
Пройти повз обійстя Анатолія 
Деменіка, що у селі Переспа Рожи-
щенського району, просто немож-
ливо: обов’язково зупинишся, щоб 
роздивитися численні дерев’яні 
скульптури, які прикрашають його 
подвір’я. Чоловік уже звик до осо-
бливої уваги подорожніх і нікому 
не відмовляє у задоволенні ближче 
оглянути ту красу, яку створив 
своїми руками. 

— Приїжджають, не знаю навіть 
хто, стоять за ворітьми, заглядають 
зацікавлено, — розповідає Анатолій 
Васильович. — Кажу: зайдіть, поди-
віться. Це ж вам не якийсь маєток 
олігарха за триметровим парканом, 
що й наблизитися не дозволяють. 

Із перших хвилин розмови з па-
ном Анатолієм стає зрозуміло, що 
він — людина оптимістична, пози-
тивна, з почуттям гумору: любить 
пожартувати, анекдот розповісти, 
дотепами сипле. 

Такі характер і вдача проявля-
ються і в його роботах. От сидить 

витесане з берези тріо музикантів. 
Майстер жартує: «Як буде весілля у 
вас, то запрошуйте: зіграють і навіть 
грошей не візьмуть». 

Цікава дерев’яна бесідка — для 
тих, у кого ностальгія за радян-
ськими часами, — прикрашена по-
груддям Леніна, червоним стягом, 
гармошкою й приклеєними до стелі 
банкнотами. Вона може вмістити аж 
вісьмох, каже Анатолій Васильович. 
Одначе для зустрічей із друзями, 
яких у Деменіків є багато, виявилася 
затісною, і господар вирішив побу-
дувати другу, але вже значно більшу, 
так звану «Колибу». Прикрасив її 
дванадцятьма дерев’яними скуль-
птурами та вимурував диво-піч, 

щоб узимку можна було погрітися. 
А ще тут безліч старовинних ре-

чей. Бо, як виявилося, крім різьби по 
дереву, в пана Анатолія є інше захо-
плення — колекціонування. У кутку 
стоїть скриня, внутрішній бік криш-
ки якої підбитий газетою 1949 року 
випуску — «Комсомольская прав-
да». Також тут є старі жорна, ткаць-
кий станок, дитяча колиска та ще 
багато реманенту і різного дріб’язку, 
як-от: праски, гасові лампи, самова-
ри й інше. Знайомі Анатолія Васи-
льовича знають про його хобі, тому 
поповнюють його колекцію. 

— Їдуть і, крім ковбаси, ще 
щось везуть, — жартує господар. — 
Ткацьких станків мені вже, мабуть, 
зо сорок пропонували. Та я тепер 
відмовляюся, бо ж, щоб їх десь по-
ставити, знову треба щось будувати.  

Є на подвір’ї навіть фонтан, при-
крашений природним камінням, 
яке спеціально для оздоби Анато-
лій Васильович привіз із Радошина 
Ковельського району. На підніжжі 

водограю примостилася черепаха, 
також із каміння, — ще один витвір 
рук майстра. 

— Треба машину поладити — по-
ладжу, треба з каменю щось зробити 
— зроблю, з дерева — без проблем. 

Я і зварювальник, і шофер, — відпо-
відає на запитання про те, чим ще 
захоплюється, крім різьби по дереву. 

— А куховарити вмієте? — ви-
питуємо. 

— Коли був на заробітках (пра-
цював у Росії й Польщі. — Авт.), то 
доводилося й їсти варити. 

Ідея перетворити своє обійстя 
на казку, прикрасивши різьбленими 
фігурами, прийшла Анатолію Васи-
льовичу після того, як побачив щось 
схоже у наших сусідів-поляків. 

— Вирішив викорчувати пе-
ред хатою малину, бо вона може й 
на городі рости. Жінка проти була, 
плакала, проте викопувала, — роз-
повідає пан Анатолій. — Онуки 
перші народилися, то для дітлахів і 
почав вирізьблювати різні речі, щоб 
їм цікаво було. Потім побачив, що й 
друзям це подобається. Так і пішло. 
А якщо я щось роблю, то душу в ту 
справу вкладаю. Інколи буває, що 
і до 12-ї ночі, і до 1-ї відірватися не 
можу. Спати на тому світі будемо, а 
тут треба щось робити. 

Ще на обійсті є ставочок, при-
крашений велетенськими ромашка-
ми з пластикових пляшок, вирізь-
бленими з дерева скульптурами, а на 
воді плавають качки — здалеку ніби 
справжні, але вони також — май-
стрових рук діло. 

— І яку рибу тут розводите? — 
цікавимося. 

— Розкажу вам, то зараз усі зна-
ти будуть, — жартома відповідає 
господар. 

