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0,4
до стількох відсотків у червні в 
Україні сповільнилась інфляція. 
Про це повідомили на сайті 
Державної служби статистики 
України. Як зазначається, у 
травні інфляція становила 2,2%.

Близько 3-ї години ночі у черго-
ву частину міськвідділу міліції 

зателефонував невідомий і повідо-
мив про замінування будинку, в 
якому розміщений нічний клуб. На 
місце події виїхали слідчо-опера-
тивна група й експерти-вибухотех-
ніки. Із приміщення було евакуйо-
вано 40 осіб. 

Близько 6-ї ранку правоохо-

ронці завершили огляд будівлі, під-
озрілих предметів не виявили. 
Особу зловмисника встановили 
протягом години. Ним виявився 
35-річний лучанин: чоловік відпо-
чивав у клубі, а коли почав там буя-
нити, його попросили покинути за-
клад. Тоді він повідомив у міліцію 
про замінування. «Жартівнику» 
світить 6 років позбавлення волі. 

У Єнакієвому затопило копальню. 
Вода продовжує прибувати на 

затоплену шахту «Юзівська» (До-
нецька область). Донедавна підпри-

ємство працювало виключно на 
відкачування води. Як повідомило 
кореспонденту informator.lg.ua за-
крите джерело, за останні півроку 
на шахті розкрадено насосне облад-
нання. Слід наголосити, що поруч 
розташована закинута шахта Юних 
комунарів (Юнком), на якій за ра-
дянських часів проводились ядерні 
випробування. При потраплянні 
стічних вод із «Юнкому» в горизон-
ти «Юзівської» можлива масштабна 

екологічна катастрофа. «Так як насо-
си не працюють, зараження — лише 
питання часу», — уточнило джере-
ло. За його словами, в зоні ризику 
— весь басейн Сіверського Дінця. 
«Води з «Юзівської» в кінцевому ре-
зультаті потрапляють у річку. Тому 
передбачити наслідки не складно», 
— зазначило видання. Нагадаємо, 
що в момент аварії під землею на 
«Юзівській» перебували два гірни-
ки. Обидва загинули. 

В Україні може статись ядерна катастрофа

Документи можна подавати 
до п’яти вишів
10 липня стартує вступна кампанія. Цього року 
абітурієнти мають право подати заяви максимум 
до п’яти ВНЗ. Відповідно у кожному з цих ВНЗ 
— на три спеціальності. Про це на брифінгу в 
Кабміні повідомила перший заступник міністра 
освіти і науки України Інна Совсун. За  її словами,  
абітурієнти мають право на зарахування лише 
на одне бюджетне місце відповідно до обраної 
пріоритетної спеціальності. 

З нічного клубу Луцька вивели 40 людей 
через повідомлення про замінування 

У Києві затримали 
телефонну наркозбувачку 
В Києві затримали 26-річну жительку столиці. 
Жінка збувала наркотичний засіб метадон. Нар-
которговка приймала замовлення телефоном і 
після отримання грошей на банківську картку 
робила так звані «закладки» з метадоном. Про 
місце «закладки» замовника повідомляла так 
само телефоном. Із незаконного обігу вилучена 
партія метадону на суму близько 80 тисяч гри-
вень. Відкрито кримінальне провадження.

Пасічник Іван ТИЖУК: 

Іван Васильович Тижук захопився 
бджільництвом, іще коли на-
вчався у 5-му класі. Пригадує, як 
пас корови з хлопцями — вони 
хованки грали, а він — читав про 
бджоли спеціалізовані журнали, 
книги, робив нотатки. Крім цього, 
до душі хлопцеві була столярна 
справа — друге його хобі. Й тому 
ще школярем уже сам майстрував 
вулики, робив зі старих ящиків рам-
ки. Сьогодні набутим досвідом та 
знаннями пасічник охоче ділиться 
з усіма охочими, адже секретів у 
бджільництві для нього вже нема. 
А ще лучани та гості міста можуть 
скуштувати смачного меду з його 
пасіки та продуктів бджільництва, 
які Іван Васильович кожного дня 
продає на Центральному ринку. 
До речі, пасіка у нього чимала — 
72 бджолосім’ї. 

— Літератури дуже багато пере-
читав, у мене є стільки книжок, що 
вам не передати, — розповідає па-
січник. — Але деякі автори просто 
переписують своїх колег і видають 
по-новому — це вже я сам побачив: 
про те ж саме йдеться, навіть слова в 
реченнях не змінені. 

