
У Володимирі-Волинському з 
піснями, танцями й частуваннями 
відзначили обжинки — завершен-
ня збору урожаю. У хліборобському 
районі цього року намолочено 
майже 78 тисяч тонн ранніх 
зернових, що на три тисячі тонн 
більше, ніж торік. Іще триває збір 
сої, кукурудзи, цукрового буря-
ку. Вже засіяно 12 тисяч гектарів 
озимих зернових і ріпака, що 
становить 93% від запланованого. 
Та славиться Володимир-Волин-
ський район не лише родючою 
землею і працьовитими людьми, а 
й збереженням народних звичаїв 
і обрядів та гостинністю місцевого 
люду. Вже вп’яте у княжому граді 
влаштували фестиваль «Українське 
коровай-сузір’я», на якому весільні 
ґаздині продемонстрували свою 
майстерність. 

На площі перед Будинком куль-
тури, де розмістилася виставка-
конкурс весільного хліба, вирував 
ярмарок. Найбільше було, відповід-
но до тематики свята, різноманітної 
хлібопекарської продукції. Булки, 
пиріжки, кекси, бабки, паляниці, 
завиванці й багато іншого пропо-
нували Володимир-Волинський, 
Нововолинський і Оваднівський 
хлібозаводи, пекарня «Самари», Ко- вельський хлібокомбінат, ТзОВ «Во-

линьагропродукт», ВАТ «Хліб» 
(м. Луцьк) і ПП «Бекерай» (Креме-
нець Тернопільської області). Крім 
того, на ярмарку можна було при-
дбати борошно, м’ясо, мед, цукор, 
овочі, саджанці, яйця, курей від міс-
цевих сільгоспвиробників. Покуп-
ців і просто цікавих спостерігачів 
розважали народні музики й фоль-
клорні колективи з різних районів, 
які приїхали на гостину у Володи-
мир-Волинський.

А поміж торговими точками 
розмістились етномайданчики 21 
сільської ради району — так від-
бувалося театралізоване дійство 
«Весільне подвір’я». По-святочному 
вбрані господині припрошували до 
вареників і печеної картопельки, 
солених огірочків і бутербродів зі 
смальцем. Кожен охочий, підійшов-
ши до гамірного намету, міг відчути 
гостинність господарів весільного 
двору, дізнатися про особливості 
традицій, які по-різному склались 
навіть у близьких одне до одного 
селах. І, звісно, випити чарочку «за 
здоров’я молодих», пригоститися 
смачними домашніми стравами. 

Та головна родзинка свята — ви-
ставка короваїв «Ми гостей стрічаєм 
пишним короваєм». Свої творіння 
представили 27 майстринь-коровай-
ниць. У випікання весільного хліба 
вони вкладають душу, натхнення та 
всі свої вміння. За результатами кон-
курсу в номінації «Від сивої давни-
ни до сучасності» перемогу здобула 
Валентина Карамач (Льотничівська 
сільська рада), у номінації «ХХ сто-
ліття» — Віталіна Жумірук із Воло-
димира-Волинського (коровай-пе-
реможець — на фото), у номінації 
«Сьогодення» — Тетяна Палійчук 
(Оваднівська сільрада).

А ще відвідувачів зустрічали 
пишно вбрані снопи жита, пшениці 
та вівса, спеціально виготовлені для 
виставки сільськими радами району. 
До участі у конкурсі подали 27 ком-
позицій. Третє місце присудили сно-
пу з села Амбуків, друге посів сніп 
Зорянської сільської ради, а перше 
— П’ятиднівської. 

Завершилося хліборобське свя-
то гала-концертом, після якого всіх 
частували смачним пахучим коро-
ваєм.

Ольга ЮЗЕПЧУК
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На Волині жінок за 60 удвічі більше, 
ніж чоловіків

Байкерський зліт у Червонограді зібрав лише своїх
Кристинопіль. Навряд чи це слово 
знайоме широкому загалу. Адже 
мало хто знає, що саме так було на-
зване у давнину затишне містечко 
на Львівщині, тепер відоме як 
Червоноград. 

Саме тут на вихідних можна 
було зустріти мужніх і суворих, 
загартованих у дорогах байкерів. 
З’їхалися вони до міста на перший 
Всеукраїнський байкерський фес-
тиваль «Кристинопіль-320», щоб 
разом із його мешканцями відсвят-
кувати 320-річчя заснування Чер-
вонограда. До того ж саме тут від-
булося закриття мотосезону цього 
року і завершення фестивального 
сезону-2012.

