
Виявляється, у директора з тех-
нічних питань «Волиньобленерго» 
Володимира Перчука, крім відпо-
відальної роботи, — незвичне за-
хоплення. Практично весь вільний 
час він віддає справам козацьким. 
Бо у стрілецькому братстві має 
чимало роботи — відповідає за 
зброю, створює макети рушниць 
і гармат, якими волинські козаки-
стрільці привертають увагу від-
відувачів на будь-яких козацьких 
дійствах. Секрет такої популярності 
— можливість не просто подивити-
ся на амуніцію, а й постріляти з неї. 

Генеральним гармашем Володи-
мир Перчук став завдяки тому, що 
з самого дитинства захоплювався 
зброєю. 

— Родом я з села Жидичин Кі-
верцівського району, — розповідає 
чоловік. — Своє дозвілля у дитин-
стві разом із кількома хлопчаками 
проводили на полях, підірваних 
складах Луцького аеродрому. Там і 
зараз, як і ми колись, дітлахи знахо-
дять патрони, снаряди, бомби. Досі 
ця територія таїть небезпеку для 
життя, але тоді мало хто задумував-
ся про те. Все, що я там знаходив, ніс 
додому. Кілька кілограмів толу якось 
притягнув. Ми бавилися тим, що 
кидали знайдені набої у вогонь, щоб 
вибухали. Якось, коли підійшли по-
дивитися, що лишилося з патрона, 
який вистрілив у вогні, він розірвав-
ся ще раз. Нас обсипало осколками, 
та, слава Богу, ніхто не постраждав, 
— ділиться спогадами Володимир 
Петрович. 

Але навіть після такого небез-
печного випадку головний гармат-
ний волинських стрільців не поли-
шив свого захоплення. Навпаки, з 
віком цікавість зростала. 

— В юнацькі роки чоловік рідної 
тітки, фронтовик, затятий мисли-
вець, принадив мене до полювання, 
— каже пан Перчук. — Це стало на-
ступним кроком у захопленні збро-
єю. Вийшло так, що з юних років у 
мене завжди в руках була зброя. 

Взятися за організацію відтво-
рення битви під Берестечком, яке 
нині щороку збирає тисячі відвід-
увачів у селі Пляшева Рівненської 
області, Володимира Перчука спо-
нукали його нестримна цікавість і 
патріотизм. 

— У буремних 90-х, перебуваю-
чи у селі Новий Загорів, я зустрів-
ся з хлопцями, які мали невеличку 
гарматку, — пригадує Володимир 
Перчук. — Вона справила на мене 
таке враження! А потім я поїхав у 
Берестечко на відтворення битви. 
Скільки там було люду?! Сотні, ти-
сячі відвідувачів. Шкодую, що не 
зробив тоді фотографій. Наступного 
разу я потрапив у Берестечко через 
років п’ять. Ви не уявляєте, як там 
було пусто. Максимум 200–300 лю-
дей. Моя вишита сорочка була тре-
тьою… Я зрозумів: щось тут не так, 
не може бути місце трагічної битви 
під Берестечком таким закинутим. 
І тут я згадав оту гармату з Нового 
Загорова та зрозумів, що нею можна 
повернути відвідувачів, зацікавити 
їх, — розповідає гармаш. 

Так почались активні пошуки ін-
формації про особливості зброї ко-
зацької доби. Процес ускладнювався 
відсутністю Інтернету. 

— Знайшов свою дитячу книжку, 
в якій було зображення корабельної 
гармати, — веде далі Володимир Пе-

трович. — Уже зараз я можу сказа-
ти, що намальована вона була спе-
ціалістом досконало. Цей малюнок 
через два роки пошуків і роздумів, 
кропіткої праці став моєю першою 
гарматою.

Перший експериментальний 
постріл гармати пролунав у дворі 
однієї фірми, де її виготовляли. За 
словами гармаша Перчука, пальну-
ло так, наче газовий балон зірвався. 
Зараз козак самостійно втілює заду-
маний макет у життя. У виготовлен-
ні дотримується головного правила 
— щоб зброя була надійною, тож 
гармату, приміром, лише виточує, а 
не виливає, оскільки після лиття ви-
ходить гарною зовні, та не міцною. 

