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n Професіонали
Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Фото Василя УЛІЦЬКОГО.

Син Віктора Анатолійовича Олександр, який трудиться
агрономом, — надійна опора батька-керівника.

Господар на всі руки і людина з чуйним серцем — це про керівника СГПП «Рать».

Чому Віктор Шумський
відрядив до Києва аж 40 своїх
працівників

Гасло цьогорічної виставки втілюють у Ратневі
уже давно.

з Волині привертала чи
« Чорно-ряба
не найбільше уваги спеціалістів

На виставку «Агро-2019» спеціалісти сільськогосподарського приватного
підприємства «Рать» Луцького району прихопили ще й три племінні
телиці породи українська чорно-ряба
«ВІНОЧОК Є, А ГЕНЕТИКИ НЕМА»

Забігаючи наперед, скажу, що худоба на Волинь не повернулася — покупці «розмели»
її у перший же день. Утім, перед тим, як опинитися у новому місці десь на Київщині, телички

»

чемно вистояли у загоні три доби, поки у столиці з 4 по 7 червня тривала ХХХІ Міжнародна
агропромислова виставка «Агро-2019», яку
називають наймасштабнішою у Східній Європі.
Чорно-ряба з Волині привертала чи не найбільше уваги спеціалістів на оглядовому майданчиР

Вітаємо!
Головному
поштовику
Камінь-Каширщини, Любешівщини
і Ратнівщини —

Сергієві Омеляновичу
ОСТАПУКУ–
вчора виповнилося

60 років!
Сергію Омеляновичу, бажаємо
Вам і надалі бути Кріштіану
Роналду у своїй справі!
Щиро — колектив редакцій
«Газети Волинь»,
«Цікавої газети на вихідні»,
«Читанки для всіх»
і «Так ніхто не кохав».

ку з худобою, де були представлені десятки агропідприємств.
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По статистиці, вже після 25 років кислот для повноцінного травлення починає бракувати у 25% населення. Після 30 – у 50%. Порушується обмін речовин – це зайва вага; «засмічуються»
судини, стрибає тиск та виникають серцеві захворювання, збільшується ризик інсульту та інфаркту, накопичуються камені у внутрішніх органах.
Марченко Алла Іванівна, 57 років
Починається передчасне старіння.
Бальзам Болотова складається саме із цих 1,5 місяці п’ю бальзам Болотова – загальне саунікальних кислот. Курс Бальзама сприяє розрід- мопочуття стало набагато краще, запрацював
женню крові, очищенню судин, нормалізації тиску, шлунок, посвіжішала, схудла! У чоловіка пройзагалом покращенню роботи внутрішніх органів, шла аритмія, перестали крутити коліна.
зору, слуху. Бальзам допомагає в боротьбі з
Пономаренко Віталій Юрійович, 85 років
наслідками інсульту, позитивно впливає на
(колишній льотчик-випробувач)
печінку та підшлункову, нормалізує рівень цукру та холестерину в крові. Розчиняються та Мав багато травм хребта, за 2 місяці
виводяться нерозчинні солі, зменшується біль прийому бальзаму, перестало боліти
у суглобах та спині. Бальзам Болотова існує серце, пройшов біль в районі печінки та
майже 40 років і разом із ним – тисячи вдячних підшлункової. Майже зник біль в області
та щасливих людей!
попереку. Сам став набагато бадьорішим.
ɍȼȺȽȺ Ʉɨɠɧɨɦɭɡɚɦɨɜɧɢɤɭ²
ɛɪɨɲɭɪɚȻȻɨɥɨɬɨɜɚ ɍɉɈȾȺɊɍɇɈɄ

ɡɚɦɨɜɥɹɣɬɟɬɟɥɟɮɨɧɚɦɢ
ɚɛɨɁȺɉɂɌɍɃɌȿȼȺɉɌȿɄȺɏɋȼɈȽɈɆȱɋɌȺ

*вартість дзвінків згідно тарифам оператора
поштові витрати сплачує отримувач

(050) 271-28-88
(067) 794-25-27

500 ml

490
ɝɪɧ

250 ml

360
ɝɪɧ
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Василь УЛІЦЬКИЙ

на оглядовому майданчику з худобою,
де були представлені десятки
агропідприємств.

