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Жінка переносила наркотики
у… капюшоні куртки 
П’ять таблеток «Субітексу» та 10 грамів марихуани ви-
лучили у жінки співробітники сектору боротьби із не-
законним обігом наркотиків. У Маневичах «наркоту» 
правоохоронці виявили у 28-річної місцевої житель-
ки. Заборонену речовину дівчина зберігала… у капю-
шоні куртки. Вилучене направлено на дослідження 
у Науково-дослідний експертно-криміналістичний 
центр при УМВС України у Волинській області. Триває 
досудове розслідування,  походження  та  призначен-
ня  наркотичної  речовини з’ясовується. 

У приміщенні обласної 
податкової інспекції 
шукали вибухівку 
У вівторок у чергову частину Луцького місь-
квідділу міліції надійшло повідомлення про 
замінування будівлі обласної податкової 
інспекції. У результаті огляду експерти не 
виявили предметів, які б становили небез-
пеку життю та здоров’ю громадян. Нині про-
водяться заходи щодо встановлення особи, 
яка повідомила про замінування. 

Зручно, вигідно 
та швидко! 
«Кур’єрська 
доставка» — ваш 
вибір! 

Послугою можуть скориста-
тися фізичні та юридичні 

особи. 
Приймання та вручення 

предметів (речей), зокрема по-
штових відправлень, здійсню-
ється кур’єром удома в клієнта, 
в офісі, а також безпосередньо 
на дільниці «Кур’єрської достав-
ки». Прийняті поштові відправ-
лення до 16 год. доставляються 
кур’єром адресату в межах об-
ласного центру того ж дня. Від-
правлення, які відправляються 
в Київ, Львів, Рівне, Житомир і 
до районних центрів Волинської 
області, доставляються адресату 
наступного дня; між іншими об-
ласними центрами — за 1–2 дні. 

Крім того, на замовлення 
клієнтів кур’єр може доставити 
на домашню адресу або в офіс 
поштові відправлення, які надій-
шли для доставки у звичайному 
порядку. 

Детальнішу інформацію 
про умови надання послуги і 
тарифи можна одержати в діль-
ниці «Кур’єрської доставки» в 
м. Луцьку  за  телефоном  24-32-
55, (067) 443-59-81 або у будь-
якому відділенні поштового 
зв’язку вашого району, а також 
на сайті www.lutsk.ukrposhta.
com. 

Волинська дирекція 
УДППЗ «Укрпошта»

Для потреб роти 
міліції особливого 
призначення 
«Світязь» 
відремонтовано 
БТР-80 

«Волиняночка» виступила у польському місті Бжозув 

Яна БЕЛОМОІНА: 

З 20 по 27 жовтня на запрошення 
фундації «Популяризація і розви-

ток Бескид» зразковий аматорський 
ансамбль танцю «Волиняночка» Па-
лацу культури міста Луцька пере-

бував у навчально-відпочинковому 
осередку «Чардворек» у польському 
місті Бжозув Підкарпатського воє-
водства. 

Впродовж восьми днів учасни-

ки «Волиняночки» спілкувалися з 
польськими однолітками, демон-
стрували творчі здібності, брали 
участь у майстер-класах і спортив-
них змаганнях, відвідали визначні 
місця Підкарпатського воєводства і 
разом із новими знайомими мандру-
вали вулицями Старого міста, якому 
понад 150 років. 

Через презентацію, яку підготу-
вали учасники ансамблю, польська 
молодь ознайомилася з Волинським 
краєм, його традиціями, минулим і 
сучасним. 

Керівник «Волиняночки» Олена 
Козачук проводила майстер-класи, 
де навчала поляків основних танцю-
вальних рухів традиційних танців 
регіону Полісся та Волині, з-поміж 
яких: «Трійка», «Печене порося», 
«Волинський краков’як», «Плескач», 
«Помело». Для учасників ансамблю 
проведено майстер-клас із акторської 
майстерності й пантоміми відомим 
польським актором Мареком Писем. 

Разом із польським театральним 
колективом із міста Динув учасники 
«Волиняночки» мали два концерт-
них виступи. На завершення про-
грами художній керівник Палацу 
культури Тетяна Лець і методист 
Уляна Томчук разом із учасниками 

ансамблю та польськими артистами 
виконали гімн Волинського краю 
«Волинь моя». 

Благодійна організація «Благо-
дійний фонд «Волинь-2014» 

відгукнулася на прохання керів-
ництва роти міліції особливого 
призначення «Світязь» УМВС 
України у Волинській області 
відремонтувати БТР-80, який 
правоохоронці візьмуть із собою 
в зону проведення антитерорис-
тичної операції. 

Слюсарі-механіки ТзОВ «Во-
линь-зерно-продукт» Юрій Іва-
нов, Сергій Тихий і Володимир 
Мосійчук доклали усіх зусиль і 
за три дні відремонтували бро-
нетранспортер. Тому тепер ця 
потужна військова машина гото-
ва служити «Світязю» під час ви-
конання бойових завдань у зоні 
АТО. Крім того, благодійний 
фонд «Волинь-2014» заправив 
цей БТР 300 літрами пального. 