Таке масштабне дійство прохо-
дило у Кристинополі вперше, тому 
й не дивно, що байкерів та охочих із 
ними поспілкуватися набралося не 
надто багато. Проте вийшло доволі 
непогано — таке собі напівдомашнє 
свято в тісному колі своїх, переваж-
но місцевих мотоциклістів. 

Фестиваль «Кристинопіль-320» 
тривав два дні — 6 і 7 жовтня. У су-
боту ввечері на мототреку міста було 
встановлено сцену, на якій протягом 
семи годин виступали рок-гурти, 
можливо, мало відомі широкому за-

галу, однак вони запам’яталися бага-
тьом: «Цвіт Життя», «Калич-блюз», 
Hard Nation, «Механічний апель-
син», «Абу-Касимові капці».

Долучилися до фесту й місцеві 
козаки. У перервах між виступами 
гуртів вони вистрілювали з гарма-
ти — так, що аж земля трусилася під 
ногами і все переверталось усеред-
ині. Відмітилися козаки і своєю ко-
ронною стравою — кулешем, яким 
підкріпляли втомлених із дороги 
байкерів і втамовували апетит усіх 
охочих.

Один із організаторів фестива-
лю, байкер і просто хороший хло-
пець Володимир Луговий розповів, 
що власників залізних коней могло 
бути й більше. Однак цими вихідни-

ми такі закриття сезонів їзди на бай-
ку проходили і в інших містах, зо-
крема в Івано-Франківську, Шацьку. 
Тож кому куди було ближче — туди 
й їхали.

Існує стереотип, що байкери — 
суворі й непривітні з людьми не сво-
го кола. Цей фест показав абсолютно 
протилежне: таких веселих, простих 
і цікавих хлопців і чоловіків зустрі-
неш не часто. Вони залюбки катали 
на своїх залізних конях усіх охочих, 
веселилися та ділилися власними гі-
тарами з музикантами, знайомилися 
з дівчатами та розповідали допитли-
вим, скільки кінських сил має байк і 
на яку швидкість він здатний.

Місцевий байкер Вася, який по-
годився покатати на залізному коні, 
своїм прикладом переконав, що за-
хоплення мотоциклами та специ-
фічний кочовий стиль життя легко 
поєднуються зі звичайною роботою. 
Працює Василь у фірмі, що виготов-
ляє меблі, а у вільний час удоскона-
лює свій байк і намотує кілометри 
Україною. Вася каже, що байкерство 
— захоплення не з дешевих, напри-
клад, один лише мотоцикл вартує в 
середньому три-чотири тисячі дола-
рів. А шкірянка та спеціальне взут-
тя, шолом потребують постійного 
оновлення. 

Байкер Герман, який приїхав до 
Червонограда зі Львова, розповів, 
що любить такі фести за можли-
вість відволіктися від сірої рутини 
й буденщини. Хоч Герман уже давно 
сім’янин, та й років має далеко за 40, 
однак, їдучи на фестиваль, відрива-
ється на повну, спілкується з одно-
думцями і старими друзями, шукає 
нових.

Відволікаються таким чином від 
робочих буднів і всі інші власники 
потужних двигунів на двох колесах. 
Можливості своїх байків вони за-

любки продемонстрували у неділю 
під час різноманітних конкурсів: 
метання резини, перегонів на по-
вільний рух мотоциклами, на пока-
зовому байк-шоу…

Загалом, хоч і вперше у Червоно-
граді на День міста відбувся такий 
фест, місцеві жителі й самі байкери 
точно не забудуть про нього до на-
ступного року. А там, хтозна, мож-
ливо, у Кристинополі виникне чудо-
ва традиція не лише закривати, а й 
відкривати мотосезон.

Олена ЧЕНЧЕВИК

На фестивалі Volume 
Fest обіцяють справжній 
«металевий» драйв
20 жовтня в приміщенні Луцького гуманітарного уні-
верситету відбудеться Volume Fest. Фестиваль пройде 
вперше, однак організатори обіцяють, що буде гаряче!
Учасниками цього дійства є молоді гурти з різних куточ-
ків України, які прагнуть поділитися своєю творчістю. 
Зокрема виступлять такі гурти, як Sizzle Burn, R.O.F., 
«Апокриф», 4 hours, Keto, «Oстор», OSiris, Force Out, Rout 
Сross, Inkognitum.

