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Державна служба України з лі-
карських засобів тимчасово 

заборонила торгівлю та застосу-
вання лікарського засобу «Пара-
цетамол», а також відхаркувально-
го лікарського засобу «Мукалтин». 

«Суб’єктам господарювання, 
які здійснюють торгівлю, збері-
гання та застосування лікарських 
засобів, невідкладно після одер-
жання припису перевірити на-
явність лікарського засобу «Па-
рацетамол» виробництва ВАТ 

«Монфарм», — ідеться в приписі і 
вказується: «Перевірити наявність 
лікарського засобу «Мукалтин» 
(таблетки по 50 мг) виробництва 
АТ «Галичфарм». При виявленні 
цих медикаментів вилучити їх». 

Як відомо, «Парацетамол» має 
знеболюючу та жарознижувальну 
дію, є поширеним анальгетиком із 
слабкими протизапальними власти-
востями. Водночас він може спри-
чинити порушення роботи печінки, 
кровоносної системи та нирок.
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НА ПРАКТИЦІ 

Бригади «швидкої допомоги» 
змагались у медичному ралі

У селищі Красноїльськ Сторо-
жинецького району Буковини 

з 30 червня по 3 липня пройшли 
змагання бригад «швидкої допо-
моги» «Медичне ралі-2011». Про 
це повідомили у Чернівецькій об-
лдержадміністрації.

Участь у змаганнях узяли ві-

сімнадцять команд із Чернівецької, 
Львівської, Івано-Франківської, 
Рівненської та Тернопільської об-
ластей, а також збірна команда 
«швидкої допомоги» з Польщі. 

Учасники пройшли шість ета-
пів випробувань. Судді з Києва та 
Польщі оцінювали майстерність 
лікарів і фельдшерів, оператив-
ність надання допомоги, укомп-
лектованість медичним обладнан-
ням і медикаментами реанімобілів 
і вправність водіїв.

За підсумками змагань, першу 
сходинку серед міст посіла брига-
да «швидкої допомоги» Чернівців, 
а перше місце з-поміж районних 
бригад виборола команда з міста 
Сторожинець. 

У родині Новосадів живуть мотокросом РЕГУЛЮВАННЯ 

ПОРУШЕННЯ 

На Волині незаконно наловили 
риби на 34 тисячі гривень 

Протягом трьох місяців інспек-
тори Державної рибоохорони 

проводили на Волині масштабну 
природоохоронну акцію «Нерест». 
Загалом було організовано 215 
рибоохоронних рейдів по водних 
об’єктах і ринках області, повідо-
мили в обласній інспекції.

Під час рейдів виявили 669 
порушень природоохоронного 
законодавства. Основну увагу ін-
спектори приділяли викриттю 
грубих порушень, пов’язаних із 
незаконним виловом риби. Зокре-
ма, зафіксували 319 порушень пра-
вил рибальства, п’ять порушень зі 

збуту заборонених знарядь вилову 
риби, 18 порушень правил збуту 
риби. Вилучено 745 знарядь лову 
та 285,4 кілограма риби. Під час 
рейду затримано 258 порушників, 
які завдали державі збитків на 34,2 
тисячі гривень. Матеріали переда-
но в суд для притягнення винних 
до адміністративної відповідаль-
ності.

Загалом за перше півріччя 
інспекторам Волиньдержрибоо-
хорони вдалося викрити 1086 по-
рушень природоохоронного зако-
нодавства.

Оксана ВОЗНЮК

Усі космонавти провели 
в космосі понад століття 
Представники людства за сорок років існуван-
ня пілотованої космонавтики провели в космосі 
загалом більше 38 тисяч діб, або майже 105 
років. Про це повідомило джерело в російській 
ракетно-космічній галузі. Експерт із космічної 
статистики повідомив, що російські космонавти 
провели на орбіті 20 тисяч 846 днів, або більше 
57 років, а американські астронавти — 14 тисяч 
905 діб — майже 41 рік. Загалом у космосі по-
бували 520 космонавтів із 35 країн.

«Бандерштат-2011» 
відбудеться у Луцьку 
Музично-патріотичний фестиваль «Бандерштат» 
цьогоріч пройде 13-14 серпня на території Луцька. 
Як повідомили організатори, точне місце поки не 
розголошується, та це буде територія під відкритим 
небом. В оргкомітеті розповіли, що наразі працю-
ють над фінансовим забезпеченням фестивалю. На 
дійстві виступить гурт «Тартак». Також заявлені чер-
нігівський гурт «Димна суміш» і запорізька «Хорта». 
Крім цього, організатори обіцяють виступи близько 
20 україномовних гуртів, а також гостей із Білорусі.

