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  РЕЗУЛЬТАТ
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 МИСТЕЦТВО ЗА ҐРАТАМИ

  НЕБЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ

За місяць волиняни добровільно 
здали в міліцію 153 одиниці зброї

Побили вікна у школі, 
щоб успішно скласти іспит

Співробітники МНС під час 
пожежі врятували життя чоловіку

Вихованці Ковельської колонії влаштували виставку 
вишивок

Збив односельчанина трактором 
і втік із місця ДТП

В управлінні МВС України у Во-
линській області закінчився 

місячник добровільної здачі зброї, 
боєприпасів, вибухових матеріалів 
і спеціальних засобів. 

Очільник відділу профілак-
тики правопорушень полковник 
міліції Олександр Медведєв на-
голосив, що основною метою мі-
сячника було доведення до відома 
громадян норм чинного законо-
давства щодо звільнення їх від 
кримінальної відповідальності за 
умови добровільної здачі зброї та 
вибухових матеріалів, які вони не-
законно зберігають і переховують.

Завдяки широкій інформацій-
ній кампанії до органів внутрішніх 
справ було здано 153 одиниці вог-
непальної зброї: із них 2 — зброя 
армійських зразків, 17 — наріз-
на мисливська та спортивна, 127 
— мисливська гладкоствольна, 3 
— холодна зброя, 2 — саморобна 
зброя, 2 — інша зброя. Окрім того, 
здано 27 газових пістолетів і ре-
вольверів, 7 пристроїв для відстрі-
лу патронів, споряджених металь-
ними снарядами несмертельної 
дії, 324 різні набої до вогнепальної 
зброї. До органів внутрішніх справ 
також постійно здають зброю та 
боєприпаси часів Великої Вітчиз-

няної війни, які знаходять під час 
земельних робіт, на будівництві 
тощо.

Від загальної кількості добро-
вільно зданої зброї та спеціальних 
засобів у особисте користування 
громадян зареєстровано 11 оди-
ниць мисливської гладкостволь-
ної зброї. Вирішується питання 
ще щодо восьми одиниць зброї та 
спеціальних засобів. 48 одиниць 
добровільно зданої зброї передано 
на склад озброєння УМВС в об-
ласті для знищення.

Нещодавно до ковельських пра-
воохоронців звернувся ди-

ректор однієї зі шкіл міста Ковеля. 
Він повідомив, що колишній учень 
цієї школи Олександр побив вікна 
в одному з класів. У цей час учні 
саме складали там іспит.

За підозрою у хуліганстві пра-
воохоронці затримали 18-річно-
го ковельчанина Олександра М. 
Хлопець раніше у поле зору мілі-
ціонерів не потрапляв. Як зго-

дом виявилося, на протиправний 
вчинок його підштовхнув друг, 
який здавав екзамен. Таким чином 
Олександр мав відволікти увагу 
вчителів: хлопці сподівалися, що 
в них з’явиться нагода списати не-
вивчений матеріал. 

Наразі місцевого шибеника 
відпустили додому. За необачний 
вчинок адміністративна відпові-
дальність батькам неповнолітньо-
го забезпечена. Триває перевірка.

Близько ста вишиваних робіт на 
різну тематику створили вихо-

ванці Ковельської виховної колонії і 
представили на мистецькій виставці 
наприкінці квітня у Ковельському 
культурно-просвітницькому центрі.

Гурток у колонії діє вже сім ро-
ків, і за цей час було створено ве-
лику кількість різнопланових робіт. 
Вишивання виховує у хлопців терп-
лячість, старанність і прагнення до 
краси. Вони докладають максимум 
зусиль, щоб отримати позитивну 
оцінку від учителів, похвалу від гля-

дачів виставки.
Роботи вихованців колонії, без-

умовно, заслуговують на високу 
оцінку. Зокрема, молодим талантам 
секретар Ковельської міської ради 
Михайло Гетьман вручив подяку від 
міського голови за популяризацію 
мистецтва у Ковелі. 

Благочинний Ковельсько-Вве-
денської округи УПЦ протоієрей 
Василь Сергійчук зауважив, що, 
спілкуючись із хлопцями, помітив, 
що мистецтво позитивно на них 
впливає, вони стають на шлях ви-
правлення.

Найбільше до вподоби учасни-
кам гуртка вишивати картини на ре-
лігійну тематику. Також на виставці 
є чимало портретів визначних осо-
бистостей, пейзажів, натюрмортів. 
Тішать око полотна з дітьми.

