
  Продам. Цуценят німецької вічарки, 
3 місяці, можлива доставка. (097) 
1199646 

  Продам. Молоду корову, тільну та 
робочу кобилу у с.Чаруків, ціна за до-
мовленістю. (066) 1583500

  Куплю пару баранів з доставкою. 
(096) 9651148 

  СВГ "Серпанок" Ковельського р-ну 
реалізує третекале, озимого сорту "Паво", 
Польща. (050) 1483372 

  Продам. Коляску дитячу зимово-літню 
АВС, у відмінному стані; коляску літню, 
м'які іграшки, балдахін та захист на дитя-
че ліжечко. (067) 3316100

  Продам. Спортивне взуття: "Адідас", 
"Найк", "Пума", роздріб та гурт. (095) 
7976157

  Продам деревообробний верстат: 
циркулярка + фуганок, в робочому стані; 
трубу азбестову, довж.4.1м, зовнішній 
діам. 23см, товщ.2см. (096) 9545608

  Продам. Стінку "Майя", недорого. 
(096) 1026750

  КУПЛЮ СТАРІ ГАЗОВІ КОЛОНКИ, 
ГАЗОВІ ПЛИТИ, КОТЛИ, ХОЛОДИЛЬНИ-
КИ, ПРАЛЬНІ МАШИНИ (УСІХ ВИДІВ), 
ЛАМПОВІ ТЕЛЕВІЗОРИ, НЕРОБОЧІ 
КОНДИЦІОНЕРИ. (098) 6730579

  Куплю КАРТОПЛЮ.  (050) 9816534; 
(099) 6429596

  Куплю зернові відходи: пшениці, ячме-
ню та вівса. (099) 7541045

Ліц. АВ№501444 від 24.11.2009р., 
АГ№501462, від 23.11.2010р., МППУ. 

(050) 6683825

Громада "Христового 
воскресіння"Апостольної Право-

славної Церкви (настоятель - Єпис-
коп Олег Ведмеденко) запрошує 

всіх, хто шукає духовного про-
світлення, на спільні Богослужіння. 

Божественна Літургія відправляєть-
ся щонеділі та у святкові дні о 9.00 за 
адр: м.Луцьк. вул.Зв'язківців, 1. При 
громаді діє недільня школа для ді-

тей. Миру й відради Вам духовної... 
(096) 2301777

Купуємо стружку кольорових металів: 
мідь, алюміній, бронзу, латунь, свинець, 

н/ж; акумулятори, можливий демон-
таж, самовивіз. Ліц. АВ №501444 від 

24.11.09р.; АБ№580658 від 22.02.2011р.; 
Ліц АБ№58067722.02.2011р.МППУ. 
(0332) 767992; (095) 4091285; (098) 
5266032; (067) 6492168; (095) 1264199 

  Втрачений договір купівлі-продажу 
40/100 частин матеріального складу 
ВАА№ 200530, що знаходиться за адр: 
м.Луцьк, вул.Мамсурова №8, виданий на 
ім'я Слуцького Валентина Даниловича, 
посвідчений 09.07.2002р., приватним 
нотаріусом Четверговою Є. О., вважати 
втраченим.

  Втрачене свідоцтво про право влас-
ності на земельну ділянку ВЛ №023414 
від 10.03.2004р., кадастровий номер 
0722885000:01:001:0121, площа 0.2500га 
- для будівництва, обслуговування жит-
лового будинку, виданий на ім'я Демчин-
ської Надії Михайлівни, піддубцівською 
сільрадою, вважати недійсним.

  Втрачене свідоцтво про право влас-
ності на земельну ділянку ВЛ №023415 
від 10.03.2004р., кадастровий номер 
0722885000:01:001:0122, площа 0.2289га 
- для ведення особистого селянського 
господарства, виданий на ім'я Демчин-
ської Надії Михайлівни, піддубцівською 
сільрадою, вважати недійсним.

  Втрачене посвідчення учасника 
бойових дій АБ №022037 від 01.10.2004р., 
Луцьким МВК, на ім'я Цехана Андрія 
Євгеновича, важати недійсним. 

  Втрачений паспорт громадянина Укра-
їни АС№066943 від 24.04.1996р., виданий 
Луцьким МУУМВС у Волинській обл. на 
ім'я Ніколішиної Оксани Миколаївни 
вважати недійсним.
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У Львові одинокі татусі 
отримають від міста 
фінансову допомогу
З нагоди Дня батька, який святкували у третю неділю 
вересня, Львівська міська рада проводитиме виплату 
для татусів, які самі виховують дітей. Допомогу отри-
мають 30 батьків, які самі без матері виховують дітей і 
перебувають на обліку в управлінні соцзахисту Львів-
ської міськради як одержувачі соцдопомог, і п’ять тат 
дітей, матері яких ухиляються від сплати аліментів. 

