
13
 Відомості.інфо

№20 (762) 
28 травня - 3 червня 2015 року

http://www.vidomosti.info/

Життя
Крупівський 
аеропорт 
перетворився на 
гоночну трасу

На Львівщині під час 
молебню 26 дітей втратили 
свідомість 
Все почалося з того, що в Буському районі Львів-
ської області придумали «Молитовну естафету за 
мир і спокій». Священики від села до села переда-
ють ікону і проводять перед нею молебень. Діти 
у вишиванках під керівництвом учителів цілують 
святиню. 120 людей запхали в маленький актовий 
зал, де і тривав молебень. Як результат, діти один 
за одним почали непритомніти. 

Сім’я з Волині — одна із 
найспортивніших в Україні 
У Києві відбувався фінал Всеукраїнського фестивалю 
«Мама, тато, я — спортивна сім’я», де  змагалися 24 ко-
манди з усіх областей України. Волинь на фестивалі пред-
ставляла сім’я Хомичів (мама Олена — вчитель фізичної 
культури Луцької ЗОШ № 2, тато Анатолій — викладач 
фізичного виховання у Луцькому технічному універси-
теті, син Михайло — учень Луцької ЗОШ № 2). У підсумку 
наша команда завоювала бронзові медалі, срібло діста-
лося родині з Миколаївської області, а кубок переможців 
виборола сім’я із Херсонщини. 

Впродовж трьох днів — 21–
24 травня — футболісти вете-

ранського ФК «Абориген» (пре-
зидент клубу — Віктор Чорнуха) 
брали участь у заходах із вшану-
вання пам’яті загиблих 22 травня 
2014 року під Волновахою бійців 
51-ї ОМБР. 

Члени волинської делегації по-
клали вінки на місці трагедії та 
взяли участь у мітингу-реквіємі, 
висадили дерева поруч зі встанов-
леним на місці трагедії хрестом та 
пам’ятною дошкою з прізвищами за-
гиблих волинян. 

Цього ж дня на спортивному 
майданчику Волноваської ЗОШ № 3 
відбувся перший футбольний 
матч пам’яті загиблих бійців між 
ФК «Абориген» та ФК «OLDЫРИ». 
Футбольному дійству передували 
гімн України та хвилина мовчання. 

У своїх передматчевих промовах 
учасники гри наголосили на тому, 
що гасло «Схід та Захід — разом» — 
то не пусті слова, а пам’ять про во-
линських героїв завжди буде жити в 
серцях волновасців. 

Народний депутат України Дми-

тро Лубінець вручив капітанам ко-
манд футбольні м’ячі із підписами 
учасників матчу. У свою чергу ка-
пітан волинських футболістів Ігор 
Лещенко підніс голові Волноваської 
федерації футболу, міському голо-
ві міста-побратима Луцька м’яч із 

автографами гравців ФК «Волинь», 
який команді презентував член ви-
конкому Федерації футболу Волині 
Василь Кохановський, а також Ку-
бок пам’яті, який із наступного року 
стане перехідним. 

Окрім того, голові Волноваської 

районної військово-цивільної ад-
міністрації Валерію Лубінцю, Вол-
новаському міському голові Сергію 
Демченку та нардепу Дмитру Лу-
бінцю Ігор Лещенко вручив листи-
подяки Луцького міського голови 
Миколи Романюка за втілення кон-
кретними справами гасла «Схід і За-
хід — разом». 

Усі гравці ФК «OLDЫРИ» отри-
мали від волинських футболістів 
подарунки із символікою ФК «Во-
линь», які люб’язно надала гене-
ральний директор «хрестоносців» 
Євгенія Жуховицька. 

А потім відбувся сам матч, на 
який завітало чимало глядачів. За 
сім хвилин до завершення спортив-
ного дійства ФК «Абориген» вів у 
рахунку 5:2, однак «молодші» вете-
рани з Волновахи зуміли зрівняти 
рахунок. Тож фінальний свисток 
арбітра зафіксував бойову нічию — 
5:5. 

Після футбольного свята волин-
ська делегація відвідала декілька 
навколишніх блокпостів, де про-
ходять службу наші земляки. Гра-
вець команди Руслан Михальчук від 

ТОВ «Волиньтабак» передав бійцям 
тютюнові вироби, а Віктор Савонюк 
— продукти харчування (волинське 
сало). 

Під час спілкування з нашими 
бійцями ветеран-афганець Юрій 
Поліщук наголосив, що «в Афганіс-
тані було простіше воювати, адже 
тоді військові розуміли, де ворог, а 
де свої. На цій війні все по-іншому». 
Саме тому він побажав нашим хлоп-
цям пильності, витримки та всім по-
вернутися живими до своїх домівок. 

