
Сьогодні часто люди нарікають на 
долю — то грошей нема, то роботу 
не можуть знайти — і думають, 
що все у них у житті погано і Бог 
їм щастя не дає. А от 59-річний 
чоловік, який уже 14 літ без ніг і 
на інвалідному візку, на долю не 
нарікає. Більше того, він є одним із 
найкращих бджолярів на Волині, 
тримає пасіку з 29 бджолосімей, 
навчає цьому ремеслу інших, сам 
майструє вулики, ще й таксистом 
підробляє. Скільки у нього жит-
тєвої енергії, планів на майбутнє і 
щирої душевної доброти! І ні краплі 
песимізму. 

З Діню Івановим (ім’я незвичне, 
бо чоловік родом із Болгарії, та вже 
22 роки живе на Волині. — Авт.) зу-
стрілися на його пасіці у селі Стру-
мівка. Він зі своєю помічницею у 
будиночку якраз відкачували мед на 
спеціальному пристрої, що назива-
ється медогонкою. 

— Буває, що й сам качаю, — каже 
бджоляр, — але за раз тільки два-три 
вулики подужати можу. 

— І давно пасічникуєте? — ціка-
вимося.

— Раніше допомагав тестеві, — 
розповідає чоловік, — а коли зі мною 
сталася біда, вийшовши через три 
місяці з лікарні, подумав: що я тепер 
зможу робити? Кажу: «Везіть мене 
на пасіку». Спочатку швагер возив, а 
потім я переобладнав свої «Жигулі» 
на ручне управління і почав їзди-
ти сам. 17 вуликів мав, наступного 
року — вже більше, і так дійшов до 
п’ятдесяти. Син час від часу допома-
гав, а зараз уже ні — мушу сам раду 
давати. Проте на старості літ одному 
важко, от маю підтримку, — киває 
на свою помічницю. — Ходіть, пока-
жу вам свою майстерню, де я вулики 
та рамки виготовляю. 

«Невже без ніг, на візку, можна 
все це осилити?» — дивуюся подум-
ки. Та на доказ своїх слів бджоляр 
вмикає деревообробний станок і 
починає пиляти брус. До весни пан 
Діню планує змайструвати будино-
чок із лежаком на вуликах. 

— Щоби відпочити, поправити 
нервову систему, кровообіг, — по-
яснює, а потім пропонує показати 

саму пасіку. 
— Бджоли сьогодні трохи схви-

льовані, — застерігає, — бо ми їх по-
тривожили, забрали у них мед. Та, 
щоб не бунтували, у бджолину сім’ю 
раз на десять днів таки треба загля-
нути. Інакше у них виробляється ін-
стинкт самозбереження, а тоді вони 
кусючі.

Коли розмовляли, якраз зі шко-
ли поверталися двоє сусідських 
хлопчаків — другокласник Назар і 
п’ятикласник Максим. 

— Ану йдіть сюди, — гукнув їх 
пасічник. — Розкажіть, як дідові 
Діню допомагаєте.

Як виявилося, школярики — 
справжні помічники: біля станка до-
шки підносять, прибирають, за ро-
ботою діда спостерігають і вчаться. 
За це їх дідусь пригощає медом. Але 
не тільки їх. На свято Миколая він 
усім діткам із класів Максима та На-
зара презентував по баночці меду. 

Має пан Діню й рідних онуків, 
але дівчаток. Двоє, ті що з донькою, 
живуть у Бельгії. А та, що з сином, 
до дідуся приходить, але ще малень-
ка — тільки чотири рочки буде. 

Свій досвід майстра медових 
справ Діню Іванов передає й мо-
лодим пасічникам, які вирішили 
серйозно узятися за бджільництво. 
Адже тепер, за його словами, люди 
дедалі частіше цікавляться цим 

древнім ремеслом, можливо, через 
те, що роботи нема, а жити на щось 
потрібно. 

— Я щороку навчаю трьох-
чотирьох чоловіків, — розповідає 
пасічник. — Усе пояснюю від А до Я. 
Якщо потрібно, сам бджіл їм готую, 
вулики, рамки, інвентар. Цілий се-
зон тут зі мною на пасіці трудяться. 
Якщо потім щось незрозуміло, теле-
фонують до мене, запитують. 

Діню Канев (так його по бать-
кові) — активний учасник Братства 
бджолярів землі Волинської «Ройо-
вий стан», їздить разом із усіма на 
республіканські та навіть міжнарод-
ні зібрання пасічників. 

— Тяжко, звичайно, — про-
довжує бесіду, — але людина, яка 
звикла трудитися, буде працювати, 
незважаючи ні на що. Ввечері іноді 
виїжджаю таксувати, бо ж на щось 
жити треба, а з меду прибуток буває 
невеликим — рік на рік не випадає. 