«Мукалтин» і «Парацетамол» 
заборонили

ЦІКАВА СТАТИСТИКА 

Волиняни становлять 2,3% 
населення України 

На території Волині на початок 
року проживало 1037,1 тисячі 

осіб, це 2,3% населення України. 
Городян, які населяють 11 міст і 22 
селища міського типу, налічувало-
ся 537 тисяч осіб. Селяни, а їх 500,1 
тисячі, мешкають у 1054 селах. А 
ще двадцять років тому перева-
жали за кількістю сільські жителі, 
інформує головне управління ста-
тистики у Волинській області.

Найбільше людей проживає в 
Ківерцівському (64 тис.) і Камінь-
Каширському (62,5 тис.) районах. 
Серед міст, звісно, лідирує Луцьк: 
тут проживає 211,8 тисячі осіб, на-
ступним за кількістю населення є 
Ковель — 68,2 тисячі жителів.

Статевий склад населення об-
ласті, як і в цілому в державі, ха-
рактеризується перевагою жінок: 
на кожну тисячу чоловіків при-
падає в середньому по 1129 пред-
ставниць слабкої статі. До слова, 
Волинь входить до областей, де 
кількісна перевага жіночого на-
селення найменша. В Україні в се-
редньому на тисячу чоловіків при-
падає 1168 жінок.

Кожний п’ятий-шостий жи-
тель області — дитина віком до 
15 років, троє з десяти волинян 
— молоді люди у віці 15-34 роки, 
близько 21% — громадяни пенсій-
ного віку. 

У дитячих і молодших вікових 
групах переважають представники 
«сильної» половини, це зумовлено 
тим, що хлопчиків народжується 
більше. А от серед громадян, стар-
ших за 38 років, спостерігається 
«дефіцит» чоловіків. Це поясню-
ється значно вищою смертністю 
мужчин, яку зумовлюють важкі й 
небезпечні умови праці та шкідли-
ві звички. Щороку чоловіків у пра-
цездатному віці помирає вп’ятеро 
більше, ніж жінок. Середня трива-
лість життя мужчин становить 65 
років, а жінок — 76 років.

Середній вік волинянина — 
37 років. В Україні в цілому цей 
показник становить 40 років. До 
слова, на сьогодні Закарпатська, 
Рівненська та наша області є най-
молодшими за середнім віком на-
селення.

УВІЧНЕННЯ ПАМ’ЯТІ 

Перший в Україні пам’ятник Олені Пчілці встановлено 
у Луцьку 

У Луцьку відкрили погруддя Оле-
ни Пчілки. Захід відбувся з на-

годи 162-ї річниці з дня народження 
письменниці. Пам’ятник встанови-
ли біля наукової бібліотеки, яка вже 
понад 20 років носить її ім’я. Ідею 
спорудження погруддя підтримав 
голова облдержадміністрації Бо-
рис Клімчук. Саме він ще у лютому 
1999 року мав зустріч із відомим 
українським скульптором, заслуже-
ним художником України Миколою 
Обизюком і письменником Петром 
Махом, на якій домовились про уві-
чнення пам’яті Олени Пчілки в об-
ласному центрі.

Цій ідеї судилося втілитись у 
життя більш ніж через 10 років. Піс-
ля повернення на Волинь у 2010 році 
в ранзі голови облдержадміністрації 
Борис Петрович зведення погруд-
дя Олені Пчілці взяв під особистий 
контроль. І от, нарешті, перший в 
Україні пам’ятник українській патрі-
отці Олені Пчілці встановлено.

У вітальному слові Борис Клім-
чук наголосив, що увічнити пам’ять 

Олени Пчілки таким чинов вдалося 
завдяки щедрим і небайдужим лю-
дям Волині. Адже гроші на спору-
дження пам’ятника збирали всією 
громадою.

Голова ОДА подякував усім, хто 
долучився до цієї благородної спра-
ви, й окремим із них вручив подяки, 
які, на його думку, спонукатимуть 
до участі у нових проектах, адже 
ідей є багато, а грошей у бюджеті 
не вистачає. Зокрема, він подяку-
вав колективу філії Волинського 
регіонального управління «Приват-
Банку», обласному ветеранському 
громадсько-культурному товари-
ству «Холмщина», колективу ВАТ 
«Луцьксантехмонтаж №536», дирек-
тору ТзОВ «Світ каменю» Олексан-
дру Кирильчуку, виконавчому ди-
ректору благодійного фонду «Рідна 
Волинь» Петру Онищуку, директору 
приватної фірми «Скорпіон-сервіс» 
Василю Токарському й іншим.