Голова ГО «Громадський спро-
тив» Микола Печенюк, який за 
сприяння свого свата В’ячеслава 
Войдюка забезпечив ФК «Абориген» 
транспортним засобом, узяв актив-
ну участь у спілкуванні із представ-
никами владних структур Східного 
регіону, нардепом та громадськістю. 

Поїздка на Схід відбулася за 
активної підтримки одного із за-
сновників Благодійного фонду «Во-
линь-2014», президента ФК «Або-
риген» Віктора Чорнухи й голови 
комітету фізичної культури та спор-
ту Луцької міської ради Юрія Волин-
ця. 

Луцьк та Волноваха зустрілися на футбольному полі 

У неділю, 24 травня, у селі Крупа не-
подалік Луцька пройшли змагання 
із дрег-рейсингу. Організували пе-
регони представники ГО «Автомай-
дан України» та луцького автоклубу 
«Streeter.ua». Захід був благодійним: 
усі гроші, виручені на шоу, орга-
нізатори пообіцяли передати на 
потреби бійців, які перебувають на 
Сході. За вхід потрібно було запла-
тити не менше 50 гривень. Злітну 
смугу колишнього аеродрому 
завдовжки 400 метрів перетворили 
на гоночну трасу. Позмагатися в по-
тужності й швидкості зголосилися 
40 автомобілістів. Подивитися на 
стрімкі старти, послухати ревіння 
моторів та понюхати розігрітої 
гуми зібралося близько 3 тисяч 
глядачів. 

До офіційного старту змагань 
учасники понад годину випробову-
вали свою техніку на показових за-
їздах. Без реєстрації у перегонах бра-
ли участь мотоцикли. Організатори 
тим часом визначали кваліфікацію 
машин за об’ємами двигуна і розпо-
ділили їх на п’ять класів. Після про-
бних заїздів гонщики поділилися на 
пари і показали свої максимальні 

можливості. Переможцями у дрег-
рейсингу стали Андрій Владимов на 
Porsche 944, Дмитро Ярощук на Seat 
Ibiza та Микола Козлітін на «вісімці» 
Lada. 

Андрій Владимов на червоному 
«Порше» з об’ємом двигуна 2,5 тур-
бо здобув перемогу в класі від 3.0 
і встановив рекорд швидкості на 

треку. Він подолав дистанцію за 
12,97 секунди, обігнавши ще одного 
фаворита змагань — Дмитра Голу-
ба на Bentley. Переможець розповів, 
що бере участь у таких змаганнях із 

2000 року, вигравав чемпіонат Укра-
їни зі стріт-рейсингу, заїзди якого 
відбувалися у Львові, Києві, Харко-
ві, Одесі й інших містах. 

Відразу в трьох класах — до 2.0, 
2.5 та 3.0 літрів — переміг Дмитро 
Ярощук на Seat Ibiza 2.0. Хлопець 
змагається на різних автоперегонах 
із 13 років. А тренується саме на 
території колишнього аеродрому в 
селі Крупа. 

Перше місце у класі машин із 
об’ємом двигуна до 1,6 літра вибо-
ров Микола Козлітін на ВАЗ-2108. 
Глядачі просто шаленіли, коли юнак 
виїздив на старт. Автолюбитель по-
ділився секретом, як вдосконалив 
звичайну «вісімку». Насамперед по-
ставив потужний двигун із оновле-
ною системою вприскування, а також 
зменшив вагу авто. Щоб зробити ма-
шину максимально легкою і водночас 
міцною, треба двері, крила, бампери 
й інші металеві деталі замінити мате-
ріалами з карбонового волокна. 

Не лише чоловікам було ціка-
во поспостерігати за швидкісною 

технікою. У Крупу приїхало багато 
сімей із дітьми. Для малечі організа-
тори влаштували маленьку трасу на 
іграшкових машинках і високий ба-
тут. На майданчику між смугою для 
заїздів і сценою розмістилися наме-
ти із хот-догами, варениками, шаш-
ликом, кавою та пивом. Люду зібра-
лося стільки, що біля кожної ятки 
вишиковувалися довгенькі черги. 
Насамкінець і учасників, і відвідува-
чів автоперегонів розважав рок-гурт 
із Хмельницького «Моторолла». Зі 
сцени оголосили, що за вхідні квит-
ки організатори виручили понад 
100 тисяч гривень, які передадуть 
військовим у зону АТО. 

Автоперегони на аеродромі у 
Крупі показали, що під Луцьком є 
зручний майданчик для проведення 
різноманітних фестивалів і масових 
гулянь. А також те, що в обласному 
центрі та навколишніх селах багато 
охочих провести вихідні дні на ціка-
вому заході за містом. 
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Ветерани ФК «Абориген» (Луцьк) та ФК «OLDЫРИ» (Волноваха) зіграли на Сході 