Крім гармат, є в козака Перчука 
і макети рушниць, пістолів, величез-
на колекція куль. Хоча, зізнається, 
азарту колекціонера не має. 

— Колекціонування мене не ці-
кавить. Бо просто почепити щось 
на стіну, щоб припадало пилюкою, 
— то не моє. Якщо щось купую або 
знаходжу, то вже знаю, де цю річ 
можна використати. Скільки саме 
маю макетів козацької зброї, ніколи 
не рахував. Але їх достатньо, щоб 
провести повноцінний екскурс в іс-
торію козацької зброї, — переконує 
генеральний гарматний волинських 
стрільців. 

— Вважаєте стрілецьке братство 
своєю другою роботою? — цікави-
мось у пана Перчука. 

— Козацьке стрілецьке братство 
— це швидше зміст життя, ніж друга 
робота, — ділиться гармаш Перчук. 
— Свою роботу в обленерго я люблю 

та поважаю, виконую з повною від-
дачею, але козацтво мені дорожче. 
Це те, що мене надихає, заряджає 
енергією. Коли та робота, яка дає 
мені гроші, втомлює, я переглядаю 
фотографії наших виїздів із козака-
ми — це мене розслабляє. Або можу 
засісти в гаражі, де маю майстерню, 
поколупатися в якихось деталях, 
тоді вертаєшся додому іншою люди-
ною — вже і дружину, і дітей бачу.

До слова, син пана Володимира 
з чотирьох років слідує за батьком 
та бере участь у козацьких польових 
виїздах, які подекуди затягуються на 
кілька днів. Такий вишкіл, за слова-
ми Володимира Петровича, потрібен 
нинішній молоді, яка виростає те-
пличною, аморфною, зі страхом, що 
у неї можуть відібрати вже звичний 
комфорт. Через це, щоб стати членом 
стрілецького братства, треба пройти 
випробування: кілька днів вижити 
просто неба, під палючим сонцем. 
Наразі Волинське стрілецьке брат-
ство нараховує всього 15 членів. 

Ірина КОСТЮК 

Підопічні Надії Мейхер стали новою 
«ВІА Грою» 

Дівчат для нової «ВІА Гри» Кос-
тянтин Меладзе шукав за допо-

могою телешоу. Його новоспече-
ними протеже стали модель і зірка 

Playboy Еріка Герцег, майбутній 
менеджер Анастасія Кожевніко-
ва та давня знайома кліпмейкера 
Алана Бадоєва Міша Романова. 

За новий склад групи голо-
сували мешканці України, Росії, 
Білорусі та Казахстану. Після за-
пеклої боротьби перемогу здобула 
трійка Надії Мейхер. 

Зокрема, за підопічних Мейхер 
проголосувало 59,04%, за команду 
Олени Вінницької — 40,96%. 

Під час гала-концерту красуні 
вразили продюсера відвертою по-
ведінкою під час виступів, сексу-
альністю й умінням виступати пе-
ред широкою аудиторією. Меладзе 
написав для кожного тріо ексклю-
зивну пісню. 
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Кейт Мосс не пустили до Америки через 
«кокаїнове» минуле 

Подейкують, британській су-
пермоделі Кейт Мосс через 

скандальну репутацію не вдалось 
отримати американську візу, щоби 
приїхати в січні на ювілей журна-
лу Playboy до Лос-Анджелеса. Про 
це пише New York Post. 

Як стверджує джерело, відколи 
в 2005 році таблоїди надрукували 
фото Мосс, яка нюхає білий поро-
шок, красуня стала в США персо-
ною нон ґрата. 

Повідомляється, що Playboy 
запланував масштабний захід у 
Лос-Анджелесі, щоби відзначи-
ти день народження Кейт і свій 
60-річний ювілей. Але через те, що 
у супермоделі досі проблеми з ві-
зою, вечірку скасували і перенесли 
до Лондона. 

Як відомо, Кейт Мосс зніметь-
ся оголеною для ювілейного номе-
ра журналу. 

