
В одному з номерів газети ми 
розповідали про федорівських 
мічурінців — подружжя Бориса 
та Людмилу Мишків, що плекають 
сади, виноград і квіти. Виявляється, 
господар — ще й завзятий пасіч-
ник. 

Років із сім тому пан Борис вирі-
шив продовжити бджолярську спра-
ву батька, який свого часу мав пасіку. 
Про це зачув його кум із Хмельнич-
чини та подарував волинянину три 
вулики з бджолосім’ями. Згодом 
наш господар купив іще п’ять, усі 
розфарбував у яскраві кольори і 
поставив у садку. Ще він перечитав 
багато літератури про апітерапію, а 
переймаючи досвід оздоровлення у 
колег-пасічників, почув про вулики-
лежанки, за допомогою яких тепер 
лікує рідних і друзів. 

— Їх виготовити неважко, — 
розповідає Борис Сергійович. — 
З’єднав три вулики разом — вийшов 
один великий завдовжки два метри. 
Зверху зробив лежанку з дощечок, 
які є стелею для бджіл, а для людей 
— ложем. Зазор між ними невели-
кий. Головне, щоб комаха не могла 
пролізти, але й продухи лишив, щоб 
бджолиний аромат добре насичував 
таку «спальню». 

ВУЛИКИ-ЛЕЖАНКИ — 
ВІД БАГАТЬОХ ХВОРОБ 

— У такому вулику можна всю 
ніч проспати, — долучається до роз-
мови дружина пасічника Людмила 
Володимирівна. — Роздягаєшся, за-
гортаєшся у простирадло і дрімаєш 
скільки хочеш. Можна на лежанку 
постелити тонкий матрац, щоб до-
шки не муляли, але тоді вже ефект 
від лікування зменшується, бо ці-
люще повітря всередину потрапляє 
через маленькі отвори у кришці. 
Аромат від прополісу та пилку аж 
п’янить. Лежиш спокійно, а бджілки 
виконують свою місію. Буває, натом-
люся за день, що вже нічого не хо-
четься, а полежу на бджолах дві-три 
години — і втоми як не було. Завдя-
ки такій вуликотерапії ми позбулися 
багатьох болячок. Щоб оздоровили-
ся бронхи та легені, треба глибше 
вдихати повiтря з отворiв. А знаєте, 
що в Японiї повiтря з вулика навiть 
продають у колбах? Ним лiкують 
астму, бронхiт, запалення легенів та 
iншi хвороби дихальної системи. 

У Федорівку на вулики, які по-
чинають «працювати» вже з квіт-

ня-травня, їдуть друзі та знайомі 
пасічників. Таке оздоровлення по-
кращує кровообіг, роботу внутріш-
ніх органів, особливо нирок і серця, 
зникають болі у хребті й суглобах, 
ревматичні й хвороби дихальної та 
нервової систем. А про профілак-
тику різних болячок і мови немає. 
Якщо ж хочете скинути зайву вагу 
та вивести шлаки, то можна вкрити-
ся не простирадлом, а ковдрою. Це 
своєрідне теплолікування — один із 
найдавніших і найбільш поширених 
методів фізіотерапії, бо впливає на 
обмін речовин. 

— Учені стверджують, що під-
вищення температури тіла на один 
градус підсилює інтенсивність об-
мінних процесів на 10%, — каже 
господар. — Тому можна вкрити-
ся ковдрою. Тоді тепло, яке йде від 
бджолосімей, довше зберігається, а 
людина перебуває у мікровібрацій-
ному біополі, що виникає від роботи 
тисяч комах. Ще позитивно діють фі-
тонциди від бджолопродуктів, тем-
пература, бо бджоли підтримують її 
у своїх хатинках на рівні 36–37 гра-
дусів, тобто таку, яка відповідає 
людському тілу. Якщо торкнутися 
вулика, можна відчути, як по руках 
немов пробігає легкий електрич-
ний струм — це і є мікровібрація, 
яку своїми тільцями та крильцями 
створюють бджоли, своєрідний лі-
кувальний вібромасаж. Саме його 
вплив відчуває людина, яка лежить 

на лежанці. А монотонний гул на-
гадує шум моря. Пiд цю природну 
колискову очі самi заплющуються, а 
тіло огортає легка дрімота. 

