
  Продам. Картоплю велику та малу 
сорт «Бела Роса». (0332) 723005; (095) 
5203979

Різне
  Продам. Кухню, прихожу, ліжко одно-

спальне, стіл розкладний; телевізор 
«Філіпс»,  все б/в. (066) 7037555

  Продам. Котел на тверде паливо, 
ємкість 4куб.м. (0332) 704370; (097) 
5587142

  Продам. Фірмову звукопідсилюючу 
апаратуру, у відмінному стані за по-
ловину вартості: підсилювач «Park V4 200» 
(2х500Вт) пульт «Soundkraft» EPM-6 про-
цесор «Lexikon-2000», клавішні «Yamaha-
PSR-510», дві акустичні системи з дина-
міками «Eighteensoung» та драйверами 
«Sileition» (2х500Вт).  (099) 4380727

  Куплю швейні машини професійні, б/в. 
(068) 6252636

  Куплю. Макулатуру, плівку, пластмасу. 
Дорого. (095) 7719337

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) 200221; (095) 4091285; (098) 
5266032; (067) 6492168; (095) 1264199 

  КУПЛЮ РАДІОДЕТАЛІ, МОЖЛИВО 
НА ПЛАТАХ, ОСЦИЛОГРАФ, ЧАСТОТО-
МІР, ГЕНЕРАТОР СИГНАЛІВ.  (050) 
5424961

Можливий самовивіз. АЕ№271264 
28.10.2013р. МЕРТУ. (095) 5106889

  Втрачене свідоцтво про право власнос-
ті Р №1-1410 на будинок за адр: Волин-
ська обл., Луцький р-н с.Озеряний, вул.
Жовтнева, 1 видане Луцькою держною 
нотаріальною конторою 29.11.2001р., 
на ім’я Лейбик Олени Іванівни, вважати 
недійсним. 

  Втрачений паспорт громадянина 
України АЮ 034620 від 14.05.2007р., 
виданий Луцьким МВ УМВС України на 
ім’я Бородіна Віктора Володимировича, 
вважати недійсним.

  Вважати недійсними поліси 
ОСЦПВ:АВ8674193; АВ8766462; 
АВ/8766463; АВ8766478; АВ/8766484; 
АВ/8766489; АВ8766490; АВ8766491; 
АВ8846262; АВ8895427;АВ8895428; 
АВ8945936; АВ8945937 та стікери 
АВ8674193; АВ8766462; АВ/8766463; 
АВ8766478; АВ/8766484; АВ/8766489; 
АВ8766490; АВ8766491; АВ8846262; 
АВ8895427; АВ8895428; АВ8945936; 
АВ8945937 Договір ТН0317555, що на-
лежать ПрАТ «СК «Провідна»

  Держінформ’юст» оголошує про про-
ведення електронних торгів з продажу 
предмету іпотеки: будівля центральної 
диспетчерської служби, заг. пл.179.0кв.м, 
за адресою: м.Луцьк, вул.Пушкіна, буд.5-А. 
Дата торгів: 06.04.2015р. о 09:00год. Дод. 
інформація: https://torgi.minjust.gov.ua, 
лот 53076.

  Втрачене свідоцтво про право 
власності від 25 лютого 2003р., серії САА 
№457113 на частину приміщення (7-й, 
8-й, 9-й (технічний) поверхи) /літер Х-9/ 
загальною площею 976.1 кв.м, яке роз-
міщене в місті Луцьку на вул.Карбишева 
за №2 та належить на праві колективної 
власності Вищому навчальному закладу 
«Відкритий міжнародний університет 
розвитку людини «Україна», вважати 
недійсним.

В усіх селах є господарі, які за що 
не візьмуться, все виходить у них 
до ладу. Серед них і житель Старого 
Чорторийська Микола Шкабура, 
який не мислить свого життя без 
техніки. 

А починалася трудова діяльність 
у Миколи Андрійовича, як і у біль-
шості сільських жителів, із місцево-
го колгоспу, звідки був направлений 
навчатись у Колки на водія. Отри-
мавши водійське посвідчення, до ар-
мії крутив гайки та шоферував. 

Військову службу проходив у ре-
зервному батальйоні КДБ у Москві, 
куди з українців брали здебільшого 
волинян, а також білорусів та при-
балтів. 

— Гадаю, що причиною такої 
вибірковості була дисциплінова-
ність, — каже Микола Андрійович. 
— От кого там точно не було, то це 
москвичів й узагалі росіян. Це був 
батальйон для обслуговування «вер-
хівки», адже до простих смертних 
урядовий зв’язок не тягнуть. Окрім 
цього, охороняли різні об’єкти і за-
лучалися до будівництва. 