Кількома нюансами своєї спра-
ви бджоляр поділився з «Відомос-
тями». Виявляється, ніжки, на яких 
стоїть вулик, довше прослужать і не 
зогниють, якщо вони виготовлені з 
дошки, волокна в якій ідуть не вниз, 
як дерево росте, а навпаки, тобто від 
пня. Щоб визначити, де у волокон 
верх, а де низ, потрібно дошку по-
класти у воду на деякий час, і там, 
де від пня, то на сантиметр потоне, 
а з тієї сторони, де вершок, деревина 
води не натягне. Крім того, вулики 
робити треба з м’якого дерева — 
липи, сосни, але без живиці. Чому? 
Бо воно тепліше. Приміром, дуб 
узимку дуже холодний — як залізо, 
так само граб. Перед фарбуванням 
вулик потрібно добре просякнути 
гарячою оліфою. А до масляної фар-
би добре додати сріблянку — таким 
чином відбуватиметься свого роду 
екранізація вулика і бджоли прине-
суть більше меду. 

— Трошки в димар добавляти 
прополісу, — розкриває далі секре-
ти бджільництва Іван Васильович. 
— Також треба брати м’яке дерево 

— вербу, трухляві пеньочки, але в 
жодному разі не фруктові: вишню 
чи яблуню, бо той дим буде гарячий 
і обпалить бджолам крила. Через 
те, що вони чують запах прополісу, 
не так кусаються. І коли збираєтеся 
дивитися в льоток, то потрібно два-
три качки диму зробити. Тоді бджо-
ли починають набирати в себе мед, 
зігнутися їм стає важко і жальний 
апарат не виходить. Чому кажуть: 
«рій не кусається»? Тому що він на-
бирає на себе до трьох кілограмів 
меду, можна його скропити і спокій-
но зібрати руками в роївню й пусти-
ти у вулик. Це цьогорічна вощина, — 
продовжує чоловік, демонструючи 
нам солодкі стільники, з яких просо-
чується пахучий нектар. — Бджоли 
її відбудували і мед занесли, а старі 
соти я перетоплюю, бо, якщо цього 
не робити, розводяться різні хворо-
би — гнилець, аскосфероз. Найкра-
ще через три-чотири роки вощину 
перетоплювати. 

На запитання, наскільки то ви-
гідна справа — розводити бджіл, 
пасічник відповів, що так, прибут-
кова, але потрібно бути свого роду 
фанатом. 

— То треба заболіти і мати таку 
залежність, як алкоголік від горілки, 
— переконаний Іван Васильович. 
— Коли у мене людина купує бджо-
ли, рої, я кажу: «Якщо ви заболієте, 
купуйте. Якщо не заболієте, не ку-
пуйте, бо, вважайте, гроші на вітер 
викинете». Я хочу, щоб мої бджоли 
жили. Більше того, всі секрети, які 
набув більш як за 50 років, я розка-
зую — приходьте до мене, телефо-
нуйте, питайте. Якщо будете думати, 
що бджоли мед принесуть і вам ні-
чого до цього не треба докладати, то 
краще не купуйте, бо пропадуть. 

БДЖІЛ — «ПАСТИСЯ» 

Виявляється, Іван Тижук своїх 
бджіл вивозить «пастися»… Каже, 
щоб за літо качати по три-чотири 
рази мед, бджолам необхідне, як ко-
ровам, аби добрий удій давали, хо-
роше пасовисько. 

— Я все життя вивозив бджоли, 
— розповідає пасічник. — У мене ма-
шина своя з причепом, вантажимо 
на неї вулики, син допомагає, людей 
також наймаємо. Цього року повез-

ло: гречку сіяли недалеко у Ківерців-
ському районі. Але якщо перед цим 
на полі були буряки, то туди везти 
бджіл не варто, адже вони дуже від-
чувають гербіциди й отрутохімікати 
і там нектар не збиратимуть. А як 
правило, буряки підживлюють амі-
ачною водою та різними добривами. 

Тому я приїжджаю в село і питаю 
людей, що торік тут було посіяно. Є 
гречка, яка самоопилюється, — з неї 
меду також не візьмеш. Гречка добре 
медує, як ночі теплі — 18–20 граду-
сів, тоді вона гарно нектар виділяє, 
але якщо ночі холодні, гречка ме-
дувати не буде. Із золотарника мед 
духмяний, медує ця рослина, якщо 
більше 20 градусів, так само, як фа-
целія (спеціальний медонос), яка дає 
до 250 кілограмів меду з гектара. 

— Сьогодні для багатьох пасіч-
ників проблемою є великі агрофір-
ми, які обприскують поля, наскільки 
це небезпечно для бджіл? — цікави-
мося в Івана Васильовича. 

— Пасічник повинен тримати 
контакт із агрономом, питати, коли 
будуть обробляти поля, — ділиться 
своїм досвідом бджоляр. — Від цьо-
го бджоли пропадають, тому на той 
час потрібно закривати бджолосім’ї, 
наверх набрати сіна чи соломи і за-
тикати льотки. Лише після того як 
поле оброблять і хімію добре змиє 

дощ, бджоли зможуть брати мед із 
тієї культури. 