І додає, що до нього на відпочи-
нок полюбляють приїздити друзі — 
не тільки на вихідні, а й у будні. Він 

завжди таким відвідинам радий. 
До речі, через садибу Деменіків 

пролягає новий туристичний марш-
рут «Магія волинської казки», який 
в області відкрився з ініціативи Дер-
жавної служби зайнятості. 
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Події

Школярів, які не пройшли пробу Руф’є, не 
допускатимуть до уроків фізкультури 

Школярі, які перехворіли і не 
пройшли пробу Руф’є, не 

можуть бути допущені до уроків 
фізкультури. Про це заявляють 
у Міністерстві охорони здоров’я 
України. 

«Проба Руф’є проводиться не 
тільки під час профілактичного 
огляду. Вона обов’язково повинна 
проводитись як у закладі охорони 
здоров’я, так і в школі після оду-
жання дитини навіть після ГРВІ, 
не кажучи про більш серйозні за-
хворювання, у разі повернення до 
навчального закладу», — сказала 
начальник управління материн-
ства, дитинства та санаторного 
забезпечення МОЗ Олена Тере-
щенко. При цьому вона повідо-
мила: «Дитина, яка протягом року 
мала певні захворювання, не може 
бути допущена до уроків фізкуль-

тури, не маючи результатів проби 
Руф’є». 

Нагадаємо, за допомогою про-
би Руф’є оцінюють працездатність 
серця під час фізичних наванта-
жень. 

Крім того, Терещенко зазна-
чила, що першокласники повинні 
пройти профілактичний медогляд 
до 1 вересня.

Уряд готується будувати нові 
«малосімейки» 
Мінрегіонбуд готує для Віктора Януковича пропозиції 
щодо будівництва малометражних квартир для студентів 
і молодих фахівців. Про це розповів перший заступник 
глави Комітету Верховної Ради з питань будівництва, 
містобудування і житлово-комунального господарства 
та регіональної політики Володимир Вечерко. За його 
словами, умови держпрограми попередньо узгодили з 
профільними міністерствами. Схвалила їх і низка вищих 
навчальних закладів в Україні. 

У Черкасах відкриють аеропорт 
для хасидів 
На святкування Нового року за іудейським календарем 
Рош-Ашана до Умані вже почали з’їжджатися перші хасиди, 
наразі їх уже кілька тисяч, проте, за прогнозами МВС Ізраїлю, 
очікується близько 30 тисяч. «Хочемо наступного року 
зробити аеропорт у Черкасах, щоб паломники прилітали 
прямо сюди, а не добиралися з Києва, перевантажуючи трасу 
Київ — Одеса. У місті є аеропорт, який не діє, але в хорошому 
стані. Потрібно тільки зробити освітлення на злітній смузі», — 
поділився планами начальник відділу культурної спадщини 
ОДА Микола Суховий. 

27%
стільки становлять сумарні 
втрати овочевої продукції від 
валового збору (2,6–3 млн т 
овочів), якщо не враховувати 
картоплю. 2,1 млн т псується 
при виробництві (78% усіх 
втрат). 

Тріо музикантів

Інтер’єр «Колиби» також казковий
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За січень–липень 2013 року 
суб’єктами господарської діяль-

ності України експортовано 26,5 
мільйона кілограмів зернових куль-
тур на суму 58,3 мільйона гривень, 
повідомили у Ягодинській митниці 
Міндоходів. 

Як свідчать статистичні дані, 
найчастіше за кордон вивозять ку-
курудзу — її частка від загального 
експорту зернових цього року скла-
ла 96%. Цієї злакової культури екс-
портовано 25,3 мільйона кілограмів 
на суму 55,09 мільйона гривень. 

Пшениці та жита, суміші пшени-
ці розмитнено фахівцями Ягодин-
ської митниці 1,2 мільйона кілогра-
мів на суму 3,1 мільйона гривень. 
Експорт гречки, проса, насіння ка-
наркової трави склав 0,034 мільйона 
кілограмів вартістю 0,14 мільйона 
гривень. 

Із моменту набрання чиннос-
ті новим Митним кодексом зна-
чно спростився порядок митного 
оформлення зернових культур. 
Скоротився перелік дозвільних до-
кументів, які перевіряють митні ор-
гани. Але фітосанітарний і радіоло-
гічний види контролю залишились 
обов’язковими при митному оформ-
ленні.

За півроку через «Ягодин» вивезли зернових 
майже на 60 мільйонів гривень 

Міліціонера-
фальсифікатора 
засудили 
на п’ять років 

Правоохоронця визнали ви-
нним у службовому підро-

бленні, зловживанні службовим 
становищем і незаконному по-
водженні зі зброєю. З’ясовано, 
що міліціянт, знайшовши кас-
тет, змусив одного з ув’язнених 
Луцького СІЗО зізнатися, що 
це його зброя. Згодом він склав 
неправдивий протокол допиту 
свідка. 

Крім того, задля статистики 
і підвищення свого авторитету 
працівник міліції складав прото-
коли з підробленими підписами 
понятих, яких насправді не залу-
чав до слідчої дії, та приховував 
від обліку виявлені злочини. 

Чоловік створив на подвір’ї казку 