Після армії Микола Шкабура 
знову на декілька років сів за кермо 
автомобіля. Та якось улітку під час 
жнив, спостерігаючи за роботою 
комбайнів у полі, вирішив стати 
комбайнером. Так і трудився ним, 
поки існувало господарство. А вже 
після розпаду колгоспу ім. Щорса 
пішов працювати у відділення меди-
ко-соціальної реабілітації (так тоді 
називалося стаціонарне відділення 
для постійного проживання одино-
ких) кочегаром. Робить там і досі, 
паралельно хазяйнуючи удома. 

— Мій однокласник, а нині ще 
й кум Микола Байцим якось під-
бив мене купити на двох комбайна, 
— пригадує співрозмовник. — Тож, 

обзавівшись технікою, почали обро-
бляти землю, яка була роздана на паї 
і нам, і нашим рідним. Згодом уже 
сам прикупив трактор Т-25, а весь 
реманент до нього — плуги, сівалку, 
картоплесаджалку та картоплеко-
палку — виготовив сам. Матеріал та 
запчастини шукав на базах, метало-
ломах, усюди, де тільки міг. 

Варити метал пан Микола по-
трохи навчився, будучи комбайне-
ром. Бувало, приїде до зварювальни-
ка, а його немає. А комбайн у жнива 
мусив працювати, та й не хотілося 
задніх пасти. Так і освоїв цю корис-
ну справу. 

Згодом у дворі господаря 
з’явилися ще й куплені косарка, 
культиватор для обробітку карто-
плі, дві сівалки, грабарка до тракто-
ра, бочка для викачування води та 
віялка для зерна. Із цим усім легко 
управляється, допомагаючи й одно-
сельцям. 

Як зазначив Микола Шкабура, 
донедавна в селі нараховувалось 
18 комбайнів, а тепер їх близько де-
сяти. Окремі сельчани вже не хочуть 
працювати на землі, оскільки це не 
завжди вигідно. 

— Цьогоріч кум зі мною не був 
на жнивах, то допомагав старший 
син Костя, хоча до цього часу в ньо-
му жилки до техніки не помічав, 
— каже господар. — Вивчився на 
тракториста, нещодавно отримав 
посвідчення водія. Усе, що підка-
зую, засвоює відразу ж. Та не тіль-
ки їздить, а й допомагає лагодити. 
Комбайна разом із ним за два місяці 
на «ноги» поставили. Син здобуває 
спеціальність учителя географії на 
четвертому курсі СНУ ім. Лесі Укра-
їнки. В планах вступити на магістра-
туру, адже вчиться добре. 

У Миколи Андрійовича та його 
дружини Надії Ярославівни, про-

давця місцевого магазину, четверо 
дітей. Дочка Галина теж студентка, а 
Оксана та Михайло ще школярі. 

Тримає родина і чимало жив-
ності — кобилу, три корови, свиней, 
птицю. Як власники трьох корів, то-
рік отримали доїльний апарат. 

Розповідаючи про своє госпо-
дарство, пан Микола продемонстру-
вав мені власноруч виготовлений 
твердопаливний котел на дровах, 
який уже три роки обігріває його 
чималий будинок. І якщо раніше до-

водилося топити численні грубки, 
а особливого тепла так і не було, то 
нині в помешканні тепло й затишно. 
Зараз такого ж котла варить на про-
хання односельчанина (на знімку). 

Під кінець нашої зустрічі Ми-
кола Андрійович чесно зізнався, що 
часу на всі задуми катастрофічно 
не вистачає. Але якщо хочеш мати 
добрий результат і гарно жити, то 
потрібно працювати і віддаватися 
справі на повну. 

Сергій ГУСЕНКО 
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ТзОВ «П’ятидні» відремонтувало 
для потреб 14-ї ОМБр три 
вантажівки 
Два автомобілі ЗІЛ-131 та один ГАЗ-66 відремонтували 
автомеханіки ТзОВ «П’ятидні» для потреб 14-ї окремої 
механізованої бригади, яка базується у Володимирі-Волинському. 
Дві вантажівки повернулися із зони проведення АТО, де були 
сильно понівечені, тож потребували капремонту. Спеціалісти 
повністю їх оновили та замінили всі пошкоджені деталі. 
Відремонтовані машини в розташування військовослужбовців 
передав керівник «П’ятиднів» Валерій Діброва. 

