розповіла на пре-
зентації писанки начальник управ-
ління культури міськради Тетяна 
Гнатів. — Акція з розпису старту-
вала 29 лютого. За 35 днів двоє май-
стрів, Володимир Бартошик і Євген 
Лавренюк, які працювали разом із 
помічниками, завершили роботу. 
Було нелегко, адже макет велико-
днього яйця об’ємний і важкий. 
Майстри користувалися високими 
розкладними драбинами, кілька ра-
зів доводилось класти на піддони 
і знову піднімати конструкцію. Всі 
матеріали надав гіпермаркет «Нова 
лінія», у приміщенні якого й роз-
фарбовували писанку. 

— Підхід до розмальовування 
макета мав бути неординарний, —
зауважив автор творчої концепції 
розпису, директор Луцької худож-
ньої школи Іван Гаврилюк. —  Це 
не звичайна писаночка, яку можна 
нагріти у руці, передавши їй своє 
тепло. Тут треба було зважати на 
масштаб, адже фактично це мала 
архітектурна форма. При створенні 
загальної композиції ми розділили 
макет на чотири частини. Кожен 
сектор — окремий візерунок, окре-
ма писанка. За основу взяті симво-
ли та знаки, характерні для Волині: 
завиточок, хвилька — це безконеч-
ник, історія якого сягає часів три-
пільської культури, сосонка озна-
чає взаємозв’язок людини з землею, 
близькість із природою, драбинка 
— символ пошуків кращого жит-
тя, крапки — символ зерна. Звісно, 
є символ сонця (ружа) — головний 
знак у житті людини з моменту на-
родження. Загалом зображення ро-
били більш графічними, з обвідкою 
знаків, аби писанка вирізнялася на 
відстані. Кольори розпису досить 
стримані — коричневий, червоний, 
жовтий, чорний і білий. Основний 
колір із давніх-давен для крашанок 
і писанок отримували з лушпиння 
цибулі — воно дає забарвлення від 

темно-коричневого до світлих від-
тінків. Вважаю, що луцька диво-
писанка у просторі буде дуже гарно 
сприйматись.

На всезагальний огляд писанки-
велетні виставлять у Національному 
музеї народної архітектури та по-
буту України в Пирогово. Та спершу 
обереги на стилізованих підводах 
«пройдуть» трикілометровий шлях 
від Хрещатика до Співочого поля.

Макети великодніх яєць органі-
затори акції — громадська органі-
зація «Столичні ініціативи» — за-
мовили на авіазаводі ім. Антонова. 
Виготовлені конструкції зі склово-
локна. Це достатньо цупкий матері-
ал, що не боїться жодних погодних 
умов, із нього виготовляють катери, 
тобто заготовці не страшні ні мороз, 
ні сніг, ні дощ. 

— Спочатку виникла проблема-
тична ситуація з підбором фарб для 
розпису, — зауважив Іван Гаври-
люк. — Але врешті-решт підібрали 

акрилові фарби для зовнішніх робіт, 
спеціально для пластику. Поверх для 
надійності обробили писанку лаком. 

— На параді диво-писанок бу-
дуть велетенські пасхальні яйця з 
усіх обласних центрів, розписані в 
традиціях кожного регіону. Таким 
чином ця акція об’єднає всю Украї-
ну, — звернув увагу міський голова 
Микола Романюк. — Поки ж наша 
писанка буде виставлена на Теа-
тральному майдані, всі охочі змо-
жуть сфотографуватися біля неї.

— Святкова презентація відбу-
деться на другий день Великодня, 
16 квітня, — додала Тетяна Гнатів. 
— Крім того, на лучан чекатиме 
дуже багато заходів: конкурс писа-
нок, презентація мистецької вулиці 
(перший такий проект в Україні), 
мистецьке дійство «Жива писанка», 
«Велика Пасха» від пекарів Волині. 
Гуляння будуть веселими та масо-
вими.

Ольга ЮЗЕПЧУК
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За рівнем народжуваності об-
ласті України поділяються на 

три групи, зазначають у Мініс-
терстві охорони здоров’я. Перша 
— це депресивна щодо дітородної 
активності Східна Україна. Для неї 
характерна наднизька народжу-
ваність, яка й наполовину не за-
безпечує відновлення населення. 
Це Донецька, Луганська, Сумська, 
Харківська, Дніпропетровська, За-
порізька та Полтавська області.