Культура

Валерій Меладзе після 
18 років шлюбу зважився 
подати на розлучення 
Валерій Меладзе подав офіційну заяву про розлу-
чення зі своєю дружиною, з якою прожив у шлюбі 
18 років. У ній зазначалося, що з 2012 року стосун-
ки між подружжям припинені, а примирення та 
збереження сім’ї неможливі. При цьому Ірина, як 
запевняє Валерій, проти цього не заперечує. Екс-
дружині й трьом дочкам Валерій залишає будинок, 
московську квартиру й автомобіль бізнес-класу. 

На ювілейний концерт 
у Києві Ані Лорак витратила 
мільйон доларів 
Ані Лорак, яка до 20-річчя творчості влаштувала у 
столиці грандіозний концерт, зізналася, що витра-
тила на шоу більше ніж $1 млн, ідеться у «Світсько-
му житті». На after-party, яку зірка організувала 
після концерту, з’їхався чи не весь український 
бомонд. Не було лише чоловіка артистки Мурата. 
«Він розраховується. На його плечі впали всі орга-
нізаційні питання», — прокоментувала Лорак.

В обласному центрі 26 жовтня у 
гімназії №18 пройшов чемпіо-

нат області з кіокушинкайкан ка-
рате, в якому взяли участь більше 
100 спортсменів Волинського осе-
редку Української федерації «Кіоку-
шинкайкан Карате». 

Зал був ущерть заповнений 
спортсменами та глядачами. Захід 

видався цікавим, тому що на татамі 
виступали маленькі каратисти з ди-
тячих садочків. Змагання знімали два 
канали волинського телебачення. 

Родзинкою цього заходу стали 
показові виступи дорослих спортс-
менів федерації, після яких зал апло-
дував стоячи. 

Голова правління федерації 

Бранч Чіф України Волинець Д. Л. 
(5 дан) висловлює велику подяку 
президенту федерації Івахіву Сте-
пану Петровичу за фінансову під-
тримку цих змагань кубками та ме-
далями, а також директору гімназії 
№18 Скороходу Сергію Андрійовичу 
за надання спортивного залу (без-
коштовно) для проведення змагань. 

Козак Володимир Перчук виготовляє 
ексклюзивні макети козацької зброї 

У Луцьку відбувся другий 
чвертьфінал шостого се-

зону Всеукраїнської ліги КВН 
«Волинь». «Сборная бывших» із 
Рівного практично «вирвала» пе-
ремогу в «Заиньки» з Запоріжжя. 
За підсумками всіх конкурсів рів-
няни посіли перше місце лише за-
вдяки одній десятій бала. 

Загалом за вихід до півфіналу 
змагалися шість команд: «Помідо-
ри по-рівненськи», гості зі Льво-
ва команда «Дасвєдос», луцький 
«Пінопласт», «Тра-та-та 36 км» 
із Новояворівська, рівненська 
«Сборная бывших» і «Заинька» з 
Запоріжжя. 

Команди традиційно зіграли 

чотири конкурси: «Візитку», «Роз-
минку», «Біатлон» і СТЕМ. 

Після «Візитки» та «Розмин-
ки» «Сборная бывших» і «Заинь-
ка» йшли за балами, як то кажуть, 
«ніздря в ніздрю». Втім, «Біатлон» 
визначив лідера. Жарти у вико-
нанні одного з фронтменів ко-
манди Дмитра вивели «Сборную 
бывших» уперед. 

«Тра-та-та 36 км» привезли 
наймолодшого «кавеенщика» за 
всю історію ліги КВН «Волинь» 
— 12-річного Олега. Талановите 
хлоп’я жартувало нарівні з дорос-
лими. Чого лише вартий вчитель у 
«Школі пікапу» в його виконанні. 
Олег «учив» дорослих дядьків зва-
блювати дівчат... 

За результатами гри до півфі-
налу запрошені чотири команди: 
«Сборная бывших», яка набрала 
15,4 бала і посіла перше місце; «За-
инька», яка поступилася рівнянам 
однією десятою бала; на третьо-
му місці — «Тра-та-та 36 км» і 
на четвертому — «Помідори по-
рівненськи». На жаль, луцький 
«Пінопласт» і львівський «Дасвє-
дос» далі не пройшли. 

Третю чвертьфінальну гру за-
планували на 30 листопада. 

Відбувся другий чвертьфінал ліги КВН 
«Волинь» 

У Луцьку пройшов чемпіонат області з кіокушинкайкан карате 