Продає пан Діню не тільки мед, 
а й маточне молоко, пергу. Також 
виготовляє прополісовий мед, про-
полісову настоянку та медовуху. На 
всю цю продукцію уже має постій-
них клієнтів, тому, каже, їхати на ри-
нок торгувати йому не треба. 

— Нещодавно був на батьківщи-
ні, відпочив на морі, — похвалився 
нам Діню Канев. — Зазвичай удома 
(все ж таки Болгарія — рідна сторо-
на. — Авт.) буваю недовго, бо знаю, 
що тут хазяйство чекає, треба забра-
ти літній мед і починати готуватися 
до зими.

Й натяку на розпач у словах па-
січника впродовж усієї розмови не 
відчули, з його уст не прозвучало 
жодного нарікання. Навпаки, ба-
дьоро запевнив, що «від хвороб не 
страждає, бо бджоли — найкращі 
лікарі».

— Той, хто з’їдає ложку меду 
зранку та звечора, не хворіє, — каже 
посміхаючись, а потому додає: — 
Бог дав мені друге життя, і я живу. 

Людмила ШИШКО
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У Луцьку вибиратимуть 
найоригінальніший туристичний маршрут

Свято тверезості уперше проведуть 
у Луцьку

Археологи видали новий збірник про свої дослідження 

У Ковелі колекціонери зініціювали 
благодійну виставку 

У Волинському краєзнавчому му-
зеї презентовано «Археологічні 

дослідження в Україні» (АДУ) — що-
річне видання Польового комітету 
Інституту археології НАН України. 

Збірник містить інформацій-
ні повідомлення про роботу ар-
хеологічних експедицій цього 
польового сезону. Видання про до-
слідження 2011 року вперше струк-
туровано за адміністративно-те-
риторіальним поділом України на 
зразок радянського «Археологичес-
кие открытия». 

До нього увійшло понад 250 

повідомлень про археологічні до-
слідження на теренах України. Ви-
дання ілюстроване, обсяг — майже 
п’ятсот сторінок. На обкладинці — 
авторська світлина Віктора Чухрая 
«Луцький замок із висоти пташино-
го лету».

Ця книга стане в пригоді науков-
цям, студентам і всім, хто стежить 
за розвитком сучасної української 
археологічної науки. До слова, не-
вдовзі її електронний варіант буде 
розміщений у вільному доступі на 
сторінках сайту ДП «Волинські ста-
рожитності».

Впродовж місяця в культурно-
просвітницькому центрі міста 

Ковеля діяла благодійна вистав-
ка творів мистецтва українських 
майстрів із приватної колекції 
ковельчанки Наталії Дубрової, по-
відомляють у Ковельському місь-
квиконкомі. 

Такий неординарний захід у 
місті залізничників відбувся впер-
ше. Виставку картин оглянули 

тисячі ковельчан і гостей міста. 
А головне — вони долучилися до 
доброчинної акції, завдяки якій 
вдалося зібрати 10 тисяч гривень. 
Ці кошти спрямовані на підтрим-
ку вихованців інтернатної групи 
дошкільного навчального закла-
ду №6. Дитсадок, де виховуються 
діти, позбавлені батьківської опі-
ки, діє у Ковелі вже 13-й рік і до 
сьогодні залишається єдиним та-
кого роду в Україні.

На зібрані кошти уже придба-
но телевізор, пилосос, праску та 20 
дитячих матраців. Кошти, які за-
лишилися, будуть використані на 
придбання канцелярського при-
ладдя для дошкільнят із інтернат-
ної групи. 

Наталія Дуброва з чоловіком, 
під патронатом яких відбувалася 
виставка, дякують усім небайду-
жим людям за підтримку та нага-
дують, що допомогти дітям можна 
будь-коли, не чекаючи чергової 
акції. 

У Збаразькому замку 
відкрили кінний театр
На території Збаразького замку (місто Збараж Тер-
нопільської області) відкрили просто неба кінно-
мистецький театр імені Байди Вишневецького.
«Тернопілля має найбільшу в Україні кількість 
замків. Та замок як споруда цікавий здебільшого 
для дослідників. Для туристів же він має ожити, 
привернути увагу різними дійствами, культурною 
складовою», — розповів начальник управління 
культури Тернопільської облдержадміністрації 
Григорій Шергей.