Друга група — Західна Україна, 
де відносно високі показники на-
роджуваності (1,2-1,6 дитини на 
одну жінку). У Мінздоров’я під-
креслили, що в західних областях 
іще зберігаються традиції дводіт-

ності, найменші в Україні показ-
ники поширеності абортів, удвічі 
нижча (від загальноукраїнського 
рівня) частка позашлюбної наро-
джуваності.

До третьої групи належать де-
мографічно старі регіони центру 
й півночі країни, в яких показни-
ки народжуваності й відтворення 
населення перебувають на рівні 
середньоукраїнських.

Підвищення рівня народжу-
ваності за останні п’ять років є 
передусім наслідком збільшення 
кількості потенційних матерів 
— жінок дітородного віку, наро-
джених у першій половині 1980-х 
років.

7 квітня у Луцьку відбувся дру-
гий півфінал Всеукраїнської 

ліги КВН «Волинь». Журі цього 
разу виявило нечувану щедрість і 
подарувало путівки до фіналу аж 
чотирьом командам. У стінах Па-
лацу учнівської молоді глядачів 
змушували плакати від сміху збір-
на Західної України «ЧистоГон», 
тернопільці «Оптом дешевше» 
та «Вікенд», «Хлеба и зрелищ» із 
Рівного, «Збірна Острозького ра-
йону» й представники Чернівців 
«Без Понтоff». Традиційно вони 
змагались у чотирьох конкурсах: 
візитка, розминка, відеоконкурс і 
музичний епізод.

Першими на сцену вийшли 
«Оптом дешевше» і своїми жар-
тами зуміли задати неабиякого 
темпу всій грі. А коли коман-
да продемонструвала мініатюру 
«Український турист у польському 
кримінальному районі», то зал не 
поскупився на оплески.

Команда «Без Понтоff» розпо-
віла про те, що свідки Єгови мають 
свого Дурнєва: «він ходить по міс-
ту і питається: а ви вірите в Бога?». 

Збірній Західної України «Чи-
стоГон» почали аплодувати ще до 
того, як команда розпочала свій 
виступ. Ще б пак, адже на сцену 

вийшли два майори: один — мілі-
ції, інший — СБУ. Хлопці, що, на-
певно, їздили дорогою зі Львова до 
Луцька, жартували: «Я бачу світло 
в кінці тунелю, це рай?» — «Ні, це 
лише Горохів».

Також представники правоо-
хоронних структур розповіли про 
те, як прогадали львівські міліці-
онери. «Так обідно, до Львова на 
Євро-2012 приїдуть німці, данці та 
португальці. А наші мєнти лохану-
лися і два роки вчили англійську», 
— сказав один із майорів.

«Збірна Острозького району» 
зачепила місцевих обранців гро-
мади, заявивши, що навіть Китай-
ську стіну не зрівняєш із паркана-
ми луцьких депутатів.

Отже, більш як дві години гля-
дачі надривали животи від сміху. 
Втім, як кажуть, фінал не гумовий. 
Тож за результатами гри туди мали 
б потрапити дві команди-пере-
можниці — «ЧистоГон» і «Оптом 
дешевше». Проте журі вирішило 
інакше, дозволивши боротися за 
чемпіонство у фіналі ще двом ко-
мандам — «Хлеба и зрелищ» і «Ві-
кенд». 

Нагадаємо, фінальна гра відбу-
деться 19 травня.

Ольга УРИНА

До Великодня лишилось не так 
багато часу, тож прилавки мага-

зинів уже заповнені пасками, різни-
ми посипками для них, барвниками 
для яєць. Але все це може зумовити 
цілий букет небезпечних хвороб, 
пише ТСН із посиланням на «Газету 
Киевскую».

Паски швидко черствіють через 
малу кількість консервантів, за-
певняють хлібопеки. «Термін при-

датності нашої випічки найчастіше 
становить від 48 годин до 12 діб, а 
основна маса великодніх виробів 
придатна до вживання 72 години», 
— пояснила прес-секретар ПАТ 
«Київхліб» Наталя Лук’янова.

