
Незвичне для багатьох мистецтво 
опанувала рожищанка Зоя Іщук. 
Вона декорує пляшки, робить кар-
тини, обереги, підвіски й інші цікаві 
вироби із солоного тіста. Жінка не 
має художньої освіти, цією технікою 
оволоділа самостійно. Жартуючи, 
зазначає: «Я й сама не знаю, як 
захопилася цим, адже в школі, крім 
грибочка з пластиліну, нічого не 
зліпила». 

Ліпленням займалися ще наші 
предки. Свого часу це мистецтво 
забулося. Нині ж стародавню тра-
дицію почали відроджувати. Одна з 
причин — мода на екологічно чисті 
вироби, зроблені руками. 

Солоне тісто — матеріал універ-
сальний. Робота з ним дарує задово-
лення і радість, як каже майстриня 
Зоя Іщук. Вважається, що будь-який 
виріб із солоного тіста в будинку 
— символ багатства і благополуччя 
в сім’ї. Витвори з такого матеріалу 
довговічні та несуть особливу енер-
гетику. Саме тісто — традиційне: 
борошно, сіль, вода. Решта — вже 
справа вашої фантазії. 

— Першими моїми ручними ро-
ботами були букети з цукерок —гар-

ний подарунок на свято, але нині це 
стало надто дорогим задоволенням, 
— розповідає Зоя Іщук. — Згодом 
спробувала декорувати скляні виро-
би серветками. Але невдовзі й цьо-
го стало замало. Захотілося чогось 

більш об’ємного, святкового. Спо-
чатку в декораціях використовувала 
яєчну шкарлупу, а пізніше в Інтерне-
ті натрапила на ліплення з солоного 
тіста. 

Перший свій виріб майстриня 
створила 10 жовтня минулого року. 
Хоча на шляху до міні-скульптур, 
від яких сьогодні аж дух захоплює, 
було багато «підводних каменів», це 
її не зупинило, а, навпаки, додало ще 
більшого азарту. 

Головним критиком для жінки 
є її донька Катерина, а натхнення 
додають захоплені погляди людей, 

яким дарує свої вироби. 
— Заняття доволі копітке та по-

требує чимало часу, але інколи так 
захоплює, що, починаючи роботу 
ввечері, я не можу відірватися до 
ранку, — посміхається Зоя Іщук. — 
Після виліплювання виріб має під-
сохнути. Для цього можна покласти 
його на вулиці в сонячну погоду, 
щоб дозрівав хоча би кілька днів. Та 
іноді я використовую інший спосіб. 
Висушую свої витвори у відкритій 
духовці — від кількох хвилин до од-
нієї доби. Все залежить від розміру. 
Після цього виріб повинен полежа-
ти кілька годин. А вже тоді розма-
льовую фігурки. Зазвичай викорис-

товую гуаш і акрилові фарби. Після 
висихання кілька разів покриваю 
лаком. 

Своїх персонажів майстриня 
бере з картин відомих українських 
художників або ж вигадує сама. Осо-
бливо їй подобається сільська тема-
тика. Що й не дивно. Адже, поспіл-
кувавшись із цією чудовою жінкою, 
відразу відчуваєш: Україна для неї 
не просто країна, в якій зростала. Це 
земля, яку вона любить понад усе на 
світі. Вона не з тих, хто сидить і че-
кає змін у державі. Під час історич-
них подій на Майдані неодноразово 
стояла в рядах тих, хто відстоював 
інтереси українських людей, готу-
вала їжу та чай мітингувальникам і 
свято вірила у світле майбутнє… 

Дивовижні вироби з тіста Зої 
Іщук сьогодні прикрашають оселі в 
Києві, Чернівцях, Вінниці, Харкові, 
Луцьку, звичайно, в Рожищі, а ще 
— у далекій Данії. Запрошують май-
стриню на всілякі виставки, нещо-
давно отримала пропозицію пред-
ставити свої роботи в столиці, але, за 
словами жінки, їй потрібен час, аби 
вирости як професіонал. А на мій 
погляд, то куди ще рости? Вироби й 
так милують око та чарують душу. 

Ірина ВЛАСЮК 
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У Луцьку стартувала акція під 
символічною назвою «Анти-

рейтинг депутатів Луцької міської 
ради». Зокрема, в неділю, 14 червня, 
члени ГО «УНСО-Волинь» встано-
вили на Театральній площі міста 
поруч зі своїм наметом величезний 
банер із фотографіями обранців 
міської ради. Таким чином активіс-
ти намагаються привернути увагу 
перехожих і залучити їх до обгово-
рення кандидатур депутатів, які, на 
думку громадськості, негативно за-
рекомендували себе під час роботи в 
Луцькій мерії. 