Вишиті картини неодноразово 
були відзначені на конкурсах, ви-
ставках. На міжнародному конкурсі 
«Знаки життя» у 2009 році картина 
«Модниця» демонструвалась у Від-
ні (Австрія), за що її автор отримав 
подяку від глави УГКЦ Любомира 
Гузара. Ще одне полотно посіло дру-
ге місце в Страсбурзі (Франція). Тож 
мистецькі роботи вихованців Ко-
вельської колонії заслуговують ви-

знання на світовому рівні.
Виставка триватиме до кінця 

травня, тож усі охочі можуть по-
бачити твори підлітків зі складною 
долею.

Ольга КУПЧИНСЬКА

У чергову частину Шацького РВ 
УМВС у Волинській області 

надійшло повідомлення від черго-
вого лікаря Шацької центральної 
районної лікарні про те, що в селі 
Мельники трапилася дорожньо-
транспортна пригода. При виїзді 
на місце події було встановлено, 
що невідома особа, керуючи трак-
тором, здійснила наїзд на 34-річ-
ного пішохода Михайла С., який 
рухався у зустрічному напрямку.

Працівники відділу ДАІ Шаць-

кого райвідділу міліції оперативно 
встановили, що ДТП скоїв 36-річ-
ний односельчанин потерпілого 
Валерій М. Чоловік, керуючи само-
робним незареєстрованим трак-
тором, збив пішохода та залишив 
місце події. Внаслідок аварії по-
терпілий отримав тілесні ушко-
дження: закриту черепно-мозкову 
травму, політравму, множинні 
скальповані рани волосяної ділян-
ки голови. Михайло госпіталізова-
ний у Любомльську ЦРЛ. 

Жінка-пасічник із Горохова сама 
майструє вулики й навчає бджолярів 

Бджільництво — це стабільний 
дохід у бюджет сім’ї та хобі, яке 
ураз може перетворитись у справу 
всього життя, — переконана 
бджоляр із 20-річним стажем Надія 
Загоруйко. За п’ять кілометрів від 
Горохова вона має пасіку, що на-
лічує тридцять бджолосімей. На її 
думку, займатися бджільництвом 
вигідно і корисно, адже сьогодні в 
Україні це одна з галузей сільського 
господарства, яка розвивається 
дуже швидкими темпами, особливо 
у приватному секторі. 

Зазвичай у ролі бджолярів ми 
звикли бачити представників силь-
ної статі, а тут зустріли усміхнену 
тендітну жінку.

— Мій чоловік навіть не підхо-
дить до бджіл, — розповідає Надія 
Сидорівна. — На пасіці господарюю 
я сама. Якщо вулики багатокорпусні, 
то з ними фізично важко впоратися, 
тому в мене всі однокорпусні. І, по-
вірте, навіть столярні роботи вико-
ную сама: збити вулика, оснастити 
рамку — для мене не проблема. Це 
тільки думка така побутує, що ця 
робота — для чоловіка. 

Бджільництво для пані Надії не є 
сімейною традицією, як часто буває, 
адже ніхто з її рідних цією справою 
не займався. Однак ще у дитинстві 

бджоли її дуже захоплювали, вона 
хотіла все про них знати, багато 
читала відповідної літератури. Таке 
дитяче захоплення переросло у хобі, 
своєрідну втіху, що прикрашає жит-
тя, а зрештою — у професію. Щоб 
самовдосконалюватися у цій галузі, 
Надія Сидорівна придбала на почат-
ках дві бджолосім’ї. 

— Я закінчувала зооінженерний 
факультет у Києві й дипломну роботу 
писала про бджільництво, — оповідає 
про свій трудовий шлях пасічниця. 
— Коли у нашому коледжі (працює 
викладачем у Горохівському коледжі 
Львівського аграрного університету, 
— авт.) дали читати предмет «Бджіль-
ництво», це змусило мене зайнятися 
суто цією темою. І так із двох бджоло-
сімей моя пасіка виросла до двадця-
ти. У коледжі студенти опановують 
робітничу професію бджоляра, яка 
з’явилася не так давно. 

Крім власної, пані Надія опі-
кується пасікою при коледжі, що 
налічує 25 бджолиних сімей, лабо-
раторією, де проходять практичні 
заняття з цього предмета, і буди-
ночком пасічника, що розміщується 
тут же. Саме з її ініціативи щороку 
у навчальному закладі з нагоди Дня 
пасічника відбувається Свято меду. 