Також Іван Васильович свої 
бджоли вивозив на ріпак. Але й тут 
є один нюанс. Оскільки ця культура 
технічна, мед виходить натураль-
ний, але не духмяний. Тому потріб-
но, щоб біля ріпакового поля росли 
ще якісь культури, був ліс. 

ЛІКУЄМОСЯ МЕДОМ 

Усім клієнтам на ринку Іван Ва-
сильович докладно розповідає про 
різновиди меду і радить відповідно 
до потреб покупця: чи посмакувати, 
чи лікуватися. До прикладу, у греча-
ному багато заліза, він добрий для 
печінки, серця, вважається крово-
творним. Але якщо болить горло, не 
варто брати, бо деручкий і ще біль-
ше буде подразнювати слизову обо-
лонку. Іван Васильович радить його 
вживати після їди по дві чайні лож-
ки в день, до речі, мед цукор у кро-
ві не підвищує. Липовий мед трохи 
важкий на серце, він добрий при 
застудах. Майський мед вважається 
дуже цінним: він найкорисніший, бо 
з різних квітів. 

— Мед у холодильнику не збе-
рігати, — повчає своїх покупців па-
січник. — Як правило, можна тільки 
незрілий — він дуже рідкий. Але мед 
повинен бути густим. Якщо вика-
чаний і він рідкий, по-перше, може 
забродити, по-друге, потім стає пів-
банки густого, а півбанки зверху 
рідкого. Тому мед треба качати, коли 
він зрілий. 

Окрім меду, Іван Васильович 
продає настоянку спиртову на про-
полісі. Каже, добра тим, у кого ангі-
на, кашель, виразка, пародонтоз. 

— Брати більше половини чай-
ної ложки настоянки, столову ложку 
води і добавити настоянку кореня 
аїру, почистити зуби і разів чотири-
п’ять це потримати в роті по 5 хви-
лин — пародонтозу не буде, — дає 
уже перевірений рецепт. 

Дуже хорошим лікувальним за-
собом, за словами пасічника, є на-
стоянка з воскової молі. 

— Багато інформації про неї в 
Інтернеті, вона лікує туберкульоз, 
пневмонію, задавнений кашель, — 
розповідає бджоляр. — Торік жі-
ночка купила у мене воскову міль, а 
через місяців два знову приходить, 
каже: «Я в лікарні працюю, різні та-
блетки, трави, уколи отримувала, 
але вже рік кашляю, і нічого мені не 
допомагало. Була в церкві, кашляю, 
одна жіночка й каже: купіть міль 
воскову. За вас буду Богу молитися, 
ви мене вилікували». Що таке міль? 
Це шкідник бджільництва, він по-
їдає віск. Єдиний кишечник, який 
перетравлює віск, — у воскової молі. 
Ця настоянка вбиває паличку Коха, 
бореться з пневмонією. Зазвичай 

цієї настоянки потрібно з розрахун-
ку крапля на п’ять кілограмів ваги. 
У мене брат недавно також заробив 
пневмонію, пішов у лікарню — де-
сять крапельниць поставили, а не 
вилікували. Почував себе весь як 
побитий, не мав сили. Кажу: «Бери 
міль, люди беруть у мене, то ж не 
отрута — випий». Правда, послухав. 
Прийшла мама, в якої дитя трьох ро-
ків, каже, тільки заведе в садок, маля 
кашляє і смаркає, а коли почала да-
вати дитині по три краплі настоян-
ки, простудні симптоми зникли. 

Іван Васильович також радить 
пилок, який за вітамінним складом 
у 25 разів сильніший за мед. Його 
називає божим даром природи. Ра-
дить розсмоктувати в день по чайній 
ложці. 

— Із тисячі людей трапляєть-
ся одна, яка може мати алергію на 
пилок, — застерігає пасічник. — Я 
23 роки торгую, то у мене було двоє 
людей, які мали алергію. 

Є в асортименті Івана Васильови-
ча й перга — бджолиний хліб, який 
допомагає при інсультах. Також на-
стоянка мертвих бджіл, котра дуже 
добре розріджує кров. У кого суглоби 
болять, нею можна натирати. 

Іван Васильович готовий із кож-
ним ділитися детальнішою інфор-
мацією. Думаю, зацікавлені під час 
особистого спілкування не тільки 
отримають корисні поради, а й по-
чують цікаві та смішні історії, які 
траплялися із бджолярем, дізнають-
ся багато нового про те, як догляда-
ти бджіл, боротися зі шкідниками 
тощо. 

Людмила ШИШКО 

Аби бджільництво 
стало прибутковим 
— ним треба 
«захворіти» 

Я хочу, щоб мої бджоли 
жили. Більше того, всі 
секрети, які набув за понад 
50 років, я розказую — 
приходьте до мене, теле-
фонуйте, питайте. Якщо 
будете думати, що бджоли 
мед принесуть і вам нічого 
до цього не треба доклада-
ти, то краще не купуйте, бо 
пропадуть


