
На великі свята, під час різно-
манітних фестивалів Театральний 
майдан Луцька та вулиця Лесі Укра-
їнки перетворюються у своєрідні 
містечка майстрів, де панує особли-
ва творча атмосфера. Тут лучани 
та гості міста мають можливість 
насолодитися виробами мистецтва, 
щось собі придбати або замовити. 
Саме під час одного з таких заходів 
зустрілися з львівськими умільця-
ми Валерієм та Ольгою Горшкови-
ми, які привезли на Волинь досить 
незвичні для нас вироби — скуль-
птури, створені з розплавленого 
скла. Асортимент їх найрізноманіт-
ніший — яскраві вишукані фігурки 
у вигляді людей, звірів, казкових 
персонажів, символи Нового року 
та інше.

Саме для Львова, як пояснили 
майстри, мистецтво скляної скуль-
птури є традиційним. Адже свого 
часу тут працювало Львівське ви-
робниче об’єднання «Радуга», яке 
об’єднувало низку скляних підпри-
ємств Львівської області й було од-
ним із найбільших у Радянському 
Союзі. Тут трудилися тисячі людей, 
а навички цього ремесла переда-
валися з покоління в покоління. І 
тепер виготовлення виробів зі скла 
стало приватною справою, адже 
багато майстрів повідкривали свої 
майстерні, фірми. 

— На пальниках виготовляємо 
скульптури, фігурки, — пояснює 
пані Ольга, — зі скла, яке називаєть-
ся легкоплавким барієвим кришта-

лем. Майстер має скляні палички 
різного кольору. Лівою рукою одну з 
них він підносить до вогню на паль-
нику (газ подається під тиском і до-
сягає температури приблизно 1200 
градусів за Цельсієм). Правою рукою 
тримає інструменти — або щипці, 
або ножиці. І коли та частина палич-
ки обм’якає, її ріжуть, сплющують 
або витягують. Потім береться друга 
паличка іншого кольору, чіпляється 
до попередньої, відрізується те все. І 
так фігурка витягується, опісля ви-
стигає.

— А ці різнокольорові скляні 
палички де берете? — перепитуємо 
у майстрині.

— Вони варяться окремо, — про-
довжує пояснювати технологію ви-
робництва Ольга Горшкова. — У 
Львові є три місця, де вариться скло, 
там ми його і купуємо. Якщо схема-
тично, то це піч заввишки два-три 
метри, яка працює цілодобово, зви-
чайно, при дуже високих темпера-
турах. Але через рік вона починає 
сипатися, і варка стає поганою, адже 
у скло потрапляє пісок. Тоді піч зу-
пиняють приблизно на місяць, по-
новому її перекладають, і знову по-
чинається варка різного скла.

До речі, Ольга за професією — 
швачка, однак, як зізналася, «скля-
ному» мистецтву вчилася недовго. 
За три місяці опанувала ази, а щодо 
складнішого, то, за її словами, доско-
налості немає меж. 

— Спершу цим спробував за-
йматися чоловік, — каже Ольга. 

— Він інженер, але роботи не було, 
тож по знайомству влаштувався на 
«Вернісаж» торгувати сувенірами. 
Якось там познайомився з майстра-
ми по склу. Йому запропонували 
навчитися виготовляти скульптури. 
Він спробував, виходило досить не-
погано. Потім долучилась і я. Нам це 
ремесло сподобалося.

На запитання, чи важко розпо-
чинати такий бізнес, відповіли, що 
без підтримки — дорого.

— Адже потрібно і пальник ку-
пити, і витяжку, і скло, — каже Ва-
лерій. — Тому без практичних на-
вичок самотужки не варто братися, 
спочатку краще влаштуватися десь 
на фірму, щоб у процесі роботи на-
вчитися. 

— Дизайн фігурок самі придуму-
єте? — цікавимося у майстрів.

— Є базові моделі, які ще з «Раду-
ги» йшли, — відповідає Ольга. — А 
тут (показує на свої роботи. — Авт.) 
усі вже покращені. Деякі є суто ав-
торськими.

Валерій запевнив, що попит на 
такі вироби завжди є, адже вони ак-
туальні та красиві, а головне — дов-
говічні. Одна фігурка в середньому 
коштує 30 гривень. 