Особливо відчутний лікуваль-
ний ефект уночі, коли під дашком-
ліжком у вулику збирається вся 
бджолина родина. Корисним є і те, 
що людина під ковдрою пітніє, а це 
означає, що з організму виводяться 
шлаки. 

Звичайно, є і протипоказання 
для лікування у вуликах-лежанках. 
Не можна оздоровлюватися тим, 
хто має алергію на медопродукти, 
хворим на туберкульоз, із онколо-
гічними новоутвореннями, вираже-
ним атеросклерозом, підвищеною 
температурою тіла, гострими інфек-
ційними захворюваннями, з велики-
ми каменями в жовчному міхурі та 
нирках. 

А ДО ВУЛИКА — ЩЕ Й МЕДОВІ 
ЛІКИ 

— Медопродукти є Божим даром 
і еліксиром життя, рекомендую спо-
живати їх як їжу та ліки, — каже па-
січник. — Окрім спання на вуликах, 
треба вживати мед, прополіс, забрус, 
підмор. Їх варто правильно засто-
совувати. Я ж маю власний рецепт: 
змішую у відповідних пропорціях 
прополіс, маточне молочко, забрус 
і підмор із медом. Гарантую, що ге-
моглобін підвищиться за місяць, а 

організм оздоровиться. Приймати 
таку суміш потрібно двічі на день 
по чайній ложці: вранці натщесерце 
і ввечері перед сном. Але не просто 
проковтнути, а потрохи протягом 
15 хвилин жувати, щоб добре засво-
їлася. 

Ліками від 30 хвороб є бджоли-
ний підмор, із якого роблю настоян-
ку. Склянку підмору заливаю літром 
горілки, тиждень настоюю, а потім 
проціджую. Пити до їди по краплі 
на кожен рік життя (але не більше 
столової ложки) двічі на день. А ось 
пожуйте вiск, — пропонує бджоляр, 
— вiн очищує ясна, зуби, дихання. 
Але їсти його не варто, бо організм 
не перетравлює. Єдина істота на 
Землi, що переробляє вiск, — це ли-
чинка воскової молi, або мелонелли. 
З одного боку, для пасiчника — це 
страшний шкiдник, а з другого — 
можливiсть виготовляти лiки з пе-
ретравленого воску. Ще від ангіни 
лікуюся прополісом, який бджоли 
виробляють із живиці. Варто його 
пожувати кілька разів — і хвороба 
зникає. Й мої онуки не знають та-
блеток, коли горло болить. 

Також маю рецепт прополісного 
молочка: у літр киплячого молока до-
дати сто грамів прополісу, кип’ятити 
10 хвилин, процідити, зняти плівку з 
воску. Вживати по столовій ложці на 
день при бронхiтах, застуді, виразці 
шлунку. Ці хвороби лікує і забрус —
ним бджоли запечатують стільники 
вощини з медом, додаючи слинний 
фермент. 

Ще пасічник рекомендує всі 
бджолопродукти вживати свіжими, 
бо тоді вони мають більше біологіч-
но активних речовин. 

— З вулика нiчого не вики-
даю, навiть мертвих бджiл, яких 
пiсля зими дуже багато. До слова, 
треба впильнувати момент, поки 
робочi бджоли не прибрали їх, бо 
це теж лiки. Хiтин бджiл корисний 
при остеопорозi, захворюваннях 
суглобiв. Настоянку готую так: пів-
літрову банку мертвих бджіл по-
дрібнюю на кавомолцi, заливаю пів-
літрою горілки, настоюю три тижні 
у темному мiсцi. Вживати по 15 кра-
пель після їди протягом місяця. 

«Підгодовує» свою родину па-
січник енергетичною і вітамінною 
сумішшю, яку готує з волоських горі-
хів, перги, забрусу, меду та бджолино-
го підмору — все у рівних пропорці-
ях. А для своїх комах-лікувальниць 
спеціально сіє фацелію-медонос. 