За її словами, терміни зберігання 
безпосередньо залежать від рецеп-
тури виробу, а також від того, чи є 
упаковка. Паски складної рецептури 
виготовляються на кшталт кексів. 
До їх складу входять вершкове мас-
ло, маргарин, спирт, цукор, тобто 
натуральні інгредієнти. 

Що стосується різнокольоро-
вих посипок, то, як правило, вони 
виготовляються з цукрової пудри, 
тальку, крохмалю та харчових барв-
ників. Червоний бетанін, зокрема, 
отримують з буряка, жовтий кур-
кумін — із приправи куркуми або 
жирового розчину бета-каротину з 
моркви та гарбуза. А от дешеві по-
сипки за ціною 1-2 гривні напхані 

синтетичними барвниками — Е102, 
Е110, Е122, Е124, Е132, Е129 і Е171. 
Цей букет може загрожувати захво-
рюванням на рак, недугами нирок, 
алергією. І хоча лікарі стверджують, 
що в таких малих кількостях по-
сипання нешкідливе для здоров’я, 
варто остерігатися людям, у яких є 
діабет, алергія або харчові розлади. 

У Центрі споживчих експертиз 
«Тест» дослідили барвники для яєць. 
Виявилося, що шість із них — небез-
печні для дитячого здоров’я. У Єв-
ропі такі фарби для крашанок про-
дають із попередженням: «Барвник 
може викликати затримку розвитку 
дітей». В Україні таких позначок не 
роблять. Ідеться про тартразин, або 
Е102, а також про Е104, Е110, Е122, 
Е124, Е129. На думку європейських 
лікарів, усі ці речовини небезпечні 
для організму малечі, позаяк при-
зводять до підвищеної активності та 
зниження концентрації уваги.

У Луцьку відкрили 
виставку крашанок
У виставковій залі Луцької художньої школи 
відкрили міжміський конкурс писанки «Пи-
санковий дивосвіт». Усі представлені роботи є 
авторськими: діти віком від 8 до 18 років розпи-
сували яйця воском і фарбували природними та 
штучними барвниками. Цього року на конкурсі 
представлено 745 писанок, які створили 215 
юних майстрів. Виставку можна оглянути до 1 
травня 2012 року.

В Україні висаджують парк 
лікарських рослин
У Кіровоградській області з’явиться парк лікарських 
рослин. Роботи з його створення вже почалися в 
Олександрівському лісництві. Майбутній парк займе 
площу в один гектар. Тут будуть вирощувати липи, 
клени, ялівець, шовковицю, бузину червону, шипши-
ну, глід, калину, лаванду, брусницю й інші рослини, 
що використовуються у медицині. У парку встанов-
лять альтанки й ослони для відпочивальників. Таких 
спеціалізованих парків в Україні поки нема.

Яке місце відводиться релігії в 
житті українців, з’ясовувала 

компанія Research & Branding 
Group. Більшість опитаних зізна-
лися, що відвідують церкву лише у 
великі свята, в основному це люди 
30-39 років. Респонденти віком по-
над 50 років відвідують церкву, як 
то кажуть, раз на оказ. А щодня 
бувають у храмах люди у віці по-
над 60.

Хоч українці не дуже часто 
відвідують церкву, довіру до неї 
відчувають 67% учасників опи-
тування. У центральних районах 
України ця цифра взагалі досягає 
72%.

Релігія та віра для українців 
— це данина національним тра-
диціям (42%) і моральним нор-
мам (32%). Приблизно четверта 
частина опитаних (24%) бачить у 
ній особисте спасіння. Цікаві ре-
зультати дали відповіді на питан-
ня, де люди повинні отримувати 
уявлення про моральні цінності. 
80% українців поставили на перше 
місце сім’ю, 50% — школу та вуз, а 
лише 28% — церкву. «Це законо-
мірно, — вважає психолог Костян-
тин Увальський. — Свідоме став-
лення до релігії людина формує 
не раніше старшого підліткового 
віку», — пояснив експерт. 

Велетенська диво-писанка Луцька 
вже готова


