
Цього року Різдво у Луцьку було 
солодким і медовим, адже на цен-
тральній площі міста пригощалися 
питними медами, медовими вина-
ми, медовухою і медовим квасом. 
Тридцять медоварів із 10 областей 
України допомогли створити атмос-
феру свята в Луцьку. 

Театральний майдан був напо-
внений людьми й медовими арома-
тами, що приємно лоскотали ніздрі. 
Лучани спілкувались із пасічника-
ми, питали поради, який мед від 
чого помічний, як його вибирати і 

куштувати. Можна було спробувати 
мед акацієвий, липовий, лісовий, по-
льовий, гречаний, кульбабовий, вер-
бовий, каштановий, конюшиновий, 
малиновий. Слабоалкогольні напої 
на основі меду зігрівали тіло й душу. 

Щоб довести споживачам, що 
продукція дійсно натуральна і 
якісна, відбувався конкурс «Питні 
меди-2013». Під час традиційних 
різдвяних святкувань у Луцьку таке 
змагання проходило вже вп’яте. 
Цьогоріч дегустаційна комісія оці-
нювала сорок зразків медових напо-
їв і визначила переможців у шести 

номінаціях, зокрема «Мед варений 
без додавання соків», «Мед варений 
із додаванням соків», «Апіфітобаль-
зами» й інших. 

— Основна ідея конкурсу — ви-
пробування й оцінка того, чого ми, 
медовари, досягли на цьому етапі, 
боротьба за якість продукції, — на-
голосив голова Української гільдії 
медоварів Василь Барабаш. — Де-
сять членів дегустаційної комісії 
— кваліфіковані фахівці. На їхній 
розсуд питні меди представили 
пасічники з Київщини, Львівщи-
ни, Хмельниччини, Чернігівщини, 
Кіровоградщини, Миколаївщини, 
Полтавщини, Одещини, Закарпаття, 
Волині. Комісія працювала неупе-
реджено, адже всі подані напої були 
закодовані, безіменні. З-поміж шес-
ти переможців у своїх номінаціях 
цього року вперше вирішили вибра-
ти найкращий із кращих. Абсолют-
ним переможцем став напій «Мед 
волинський ставлений» від знаного 
на Волині бджоляра Антона Шотіка. 
Меди ставлені, тобто виготовлені 
без варіння, без додавання арома-
тичних трав і соків, найбільше ви-
ражають концепцію медових напоїв, 
утілюють усі властивості бджолиних 
дарів. 

— Питні меди виготовляються 
з джерельної води та меду шляхом 
зброджування без додавання спир-
тів, — зауважив голова волинського 
осередку Гільдії медоварів Володи-
мир Дмитрук. — Коли започатку-
валось і процвітало медоваріння, 
процесу перегонки ще не було при-
думано. Зараз, популяризуючи пит-
ні меди, медовуху, ми відроджуємо 
давні рецепти й особливу культуру 
споживання алкогольних напоїв. На 
площі, де пригощаються продукцією 

медоварів, нема п’яних, на ранок ні-
кому не болітиме голова, бо медівка 
— слабоалкогольний натуральний 
продукт. Звання члена Гільдії ме-
доварів — це бренд, який гарантує 
якість. Ми постійно перевіряємо 
продукцію в лабораторії на якісні 
показники — спиртозність, залиш-
кові цукри, кислотність, щоб напої 
були не лише ароматними, смачни-
ми, а й корисними. 

— Щороку відмічається тенден-
ція до покращення якості медових 
напоїв, — зауважив постійний учас-
ник дегустаційної комісії, началь-

ник сектора фізико-хімічних до-
сліджень випробувального центру 
ДП «Волиньстандартметрологія» 
Юрій Олевський. — Що стосується 
лабораторних досліджень, то можу 
повідомити, що спиртозність пред-
ставлених зразків становить 12-14%, 
залишкові цукри, що надають аро-
мат і смак, — 10-17%. 

Медовари закликають поверта-
тися до свого коріння, адже генетич-
на пам’ять зберігає інформацію про 
смак і цілющі властивості питних 
медів. 

Ольга ЮЗЕПЧУК
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Життя

У вихідні Луцьк «підірве» рок-концерт «Плацдарм» У Луцьку відбудуться аматорські змагання 
з волейболу

Сильвестр Сергійович Не-
дбайло відзначив 103-річчя. 

З поважною датою його привітав 
Луцький міський голова Микола 
Романюк. Вітаючи довгожителя, 
він зазначив, що такі люди є гор-
дістю міста, з них треба брати при-
клад, адже Сильвестр Сергійович 
багато працював, визволяв нашу 
землю від німецьких загарбників. 

Микола Ярославович вручив 
довгожителю вітальний адрес, у 
якому сказано: «Шановний Силь-
вестре Сергійовичу! Щиро вітаю 
Вас зі 103-ю річницею від дня 
народження. Ви прожили довге 
життя, у якому було все: і щастя, 
і незгоди. Ви пережили війну та 
розруху. Та все ж не згасла життє-
ва енергія, якою наповнена Ваша 
душа».

Сильвестр Недбайло має двох 
дітей, чотирьох онуків і сімох 
правнуків. Він — із родини дов-
гожителів: його дідусь із бабусею 
дожили до ста літ, а батьки — до 
98-ми. Тепер чоловік проживає з 
сім’єю дочки Анни. Вона розпові-
ла, що батько доброзичлива люди-

на, багато безоплатно допомагав 
односельчанам, ніколи не сварив-
ся та завжди був чимось зайнятий. 