— Нас запрошують на ярмарки, 
фестивалі, — пояснює чоловік. — На 
«Вернісажі» у Львові є точки, де тор-
гуємо своїми виробами, але там у ці-
лому дуже багато скла. Найчастіше, 
звичайно, купують такі вироби для 
колекцій, на подарунки. 
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На «Бандерштат» приїдуть учні Бенюка та Орест Лютий

Міліціонери знаходять на городах 
пенсіонерів плантації маку

На найпопулярніші потяги квитки 
продаватимуть за 60 днів 

Українка вперше в історії стала 
чемпіонкою світу з кіокушин-карате

Фестиваль українського духу 
«Бандерштат-2012» в образі 

«профессора» антропології Ореста 
Лютого відвідає відомий шоумен і 
музикант Антін Мухарський. Також 
на мистецьке дійство завітають слу-
хачі акторського курсу народного 
артиста України Богдана Бенюка. 

Суперечлива творчість Ореста 
Лютого, який виступає в супрово-
ді антитоталітарного гурту «Сталін 
унд Гітлер капут», уже викликала 
чималий резонанс в українському 
культурному середовищі. У межах 
реалізації проекту «Лагідна україні-
зація» митці в Інтернеті опублікува-
ли вісім музичних композицій, які, 
зі слів авторів, увійшли до альбому 
«А я — не москаль».

На сторінці Ореста Лютого в со-

ціальній мережі «ВКонтакте» про 
виконавця зазначено: «Видатний 
український вчений-антрополог 
Орест Лютий — людина зусібіч об-
дарована та талановита, що шукає 
відповіді на одвічні питання: Хто 
ми? Звідки? Куди йдемо? Самотній 
самурай духу в буремному океані 
плоті… Світоч для індивідуалів усіх 
часів і народів!».

А першого фестивального дня 
шанувальників театрального мис-
тецтва виставою за мотивами опо-
відання Володимира Винниченка 
«Уміркований та Щирий» потішать 
слухачі акторського курсу народно-
го артиста України Богдана Бенюка.

Цей твір письменник написав на 
початку ХХ сторіччя, коли в Україні 
відроджувалася політична складова 

національно-визвольного руху, а в 
1905 році Російську імперію «трус-
нула» революція.

Нагадаємо, фестиваль відбува-
тиметься у Луцьку 3, 4 та 5 серпня.

У галузі охорони здоров’я Во-
лині працює понад 27 тисяч 

осіб, або сьома частина найманих 
працівників області, повідомили в 
обласному управлінні статистики.

Кожні 10 тисяч осіб населення 
обслуговує 38 лікарів і 108 праців-
ників середнього медичного пер-
соналу (в Україні відповідно — 49 
і 101 працівник). Медичну допо-
могу волинянам надають 57 лікар-
няних закладів на 8,5 тис. ліжок, 
158 лікарських амбулаторно-полі-
клінічних закладів, 773 фельдшер-
сько-акушерські пункти.

В галузі працюють переважно 
жінки — 82% всіх зайнятих тут, 
кожні троє з десяти — молоді люди 

у віці до 35 років, п’ята частина 
— у віці 50-59 років, майже 5 тис. 
пенсіонерів за віком знайшли тут 
додатковий заробіток до пенсій.

Порівняно невисока зарплат-
ня — за січень-травень поточного 
року — 1807 гривень, тоді як се-
редня по області становить 2175 
— зумовлена значною часткою се-
реднього та молодшого персоналу, 
робота якого не вимагає високої 
кваліфікації. 

Разом із тим 5,3 тис. осіб, тобто 
18% всіх зайнятих у медицині, ма-
ють повну вищу освіту, ще 13 тис.
(44%) — базову, а зарплата кожно-
го десятого у березні перевищила 
три тисячі гривень.

«Укрзалізниця» призупинила 
попередній продаж квитків 

за 90 днів до дати відправлення 
на деякі потяги. Тож, починаю-
чи з 19 червня, на вісім найбільш 
популярних поїздів квитки ре-
зервують за 60 днів. Зокрема, на 
потяги: №20/20 Луганськ — Київ 
— Луганськ, №38/37 Донецьк 
— Київ — Донецьк, №44/43 Іва-
но-Франківськ — Київ — Івано-
Франківськ, №92/91 Львів — Київ 
— Львів, №12/11 Київ — Сімфе-
рополь — Київ, №67/68 Київ — 
Варшава — Київ, №81/82 Київ — 
Ужгород — Київ, №106/105 Одеса 

— Київ — Одеса. Ці поїзди курсу-
ють щоденно упродовж року. 

— Пасажир може завчасно за-
мовити та придбати квиток, звер-
нувшись до залізничних кас чи за 
допомогою Інтернету. А залізнич-
ники натомість матимуть мож-
ливість слідкувати за попитом, 
— розповіли фахівці Головного па-
сажирського управління УЗ. 