Тетяна АДАМОВИЧ 
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Кава дорожчає 
рекордними 
темпами 

Дубай запроваджує податок 
на туристів 
Про це повідомляє «Лента.ру», посилаючись на 
Arab News. Як стало відомо, новий збір буде стя-
гуватися з усіх туристів, що проживають у готелях 
і апартаментах на території емірату. Залежно від 
типу готелю податок на одного відпочивальника 
сягатиме від 7 до 20 дирхамів (від 1,9 до 5,5 долара 
США). Передбачається, що залучені кошти будуть 
спрямовані на розвиток туристичної галузі в Дубаї. 
Податок почнуть стягувати з 31 березня цього року.  

На Сумщині потяг зіткнувся 
з маршруткою, 13 людей 
загинуло 
У Сумській області сталася велика аварія: поїзд зі-
ткнувся з маршруткою. У результаті загинуло 13 
людей, ще п’ятеро — постраждали. Про це повідомляє 
прес-служба ДСНС у Сумській області. Як стало відомо, 
ДТП сталася біля села Вири. Нагадаємо, у листопаді 
2013 року на Закарпатті пасажирський потяг протара-
нив легковик, дві людини загинуло. 

120
стільки мільярдів євро збитків 
щороку завдає Європейському 
Союзу корупція. Про це йдеться 
в першому антикорупційному 
дослідженні Єврокомісії, в ході 
якого опитано мешканців 28 
країн–членів ЄС.
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Волинянку, 
яка продавала 
сина, засудили 
на п’ять років 
позбавлення волі 

У вівторок ЗМІ поширили ін-
формацію «Польського радіо» 

про те, що українські митники не 
пропускають на Майдан гумані-
тарну допомогу з Польщі. 

Як повідомили журналісти, 
теплий одяг, спальні мішки, роз-
кладні ліжка, перев’язувальні ма-
теріали й інші речі, зібрані впро-
довж тижня у різних польських 
містах, хоч перетнули польсько-
український кордон у Дорогуську, 
але на Майдан досі не потрапили. 

Ініціатори надання допомоги 
здивовані українськими митними 
процедурами та стверджують, що, 
організовуючи перший офіційний 
транспорт із гуманітарною допо-
могою Майдану, дотримувалися 
всіх правил української сторони. 

«Тому ми поки не можемо роз-
дати зібраних речей протестуваль-
никам на Майдані», — повідомив 

організатор транспорту священик 
Стефан Батрух із Фонду духовної 
культури прикордоння. 

У пункті пропуску Ягодин-
ської митниці Міндоходів запев-
нили, що гуманітарну допомогу 
не блокували. 

— Вантаж із гуманітарною 
допомогою, про який ідеться у 
публікаціях, 2 лютого 2014 року 
оформлено у митному режимі 
внутрішнього транзиту за 20 хви-
лин і направлено на Київську між-
регіональну митницю, — повідо-
мили волинські митники. 

Проблем під час пропуску гу-
манітарної допомоги через мит-
ний пост «Ягодин» у перевізника 
не виникло. 

Питання, хто затримав поль-
ську «гуманітарку» для Майдану, 
залишається відкритим. 

Життя

Через сильну посуху в Бразилії 
ціни на каву ростуть рекордни-

ми за останні десять років темпа-
ми. За тиждень вона подорожчала 
на 20%. Лише за перший місяць 
2014 року ціни зросли на 23%. Тоді 
як за підсумками всього 2013-го 
кава подешевшала на 23%. 

Зокрема, контракт на постачан-
ня арабіки до Нью-Йорка подорож-
чав на 8,5%. Вартість іншого сорту — 
робусти — в Лондоні зросла на 3,4%. 

Нагадаємо, Бразилія посідає 
перше місце з виробництва кавових 
зерен, тому погодні катаклізми в цій 
країні завжди різко позначаються на 
динаміці ф’ючерсів на каву. 

За прогнозами синоптиків, по-
суха в Бразилії протримається до 
кінця лютого і може відновитись у 
квітні. 