Народився він 14 січня 1910 
року в селі Луковичі Іваничівсько-
го району Волинської області. Пра-
цював механізатором, сторожем. 
Його трудовий стаж становить 37 
років. Сильвестр Сергійович — ін-
валід Великої Вітчизняної війни.

У неділю, 20 січня, в спортивно-
му залі Східноєвропейського 

національного університету ім. 
Лесі Українки (вул. Винниченка, 
30) відбудеться шостий тур ІІ від-
критого чемпіонату Луцька з во-
лейболу серед чоловічих аматор-
ських команд. Участь у змаганнях 
візьмуть команди військового лі-
цею, СКФ «Україна», СК «Тростя-
нець», «Олюртранс». Початок — о 
10.00 годині.

Кількість неодружених 
невпинно зростає 
В Україні більшає самотніх людей, які не поспішають 
вступати в шлюб і народжувати дітей. Експерти кажуть, 
що ця тенденція обумовлена динамікою життя в містах, 
урбанізацією та прагненням побудувати кар’єру. Само-
тнім легше йти на ризик на роботі, ніж сімейним парам. 
«Роботодавці частіше шукають молодих людей, тому 
що вони мобільніші та будуть віддавати всі сили робо-
ті», — каже керівник напрямку PR компанії HeadHunter 
Наталія Маціпура. В ЄС найбільш «самотніми» країнами 
є Німеччина, Данія, Швеція та Норвегія. 

Луцькому довгожителю виповнилось 
103 роки

Туристи-лижники продемонстрували свої вміння і техніку 
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Упродовж двох днів, 10-11 січня, 
на турбазі «Юний турист», що на 

околицях села Лище Луцького райо-
ну, відбувався ІІІ чемпіонат області 

із лижного туризму серед учнівської 
молоді, організований управлінням 
освіти і науки облдержадміністра-
ції та обласним Центром туризму, 

спорту й екскурсій. 
Два дні спортсмени вели на-

пружену боротьбу за першість на 
дистанціях в особистому («Лижний 
маршрут») і командному («Смуга 
перешкод») заліку. Долаючи дис-
танції змагань, туристи-лижники 
демонстрували вміння та навички 
володіння як лижною технікою (різ-
ні види спусків і підйомів), так і тех-
нікою пішохідного туризму. 

Переможцями в особистому за-
ліку стали Світлана Шаповаленко  
та Антон Боярчук (Луцький район), 
друге місце посіли Парасковія Зуб  
(Рожище) і Максим Татюк  (Луцький 
район) і третє — Анастасія Пняк  та 
Роман Саченюк (Луцький район). 

У загальному підсумку пере-
можцями змагань серед школярів 
стала команда м. Рожище, друге 
місце посіла делегація Луцького 
району і третє — за спортсменами 
Луцького міського центру туризму 
і краєзнавства (ЗОШ №13). У якості 
винагороди вони отримали грамоти 
управління освіти і науки облдер-
жадміністрації, кубки та медалі.

Ольга ЯЦЮК

19 січня у Луцьку відбудеться 
рок-концерт «Плацдарм». За-

хід започаткований для підтримки 
молодих гуртів, щоби сприяти ре-
алізації поки не відомих талантів. 
Цільову аудиторію складають поці-
новувачі року і металу. Організатори 
— ГО «Радар», серед яких — Андрій 
Рус, Ірина Ющук і Сергій Ващук. 

«Плацдарм» відбуватиметься 
один раз у сезон. На теперішньо-
му заході виступить дев’ять гуртів, 
хедлайнери — гурт із Білорусі «Ек-
вілібріум», рівненський Crimson 

Sky, епатажний гурт із Запоріжжя 
«Інкогнітум». Також ваші барабан-
ні перетинки рватимуть Sizzle Burn, 
Generation-X, «Прозекторій».

Сергій Ващук, один із організа-
торів фесту, розповів, що ідея ство-
рити подібний захід була спільною 
для багатьох його однодумців:

— Всі про це мріяли, і кожен це 
бачив якось по-своєму. Звідки все 
почалось… Першим ідею озвучив 
Андрій Рус, який тоді ще був во-
калістом гурту Rout Cross і сам зі-
ткнувся з проблемою відсутності 

можливостей для виступів.
Андрій Рус додає:
— Втілювати ідею почала перша 

команда організаторів — деякі учас-
ники гурту Rout Cross, долучились 
іще «добровольці», серед яких Ірина 
Ющук, яка і зараз є співорганізато-
ром фестивалю. На жаль, у Луцьку 
відповідних приміщень, де і звук 
можна нормально поставити, і щоб 
народ «відірвався», нема. Поки ми 
використовуємо приміщення Луць-
кого гуманітарного університету, де 
і пройде концерт. 

Гравець із Луганська зірвав 
джек-пот — 7 мільйонів 
У першому розіграші «Лото-Забава» в 2013 році 
гравець із Луганська зірвав джек-пот у 7 мільйонів 
гривень. Виграшний квиток було куплено за 20 
гривень на фірмовому столі МСЛ у супермаркеті 
«Лелека». Також у цьому розіграші було вста-
новлено абсолютний рекорд державної лотереї 
— відразу п’ять гравців стали мільйонерами: 
крім зірваного джек-поту, 4 нових мільйонери 
з’явилися в Івано-Франківській, Одеській, Дніпро-
петровській і Запорізькій областях.

Найкращим питним медом-2013 визнано хмільний 
напій волинського пасічника 