Лучанам пропонують не лише 
висловити свої думки стосовно ді-
яльності обранців, а й проголосува-
ти за того, хто, на їхню думку, найгір-
ше виконує свої обов’язки. Саме для 
цього поруч із наметом ГО «УНСО-
Волинь», де постійно проводиться 
інформаційна кампанія та збір ко-
штів на підтримку учасників АТО, 
було встановлено стенд зі знімками 
та прізвищами депутатів Луцької 
міської ради. Разом із тим пересіч-
ним лучанам пропонують пригадати 
«здобутки» та «напрацювання» об-
ранців громади і проголосувати за 
того, хто, на їхнє переконання, пра-

цює найгірше. 
Водночас активісти ГО «УНСО-

Волинь» пропонують громадянам 
обрати одного з депутатів, написати 
його ім’я на папері та вкинути його 
в символічну скриньку для голосу-
вань — пластиковий смітник. Цим 
самим люди показують свою пози-
цію до діяльності того чи іншого об-
ранця. Після завершення акції буде 
складено список депутатів, до яких 
люди втратили довіру. Саме ті, хто 
набере найбільшу кількість голосів, 
сформують «Антирейтинг депутатів 
Луцької міської ради». Акція три-
ватиме до 28 червня, а вже 1 липня, 
після підрахунку голосів, буде ого-
лошено її результати. 

Вже за перший тиждень акції 
проголосувало більше тисячі людей. 
Разом із тим до стенда, встановлено-
го активістами ГО «УНСО-Волинь», 
постійно підходять десятки городян, 
аби поспілкуватися про політичну 
ситуацію й обговорити кандидатури 
обранців, яких варто внести в «ан-
тирейтинг». Серед «респондентів» 
не лише молодь, а й люди старшого 
віку. Також поруч із наметом можна 
помітити і самих депутатів, які під-
ходять розвідати ситуацію. 

В той же час пересічні лучани 
обговорюють не лише самих депута-
тів та проблеми з життя міста. Зна-
чна частина перехожих підходить 
до членів ГО «УНСО-Волинь» по-
спілкуватися про їхню діяльність і 
порозпитувати про військові дії в 
зоні АТО, адже більшість активістів 

брала безпосередню участь у бойо-
вих діях на Сході. 

Тож уже за тиждень ініціатори 
акції обіцяють надати результати 
голосування й оприлюднити «Анти-
рейтинг депутатів Луцької міської 
ради». 

Життя
Микола Романюк 
зобов’язав усунути 
недоліки у роботі 
комунальних 
служб і транспорту

У Луцьку відкрився ще 
один центр психологічної 
допомоги постраждалим 
від війни
З 15 травня у Луцьку розпочав діяльність ще один 
центр психологічної допомоги постраждалим 
від війни (бійці АТО, члени сімей, переселенці) за 
адресою: м. Луцьк, вул. Рівненська, 48 (2 поверх), 
каб. 211, 219. Телефон для довідок: (093) 204 83 66. 
Допомога надається безкоштовно й анонімно. 

За вкраденого коня — шість 
років в’язниці 
До Луцького райвідділу міліції із заявою звернула-
ся 42-річна місцева жителька, яка повідомила, що 
у неї викрали коня. Як виявилося, крадіжку скоїв 
28-річний знайомий, який неодноразово брав у су-
сідки коня для проведення польових робіт. «Уночі, 
зайшовши у хлів, спритник викрав худобу і поїхав 
в обласний центр, де здав коня заготівельнику. 
Отримавши 7200 гривень, молодик кілька днів 
жив у своє задоволення. Розпочато кримінальне 
провадження. 

До Дня 
Незалежності 
у Луцьку 
встановлять 
меморіальну 
стелу Волинським 
героям Майдану

Міський голова Микола Ро-
манюк повідомив, що вже є 

ескізна пропозиція меморіальної 
стели Волинським героям Май-
дану, яку планують встановити 
на меморіальному комплексі 
«Вічна Слава» поруч із могилою 
Василя Мойсея. За словами мера, 
спорудити монумент планують 
до Дня Незалежності. Він пере-
конаний, що таким чином буде 
належно вшановано пам’ять 
краян, які загинули під час подій 
на Майдані у 2014 році. Микола 
Романюк наголосив, що на мемо-
ріальній стелі буде викарбувано 
імена усіх волинян, які поклали 
своє життя під час Революції Гід-
ності.

Міський голова Микола Ро-
манюк дав відповідні дору-

чення щодо усунення недоліків, 
які виявили у роботі комуналь-
них служб і транспорту. 

Він звернув увагу на ремонт 
міжпанельних швів та утеплен-
ня будинків. Мер акцентував на 
важливості виконання цих робіт 
якісно, професійно, щоб не до-
пустити корозії металу між па-
нелями. Для цього Микола Рома-
нюк доручив відповідній комісії 
попередньо обстежити будинки, 
дати висновки та рекомендації, 
як це правильно зробити. «Тіль-
ки після всіх висновків можна 
приступати до виконання ро-
біт», — звернувся до керівників 
ЖКП міський голова. 

Микола Романюк також 
доручив прибрати гілля на ву-
лицях міста і дав доручення 
директору ЛСКАП «Луцькспец-
комунтранс» Валерію Кузьмичу 
протягом місяця напрацювати 
пропозиції щодо покращення 
прибирання сміття на вулицях 
Огієнка, 8 Березня, Чернишев-
ського. 

«УНСО-Волинь» формує «антирейтинг» луцьких депутатів 

Її вироби несуть особливу 
енергетику 
І хоча на шляху до міні-скульптур, від яких сьогодні аж дух захоплює, у майстрині було багато 
«підводних каменів», це її не зупинило 