— Я вже багато років викладаю, 
проводжу консультації для всіх, хто 

до мене приходить, — веде далі На-
дія Сидорівна. — Нікому не можу 
відмовити у пораді, їду безпосеред-
ньо на пасіку, дивлюся, розповідаю. 
Багато хто запитує, де можна при-
дбати вулик, за якою ціною. Та най-
більше наших людей цікавлять хво-
роби бджіл. Це така галузь, де без 
знань працювати не будеш. Треба 
знати, як бджоли мають перезиму-
вати, методи їх розведення й утри-
мання, їхні біологічні особливості. 
За кордоном, скажімо, з цим трохи 
простіше, адже там є окремо вете-
ринарний лікар із догляду за бджо-
лами. А у нас бджоляр — професія 
широкого профілю. 

На запитання, чи правда, що є 
категорія людей, які не можуть пра-
цювати на пасіці, відповіла, що це 
дійсно так, але таких зовсім мало.

— Є люди, яких бджоли не 
сприймають, це пов’язано з фізіоло-
гічними особливостями, потовиді-
ленням, — пояснює Надія Сидорів-
на. — Також небезпечно працювати 
з цими комахами тим, у кого алергія 
на бджолину отруту. До речі, коли 
я почала працювати з бджолами, то 
також мала сильну алергію. Однак 
це мене не зупиняло, бо знала: що 
більше вони жалять, то більше в ор-
ганізмі виробляється антитіл. Тепер 
тільки відчуваю біль, але жодних ре-
акцій уже нема. 

Лікувальні засоби з продукції 
бджільництва Надія Сидорівна поки 
що не виготовляє. Реалізовує лише 
мед і бджолосім’ї. Але переконує, що 
й це приносить непогані прибутки. 

— Мед стабільно у ціні, літр за-
раз вартує 80 гривень, — розповідає. 
— Оскільки Горохівський район ви-
знано благополучним щодо інфек-
ційних та інвазійних захворювань, 
то у нас вигідно продавати не тільки 
продукцію бджільництва, а й самі 
бджоли. Один пакет, у якому неве-
лика сім’я, вартує 550 гривень. Час-
то до нас приїжджають закупляти 
бджіл зі східних областей України, а 
також із Росії.

Пані Надія ще й досі не вважає 
себе професіоналом у галузі бджіль-
ництва, адже постійно вдосконалю-
ється та вчиться у досвідчених стар-
ших пасічників. Зізнається, що якби 
зараз із якихось причин довелося б 
покинути бджільництво, вона б цьо-
го не пережила, адже це заняття для 
неї, як наркотик.

Людмила ШИШКО 

Ковельчани матимуть гарячу 
воду тільки чотири дні в 
тиждень 
З 10 травня ковельчанам доведеться звикати до 
нового графіку подачі гарячої води. Зміни тор-
кнуться тих споживачів, у квартирах яких відсутні 
прилади підігріву води (газові колонки). Отже, після 
святкування Дня Перемоги гаряча вода у будинки 
ковельчан буде подаватися в певні години лише 
чотири дні у тиждень: у вівторок, четвер, суботу й 
неділю.

У Луцьку відбудеться свято 
танцю
16 травня о 16.00 год. у Палаці культури м. Луцька 
відбудеться свято танцю «Класичний танець — це 
життя частинка і натхнення, і весна» з участю нашого 
земляка, художнього керівника «Чоловічого балету» 
з Санкт-Петербурга Валерія Михайловського. Вхід 
вільний. 14 травня о 18.00 год. Валерій Михайлов-
ський безкоштовно проведе майстер-клас для хо-
реографів і майстрів класичного танцю у балетному 
залі обласного музично-драматичного театру імені 
Т.Г.Шевченка.

5 травня о 21:42 еменесники га-
сили пожежу в 5-поверхово-

му житловому будинку в Луцьку. 
Коли під’їхали до будівлі, з вікна 
квартири на третьому поверсі ви-
ривався вогонь, — ідеться у пові-
домленні рятувальників. 

Власниця помешкання роз-
казала, що всередині перебуває 
чоловік. Тож основні сили по-
жежники зосередили на його по-
рятунку. Начальник варти Андрій 
Долотов, пожежні Сергій Міщук 
і Леонід Леміш за допомогою ава-
рійно-рятувального обладнання 
зайшли в квартиру та винесли 
звідти потерпілого на свіже пові-
тря. Паралельно гасили полум’я. 
За кілька хвилин, о 22:10, пожежу 
було ліквідовано, інші квартири не 
постраждали. 

Бджоли звикли до рук Надії Сидорівни