Резервування проїзних доку-
ментів за 90 діб призупинене, бо 
на нього нема попиту. Попередній 
продаж квитків на усі інші поїзди 
поки здійснюватиметься, як і рані-
ше, за 45 діб до дати відправлення.

У червні в японському місті Іс-
есакі проходив 4-й чемпіонат 

світу серед чоловіків у абсолютній 
категорії з кіокушин-карате і 4-й 
чемпіонат світу серед жінок за ва-
говими категоріями. 

У цих змаганнях узяла участь 
й збірна команда Української фе-
дерації «Кіокушинкайкан карате», 
до якої увійшли Світлана Жегар (1 
кю, м. Миколаїв), Ольга Лещук (1 
кю, м. Луцьк) і Павло Бугайов (2 
дан, м. Донецьк) на чолі з головою 
правління федерації, Бранч Чіфом 
України Дмитром Волинцем (4 
дан, м. Луцьк).

На цих змаганнях у ваговій ка-
тегорії до 62,5 кг чемпіонкою світу 
стала Світлана Жегар — це пер-
ший чемпіон світу в історії Украї-
ни серед усіх версій кіокушин-ка-
рате.

У цій же ваговій категорії во-
линянка Ольга Лещук посіла третє 

місце. Павло Бугайов провів два 
бої достроково. У першому бою 
Павло переміг австралійця, в дру-
гому — японця. В третьому бою 
зійшовся з росіянином. Бій був 
рівним, але судді віддали перевагу 
титулованому Олександру Карши-
геєву, який став призером чемпіо-
нату світу.

Іспанія — втретє поспіль 
чемпіон
Збірна Іспанії розгромила Італію у фінальному 
матчі Євро-2012 (4:0) і увійшла в історію світово-
го футболу як перша команда, яка вдруге зуміла 
захистити титул чемпіона Європи. Під час гри 
іспанці взяли швидкий темп відразу зі стартово-
го свистка. Отже, «Фурія Роха» увійшла в історію 
світового футболу як перша команда, якій вда-
лося захистити титул чемпіона Європи. До того 
ж іспанці виграли поспіль три великі футбольні 
турніри — Євро-2008, ЧС-2010 і Євро-2012.

На ЗНО-2012 зафіксували 
майже 400 спроб списати
Абітурієнти вдавались до списування 399 разів. 
При цьому більшість порушень встановлені під 
час тестів з української мови та літератури. Про 
це повідомив голова Державної інспекції на-
вчальних закладів (ДІНЗ) Михайло Гончаренко. 
Переважна більшість встановлених порушень, 
як констатував голова ДІНЗ, пов’язані зі спро-
бами використання абітурієнтами мобільних 
телефонів і шпаргалок. Роботи таких вступни-
ків, звичайно, анульовано.

У Ківерцівському районі пра-
цівники сектора дільничних 

інспекторів міліції поблизу села 
Ставок на присадибній ділянці 
70-річної місцевої жительки ви-
явили 110 рослин маку. Про це по-
відомили у СЗГ УМВС України у 
Волинській області.

Цілі плантації маку виявили на 
Горохівщині. Співробітники сек-
тора карного розшуку райвідділу 
міліції на городі 64-річної меш-
канки села Підбереззя вилучили 
1280 рослин маку. А в селі Мирне 
на присадибній ділянці 64-річного 
пенсіонера міліціонери виявили 
3300 рослин маку. Маковий «уро-
жай» вилучено.

— Хочу вкотре звернутися до 
громадян: якщо на ваших ділян-
ках зацвітуть наркотичні рослини, 
знищуйте їх самостійно. Інакше 
міліціонери самі виявлятимуть 
макові плантації. У результаті ма-

теріали за такими фактами ста-
нуть підставою для притягнення 
порушників законодавства до ад-
міністративної та кримінальної 
відповідальності, — попереджає 
начальник ВБНОН полковник мі-
ліції Василь Дмитрович.

За незаконний посів або неза-
конне вирощування снодійного 
маку (до 100 рослин) чи конопель 
(до десяти рослин) передбачений 
штраф від 306 до 1700 гривень. За 
вирощування від 100 до 500 рос-
лин маку та від 10 до 50 рослин ко-
нопель господар або сплачуватиме 
штраф (від 1700 до 8500 гривень), 
або відбуватиме арешт строком 
до шести місяців, або нестиме по-
карання у вигляді обмеження волі 
на строк до трьох років. Якщо ж на 
присадибній ділянці ростиме біль-
ше цих рослин, покарання перед-
бачено у вигляді позбавлення волі 
на строк від трьох до семи років.

У лікарнях бракує лікарів-чоловіків 
і медбратів

Львівські майстри привезли на Волинь 

шедеври з розплавленого скла
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