У неділю, 16 вересня, лучани та 
гості міста матимуть змогу 

відвідати головний захід програми 
свята — відкритий аматорський 
турнір Волині з богатирського 
багатоборства на підтримку со-
ціальної кампанії «Краще тверезе 
життя». Початок о 13.00 год. на 
Театральному Майдані. Участь у 
ньому візьмуть відомі стронгмени 
України — майстер спорту міжна-
родного класу, найсильніша люди-
на України 2012 року у вазі до 105 
кілограмів, рекордсмен України 
Володимир Рекша та заслужений 
майстер спорту, дворазовий чем-
піон світу в команді, рекордсмен 
України Кирило Чупринін. Розва-
жатимуть глядачів чарівні дівчата 
з гурту «Нота Нео». 

Захід відбудеться з ініціативи 
Волинської єпархії Української 
православної церкви, Волинсько-
го православного братства твере-
зості ім. Іоанна Кронштадтського 
у партнерстві з Луцьким міським 
центром соціальних служб для 
сім’ї, дітей і молоді.

Малі помічники Назар й Максим

Чоловік без ніг тримає пасіку, 
майструє вулики, ще й таксує

Шахрайка «зняла порчу» за 1000 гривень

13

20-річний лучанин звернувся з 
заявою до правоохоронців, 

коли зрозумів, що став жертвою 
шахрайки. Хлопець повідомив, що 
спритниця видурила у нього 1000 
гривень. Таку суму молодик запла-
тив за допомогу у знятті проклят-
тя з його родини. Завдяки злаго-
дженій роботі працівників міліції 
ошуканку оперативно знайшли: 
нею виявилася 22-річна жителька 
Луцького району.

Слід зазначити, що такий вид 
шахрайства дуже популярний се-
ред любителів легких заробітків. 
Під приводом ворожби, заляку-
ючи хворобою та іншими нещас-
тями, горе-цілителі виманюють у 
своїх жертв гроші та цінні речі. Як 
правило, у тенета шахраїв потра-
пляють жінки. 

Ось типові сценарії, які розі-
грують пройдисвіти, щоби збити 
людину з пантелику, а згодом за-
володіти її майном. До жертви під-
ходить лиходійка та з тривогою у 

голосі повідомляє, що у сім’ї ско-
ро станеться лихо: захворіє хтось 
із рідних абощо. Під час розмови 
до них приєднується спільниця 
дурисвітки та підтверджує, що 
таке було й у її родині, та саме ця 
ворожка допомогла уникнути не-
щастя. Далі людині повідомляють, 
що в усьому винні родинні за-
ощадження, на які нібито накла-
дено порчу. Коли налякана жертва 
приносить коштовності, пройди, 
отримавши те, за чим прийшли, 
відходять в інший двір, щоби «по-
ворожити», і, зрозуміло, назад не 
повертаються.

А буває таке, що пройдисвітка 
працює без пари. До потерпілої чи 
потерпілого може підійти просто 
на вулиці та запитати щось, скажі-
мо, котра година чи як пройти до 
дитсадочка або банку. Після цього 
заводить мову про порчу, а через 
декілька хвилин «змістовного та 
переконливого» спілкування зні-
має з жертви все золото.

З нагоди відзначення Дня туриз-
му з 12 по 29 вересня у Луць-

ку відбудеться конкурс «Най-
оригінальніший туристичний 
маршрут». Він проводиться задля 
формування позитивного іміджу 
нашого міста в Україні та за кор-
доном, покращення використання 
культурного, економічного, соці-
ального та туристичного потенці-
алу Луцька. Таке розпорядження 
підписав Луцький міський голова 

Микола Романюк.
Цим же розпорядженням за-

тверджено склад організаційного 
комітету з підготовки та прове-
дення конкурсу, до якого увійшли 
фахівці галузі туризму, та поло-
ження про конкурс. Інформацію 
щодо конкурсу можна отримати 
в управлінні міжнародного спів-
робітництва та туризму Луцької 
міської ради і Центрі туристичної 
інформації та послуг.

 ПОРАДА 

Діню Канев радить, як вибрати 
справжній натуральний мед.
Якщо мед зачерпнути з посудини та 
цівкою вилити назад, він повинен 
складатись, наче полотно, а не 
тонути. Також можна взяти ложку 
меду та покалатати у склянці холод-
ної води: якщо він «цукровий», то 
швидко розтане, а натуральний — 
ні. Крім того, на смак підроблений 
— солодить, а натуральний — по-
щипує і залишає приємний присмак 
і аромат. 

Семирічний школяр 
установив рекорд, 
віджавшись 4 тисячі разів
Київський школяр Андрій Косташ встановив 
національний рекорд із кількості віджимань за 
один підхід. За 2,5 години семирічний Андрійко 
віджався чотири тисячі разів. Після цього експерт 
Національного реєстру рекордів України вручив 
витривалому хлопчикові відповідний диплом. Сам 
же малий рекордсмен зізнався, що трохи втомив-
ся та хоче їсти.