Найсильніший школяр України Орест Пилип’як намотує кола у мертвій тязі

Михайло Гамбашидзе перекидав колесо завиграшкиЮрій Червінський проти 3-тонної вантажівки

Ігор Сивий гідно представив Луцьк

1111

У неділю, 16 вересня, понад дві 
години на центральному майдані 
Луцька змагалися богатирі. У відкри-
тому аматорському турнірі Волині 
з богатирського багатоборства, що 
відбувався у рамках Свята тверезос-
ті, брали участь вісім стронгменів із 
Луцька, Нововолинська та Львова. 
А судді хто? Теж силачі — найсиль-
ніша людина України у вазі до 105 кг 
Володимир Рекша та найсильніший 
чоловік Буковини Андрій Бурштин. 
Ведучим на соціально-спортивному 
заході був дворазовий чемпіон світу 
з силових видів спорту в команді 
Кирило Чупринін. Рекордсмен, що 
родом із Волині, виявив неабиякий 
талант шоумена й сипав жартами не-
згірш коміків із «95 кварталу». Турнір 
вдався видовищним — із напруже-
ними до межі м’язами й непідробни-
ми емоціями. 

Із восьми спортсменів п’ятеро 
представляли західну столицю Укра-
їни — Олег і Орест Пилип’яки, Юрій 
Червінський, Михайло Гамбашидзе 
та Павло Краснов, двоє — Ярослав 
Вітер та Ігор Сивий — відстоювали 
честь Луцька, а Олександр Бурда —
міста Нововолинська. Важковагови-
ки мірялися силами у класичних бо-
гатирських вправах. Спершу атлети 
тягнули на канаті вантажівку вагою 
три тонни. З першого ж конкурсу 
лідерство захопив львів’янин Павло 
Краснов. Неймовірні результати по-
казували 16-річні брати-близнюки 
Пилип'яки: Олег — чемпіон України з 
важкої атлетики серед юніорів, Орест 
— найсильніший школяр Украї-

ни-2012.
Друга вправа — кантування по-

кришки: стронгмени перекидали 
по майдану 360-кілограмове колесо. 
Хлопці так швидко і вправно пере-
вертали гігантську покришку, що 
здавалося, ніби це зовсім не важко. Та 
коли оголосили конкурс для глядачів, 
охочих «погратися» з колесом вияви-
лося небагато — зголосились усього 
четверо. Та в Луцьку, як з’ясувалось, є 
міцні хлопці: вони спромоглися пере-
вернути гумовий снаряд по три-п’ять 
разів.

Третя вправа — дедліфт, або 
мертва тяга, — повертати по колу 
250-кілограмову «карусель Конана». 

Виділився Олександр Бурда з Ново-
волинська, який першим пройшов 
два повних кола. Непогані результа-
ти показали лучани Ярослав Вітер та 
Ігор Сивий. Але до четвертої вправи 
— підняття 100-кілограмової труби 
— Ярослав підійшов травмованим і 
змушений був знятися зі змагань. 

Нелегко учасникам далася «про-
гулянка фермера» — пробіжка з дво-
ма металевими валізами загальною 
вагою 220 кг. Богатирі втомились, 
якраз припікало сонце. Та до шостої 
вправи, дамблу, тобто підняття 70-кі-
лограмової гантелі, трохи перепо-
чили на сходах облмуздрамтеатру та 
продемонстрували відмінну техніку. 

Після змагальників майстер-клас по-
казав рекордсмен у дамблі Володи-
мир Рекша — він так підкидав мета-
леву гантель, ніби вона важить 3 кг, 
а не 85 (львів’янину докинули ваги).

Переможцем відкритого аматор-
ського турніру Волині став львів-
ський богатир Павло Краснов. «Срі-
бло» забрав найсильніший школяр 
Орест Пилип'як, а «бронза» дісталась 
Ігорю Сивому. 

Бали, здобуті у Луцьку, будуть 
додані до їхніх рейтингів, за якими 
силачі переходять у професіональну 
лігу стронгменів.

Ольга ЮЗЕПЧУК

У Луцьку стронгмени гралися з 
300-кілограмовими снарядами

Захоплення