У Володимирі-Волинському обжинки 
святкували з короваями та перепоєм

У Ковелі відкрили оновлений спортивний 
комплекс
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У Ковелі відкрили відреставро-
ваний спортивний комплекс 

імені Євгена Кондратовича. Від-
тепер у Ковельській ДЮСШ свої 
домашні матчі у вищій лізі чем-
піонату України з волейболу буде 
проводити фарм-клуб ВК «Конти-
ніум — Волинь — Університет». 

Спортзал необхідно було при-
вести до ладу, щоби відповідав 
нормам. Тут повністю замінили 
підлогу, встановили металоплас-
тикові вікна та двері. Для зручнос-
ті спортсменів, їхніх тренерів і суд-
дів у приміщенні спорткомплексу 
обладнали сучасні роздягальні.

Облаштували і фасад дитячо-
юнацької спортивної школи, не 
забули й про центральний вхід. 
У фойє усе зроблено за європей-

ськими зразками, а для потреб 
спортсменів закупили сучасний 
спортивний інвентар. Усі внутріш-
ні ремонтні роботи в спортив-
ному комплексі профінансували 
спонсори. Місцева вдала виділи-
ла кошти на благоустрій довкола 
ДЮСШ.

Чоловіки у статевій структурі 
населення Волині на 1 січня 

2012 року становили 487,1 тисячі 
осіб, або 47% загальної кількості 
населення. На кожну тисячу чо-
ловіків припадає у середньому по 
1126 представниць «слабкої» статі 
(в Україні — 1165). Про це розпові-
ли в Головному управлінні статис-
тики у Волинській області.

У молодших вікових групах пе-
реважає «сильна» половина, адже 
хлопчиків народжується більше. 
Минулого року на кожні 100 ді-
вчаток народилося 106 хлопчиків. 
Далі у вікових групах, починаючи 
з 39 років, спостерігається стій-
кий «дефіцит» чоловіків. Най-
більша статева диспропорція — у 
старших вікових групах: зокрема, 
жінок віком 60 років і старше на-
раховується в 1,9 разу більше, ніж 
чоловіків. Така статистика пояс-
нюється вищим рівнем смертнос-
ті чоловіків у всіх вікових групах. 
Вони гірше пристосовуються до 

несприятливих умов існування, у 
них слабший опір захворюванням, 
негативну роль відіграють важкі й 
небезпечні професії та залежність 
від шкідливих звичок. 

Слабшими до виживання 
хлопчики є вже у віці немовляти. 
Смертність дітей у віці до 1 року 
серед хлопчиків становить 8,9 на 
1000 народжених живими, дівча-
ток — 6,9. Рівень смертності чоло-
віків у віці 15-64 роки в три рази 
вищий, аніж у жінок, найвідчутні-
ша ця різниця (в 6,2 разу) у віко-
вій групі 25-29 років. Серед при-
чин смерті, що мають переважно 
«чоловічий» характер, — деякі 
інфекційні та паразитарні хво-
роби. Чоловіків від туберкульозу 
помирає в 8,3 разу більше, ніж жі-
нок; хвороби, зумовленої вірусом 
імунодефіциту людини, — майже 
в чотири рази. Вкрай негативно на 
цей показник впливає алкоголізм. 
Наприклад, смертність чоловіків 
від алкогольних отруєнь у 5,3 разу 
вища, ніж у жінок; розладів психі-
ки внаслідок вживання алкоголю 
— в 4,5 разу; алкогольної кардіо-
міопатії — в 3,9 разу; алкогольної 
хвороби печінки — в 3,5 разу.

Така відмінність рівнів смерт-
ності у чоловіків і жінок обумов-
лює різницю в 11 років показника 
середньої очікуваної тривалості 
життя між ними. За даними 2011 
року, в чоловіків вона становить 
66 років, а у жінок — 77.

У місті Лева показували 
вуличне мистецтво
У неділю, 7 жовтня, у Львові відбувся фестиваль 
вуличного мистецтва Lviv Street Art. Музиканти 
зігрівали публіку, графіті-художники творили 
картину для дітей із малими та неактивни-
ми формами туберкульозу з Винниківської 
загальноосвітньої санаторної школи-інтернату, 
відбувався ярмарок усілякого хенд-мейду. Були 
й клоуни, фокусники, танцюристи на ходулях і 
художники-шаржисти. 