Спортсменку сміливо можна 
назвати надією українського 
маунтбайку, адже одну за одною 
вона виборює нагороди на гонках 
всеукраїнського, європейського та 
світового масштабу. Та, незважаючи 
на постійні перемоги, волинянка 
не дозволяє собі розслабитися, 
бо чудово розуміє, що за кожною 
медаллю — щоденна клопітка 
праця. Нині Яна ненадовго приїха-
ла до рідного Луцька, і ми не могли 
пропустити нагоди поспілкуватись 
із нею. 

— Зараз просто кінець сезону, то 
нас більше як на місяць відпустили 
додому для відпочинку. Це велике 
везіння: вперше за останні роки мені 
вдасться відсвяткувати свій день на-
родження вдома. З цього приводу 
дуже тішиться моя бабуся, бо вона 
мене щоразу так чекає вдома, а за-
звичай на відпочинок нас відпуска-
ють не більш як на тиждень. Цілий 
рік ми з командою в постійному 
русі, майже завжди — за кордоном, 
де збори чергуються зі змаганнями, 
— ділиться спортсменка. 

За словами Яни, вони частенько 
із одних змагань одразу переїздять 
в іншу країну для підготовки до на-
ступної гонки. Коли між стартами є 
хоча б місяць перерви, то відправля-
ються на спортивні збори. 

— Найчастіше тренуємось у Сло-
венії, оскільки там одні з найкращих 
умов для гірського велоспорту, є від-
повідні траси різного характеру та 
складності для відпрацювання тех-
нічних навиків, — додає Яна. 

А от в Україні відповідної бази, 
на жаль, немає. Як каже велогонщи-
ця, зимові збори можна проводити в 
Карпатах, адже для велосипедистів 
дуже корисно і на лижах походити, 
і здійснювати підйоми в гору, та й 
просто тренування на високогір’ї 
додадуть сили перед стартами. А от 
із літніми тренуваннями в Карпатах 
не складається, оскільки для цього 
необхідні спеціальні траси. 

Усю себе Яна віддає спорту, каже, 
часу для розваг практично нема. 

— Я постійно живу в режимі. 

Щодня у мене два тренування. Вони 
чергуються, буває, їдеш на витри-
валість, а це 100–120 кілометрів без 
перерви, або ж на швидкість — тоді 
вже є певні інтервали, також вчи-
мося долати різні важкі підйоми й 
інше. Раз на тиждень маю вихідний, 
тож намагаюся виїхати в місто, про-
гулятись якимись гарними місцями, 
— розповідає дівчина. 

Навіть зараз, коли у спортсмен-
ки, здавалось би, відпочинок, жод-
ного дня без велосипеда не минає. 

— Всі думають, що коли я при-
їжджаю додому, то в мене немає тре-
нувань, але це не так, просто вони 
менш інтенсивні. Тут я займаюсь на 
велобазі при товаристві «Динамо» зі 
своїми головними тренерами Вікто-
ром Ковальовим і Валентиною Мат-
війчук, — каже Яна. 

Саме волинська тренерська ко-
манда розгледіла в юній спортсмен-
ці, що виросла на рівнині, задатки 
до гірського велоспорту. Як каже 
Яна, цьому ще й досі багато хто ди-

вується. 
— Ми пробували їзду на різних 

велосипедах, але мій тренер зміг по-
бачити, що я маю схильність добре 
їхати по гірській дорозі, долати довгі 
підйоми та стрімкі спуски, й ми по-
чали працювати в цьому напрямку, 
— пригадує велогонщиця. 

Загалом у велоспорті Яна з 11 ро-
ків. На велобазу її привів тато, а до 
цього дівчина встигла позайматись 
і танцями, і дзюдо, ще й настільним 
тенісом, та усе це її не надто цікави-
ло. А от із гірським велосипедом по-
чуває себе мов риба у воді. 

Довгі роки тренування дали свої 
результати. Неодноразово Яна ви-
борювала лідерство на чемпіонатах 
України. Цього року за підсумком 
усіх етапів стала володаркою Кубка 
світу з маунтбайку. Торік волинянці 
вдалося стати чемпіонкою Європи та 
вибороти бронзу на чемпіонаті світу. 
Одним із найуспішніших спортсмен-
ка вважає 2012 рік. Тоді вона завою-
вала золото на Кубку світу, срібло — 
на чемпіонаті світу й взяла участь в 
Олімпійських іграх у Лондоні. 

— Я весь рік їздила по різних зма-
ганнях, аби назбирати балів для учас-
ті в Олімпіаді. Зрештою, в Лондоні 
взяла 13-е місце, але вважаю, що, як 
для першого разу, це досить хороший 
результат. Я була там наймолодшою 
учасницею. Було нелегко, передусім 
— психологічно, адже мала страх пе-
ред такими великими змаганнями. За 
кілька днів до гонки майже не спала. 
А от наступних Олімпійських ігор у 
2016 році вже буду більш упевнена, 
бо знаю, що і як, — сміється Яна. — 
На Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро я го-
това боротися за медаль. 

Але перед цим велогонщицю ще 
чекають перші Європейські Олімпій-
ські ігри наступного року. Щоправда, 
Яна Беломоіна вже зробила успішну 
заявку на участь у них, адже в жовтні 
виборола впевнену перемогу в між-
народній гонці в Азербайджані на 
тестовому турнірі з маунтбайку, що 
проходив на трасі майбутньої євро-
пейської Олімпіади. 

Ольга УРИНА 

На Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро 
я готова боротись за медаль 
Саме таку планку ставить для себе 22-річна волинська велогонщиця 