Прийом оголошень 
за телефоном 
(0332) 200-650

Щоб не дати вивезти будматеріали 
з підприємства, міліціонери вимушені були 
застосувати зброю 

За благодійні кошти волинським дітям 
закупили сучасне офтальмологічне 
обладнання 

У 2014 році Фонд «Серце до 
серця» організовував IХ Все-

українську благодійну акцію під 
назвою «Я хочу бачити життя!», 
котра тривала з 7 по 27 квітня. Ко-
шти збирали з метою придбання 
медичного обладнання для ліку-
вання дітей із вадами зору. А вже 
12 березня поточного року відбу-
лося публічне вручення медоблад-
нання офтальмологічному від-
діленню Волинського обласного 
дитячого територіального медич-
ного об’єднання. Лише за 20 днів 
було зібрано більше 300 тисяч гри-
вень. Гроші у скриньки волонтерів 
кидали звичайні люди, також була 
можливість перераховувати ко-
шти на банківський рахунок. 

Головний позаштатний дитя-
чий офтальмолог управління охо-
рони здоров’я області Любов Жук 
розповіла, що діагностичний апа-
рат авторефкератометр був необ-
хідним. За допомогою цього при-
ладу можна точно визначити, які 
пацієнтові необхідні окуляри, та 
вчасно виявити хвороби зору, на-
приклад кератоконус і катаракту. 

Раніше таке медичне облад-
нання було лише у приватних клі-
ніках, де проводили комп’ютерну 
діагностику зору, яка коштувала 
кілька сотень гривень. У лікарні 
ж діагностика за допомогою но-
вопридбаного апарата буде безко-
штовною. 

Олена СТЕПАНЧЕНКО 

КУПУЄМО 
ДОРОГО 

МАКУЛАТУРУ, 
ПЛІВКУ, 

ПЛАСТМАСУ
(066)6835262

О 21:30 до чергової частини Бе-
резнівського РВ УМВС надій-

шло повідомлення про те, що на 
вулиці села Бистричі невідомі осо-
би намагаються вивезти будівельні 
матеріали з території колишнього 
підприємства «МТС». Вирушивши 
за вказаною адресою, слідчо-опера-
тивна група помітила на території 
трактор. Міліціонери оглянули при-
чіп, у який була завантажена цегла. 
На запитання, на якій підставі її 
туди завантажили, троє чоловіків не 
відповіли. 

Правоохоронці прийняли рі-
шення для подальшої перевірки на 
предмет законності вивезення буді-
вельного матеріалу проїхати до рай-
відділу міліції, на що ті погодились. 
Однак дорогою у трактора нібито за-
кінчилося пальне. Затримані зупи-
нилися. Тракторист запропонував 
викликати лафету. Тим часом до них 
під’їхав автомобіль «Форд Сієрра» і 
перегородив рух транспорту. З лег-

ковика вийшло четверо чоловіків. 
Вони агресивно себе поводили, ви-
словлювалися брутальною лайкою, 
шарпали працівників міліції за фор-
мений одяг. При цьому вимагали від 
правоохоронців дозволити продо-
вжити рух трактора туди, куди він 
прямував. Дільничному інспектору 
невідомі руками та ногами завдали 
тілесні ушкодження. 

34-річний оперуповноважений, 
аби зупинити бійку, попередив про 
намір використати вогнепальну 
зброю, втім, ті не відреагували. Від-
штовхнувши правопорушника, опе-
ративник вистрілив один раз угору з 
пістолета Макарова та двічі у колеса 
заведеної автівки, щоб запобігти її 
подальшому руху. 

— Застосування зброї було зве-
дено до мінімуму, без перевищення 
заходів, необхідних для виконання 
покладених на міліцію обов’язків. 
Потерпілих унаслідок використання 
вогнепальної зброї не було, — про-
коментував подію начальник УМВС 
України в Рівненській області Сер-
гій Максимов. — Про застосування 
вогнепальної зброї було негайно 
письмово доведено до відома безпо-
середнього начальника та сповіще-
но прокурора району. Проводяться 
слідчі та процесуальні дії. Під час 
слідства буде встановлена участь 
кожного зловмисника, зокрема, хто 
саме із них травмував міліціонера, 
оскільки подія відбувалася вночі. 
Нападники дають свідчення у ра-
йонній прокуратурі.  

Інна БЕРЕЗОВСЬКА,
начальник СЗГ УМВС України

в Рівненській області 

Роботящі руки — 
гори вернуть 