Життя дев’ятимісячного си-
ночка горе-мати оцінила у 

20 тисяч доларів. Минулого року 
ця історія сколихнула всю краї-
ну. 24-річна лучанка, маючи двох 
малолітніх дітей, ніде не працю-
вала і не планувала заробляти 
гроші законним шляхом. Її сім’я 
жила лишень за кошти, які у дім 
приносив співмешканець. Але 
практично все йшло на горілку 
та сигарети. Отримати велику 
суму жінка вирішила, продавши 
власного сина. Вона знайшла по-
купця та віддала хлопчика у чужі 
руки в обмін на 20 тисяч доларів 
США. Після передачі грошей її 
затримали волинські правоохо-
ронці. 

Слідчим управлінням 
УМВС України у Волинській 
області було розпочато досудо-
ве розслідування за ч. 3 ст. 149 
(торгівля людьми або інша неза-
конна угода щодо людини) Кри-
мінального кодексу України. За 
вчинення цього кримінального 
правопорушення передбаче-
на відповідальність у вигляді 
позбавлення волі на строк від 
восьми до п’ятнадцяти років 
із конфіскацією майна або без 
такої. 

Вироком Луцького міськра-
йонного суду жінка отримала 
покарання у вигляді п’яти ро-
ків позбавлення волі з іспито-
вим терміном три роки. Однак 
такий вердикт Феміди сторона 
державного обвинувачення ви-
рішила оскаржити в апеляцій-
ному порядку. Розглянувши 
матеріали справи, Апеляційний 
суд Волинської області при-
судив 24-річній лучанці п’ять 
років позбавлення волі без кон-
фіскації майна. 

Юлія ЛОКОТЬКО

Куди поділося 10 тонн гуманітарної 
допомоги для Майдану? 

Бджолине ліжко від федорівських 
мічурінців
У вуликах-лежанках, які змайстрував Борис Мишко з Федорівки Володимир-Волинського району, завдяки цілющому 
повітрю та вібрації, що одночасно створюють сто тисяч бджіл, можна оздоровитись і забути про хвороби

 ПОГОДА

У західних областях 6 люто-
го хмарно з проясненнями, опа-
дів не прогнозують. Температу-
ра повітря вночі -9...-7 °C, вдень 
+1...+2 °C. 7 лютого змінна хмар-
ність, сніг не очікується. Темпера-
тура повітря вночі -4...-6 °C, вдень 
-2…+2 °C. 8 лютого очікується 
хмарність, без опадів. Уночі тем-
пература повітря становитиме 
-3...-1 °C, вдень -1...+3 °C. 

У північних регіонах 6 люто-
го змінна хмарність, сніг не про-
гнозують. Температура повітря 
вночі -10...-9 °C, вдень -3...-2 °C. 
7 лютого хмарно з проясненнями, 
без опадів. Уночі температура по-
вітря становитиме -5...-3 °C, вдень 
-1...0 °C. 8 лютого похмуро, опади 
не очікуються. Температура пові-
тря вночі становитиме -3...-2 °C, 
вдень 0...+1 °C. 

У Києві 6 лютого хмарно з 
проясненнями, без опадів. Уно-
чі позначка термометра показу-
ватиме -8…-7 °C, вдень 0...-3 °C. 
7 лютого похмуро, опадів не 

очікується. Температура повітря 
вночі становитиме -4...-2 °C, вдень 
-1...+1 °C. 8 лютого похмуро, без 
опадів. Температура вночі -3… 
-1 °C, вдень -1...+1 °C. 

У східних регіонах 6 лютого 
буде похмуро, без опадів. Темпе-
ратура повітря вночі становити-
ме -8...-7 °C, вдень -5...-4 °C. 7 лю-
того переважно сонячно, опадів 
не прогнозують. Уночі -12...-11 °C, 
вдень -10...-3 °C. 8 лютого ясно, 
сніг не очікується. Температура 
повітря вночі -12...-13 °C, вдень 
-10...-4 °C. 

У південних областях 6 лю-
того очікується ясна погода без 
опадів. Температура повітря вно-
чі становитиме -8...-7 °C, вдень 
-6...+1 °C. 7 лютого змінна хмар-
ність, опади не передбачаються. 
Температура повітря вночі ста-
новитиме -7...-5 °C, вдень -5...0 °C. 
8 лютого сонячно, без опадів. 
Нічна температура -6...-5 °C, ден-
на -2...+3 °C. 