Людмила ШИШКО

Швидкість, гул моторів, круті віражі, 
драйв — ось ті слова якими можна 
охарактеризувати мотокрос. Для 
спортсменів-мотокросерів звивис-
та траса та двоколісний металевий 
товариш — те, без чого вони не 
уявляють свого життя. Брати Дми-
тро й Ілля Новосади з Ківерців смак 
мотогонок відчули, будучи ще зо-
всім дітьми. Зараз хлопцям 10 та 16 
років, і вони впевнено почуваються 
на професійних мотоциклах. 

Любов до цих залізних коней 
хлопцям прищепив батько Андрій, 
якому мотокрос також близький 
іще з молодості. Старшому Дми-
трові нині 16 років. Як розповідає 
його тато, те, що хлопцеві до впо-
доби двоколісні, стало зрозуміло 
ще змалечку. Вже у три роки малеча 
гасала на спортивному велосипеді. 
Коли ж хлопцеві виповнилося чо-
тири, батько придбав для нього пер-
ший мотоцикл — досить потужний 
як для такого дитяти професійний 
«Kawasaki». 

Азів їзди Дмитра навчав батько. 
З гордістю пригадує, як син проїж-
джав перші метри, вчився переклю-
чати швидкість, робити перші пово-
роти. Дмитрові все вдавалося досить 
легко, тож уже в п’ять років почав 
серйозно займатися мотоспортом.

— Батько знайшов для мене дуже 
хорошого тренера зі столиці, — роз-
повідає Дмитро. — Він був профе-
сіоналом у своїй справі, виховав не 
одного майстра спорту, чемпіонів 
міжнародних змагань. Ми з ним 
об’їздили різні траси як на Волині, 
так і по всій Україні. Щодня я мав 
по два тренування. Підйом о шос-
тій ранку, а близько сьомої вже пер-
ше тренування. Наприклад, уранці 
могли відточувати їзду в Ковелі, а 
ввечері — вже поблизу Луцька: в 
Підгайцях чи Гаразджі. Звичайно, 
це було дуже важко, та якось справ-
лявся.

Близько п’яти років Дмитро був 
у професійному спорті. За цей час із 
всеукраїнських чемпіонатів привіз 
не одну нагороду. Проте мотокрос 

— затратний спорт. Із сімейного 
бюджету доводилося виділяти зна-
чні кошти на утримання мотоцикла, 
форму, оплату тренера. Тож, як роз-
повідає тато Дмитра, далі сім’я не 
могла тягнути, тому й змушені були 
на деякий час зупинитися. 

Хлопець повернувся до мото-
кросу лише кілька місяців тому. До-
бряче помучивши батька, все ж таки 
отримав новий мотоцикл і взявся 
за тренування. Відновився досить 
швидко, що дозволило показати хо-
роший результат на нещодавніх пе-
регонах. 

— Мені мотокрос дуже подо-
бається, — ділиться Дмитро. — Це 
важко передати словами. Я полюбив 
мотоцикл і швидкість із першого 
дня. Варто лише раз сісти за руль — і 
все: затягло назавжди. Тато мене по-
садив на мотоцикл. Звісно, це нелег-
кий спорт, але від цього отримуєш 
стільки адреналіну та наснаги!

Меншому Іллі зараз тільки де-
сять років. Уперше відчув драйв від 
їзди на мотоциклі чотири роки тому. 
Тоді батько для нього купив про-
фесійний кросовий мотоцикл. За-
раз хлопець тренується на іншому 
залізному коні. Хоча він і не при-
стосований для мотокросу, бо дещо 
важкуватий, це юному спортсменові 
анітрохи не заважає. 

— Ілля відвідує всі тренуван-
ня, — розповідає про сина Андрій 
Новосад. — Він дивиться, як їздять 
старші хлопці, уважно слухає, ана-
лізує та робить висновки. Засвоює 
все набагато швидше, ніж дорослі, 
та показує хороші результати. До 
того ж Іллюша майже на «відмінно» 
вчиться у школі. Заняття спортом 
цьому зовсім не завада, навпаки, 
тільки більше дисциплінують. 

На нещодавній гонці в Гаразджі 

Ілля довгий час лідирував у заїзді. Та 
через невідповідність мотоцикла де-
кілька разів упав, що завадило про-
довжувати перегони. Однак юного 
спортсмена це зовсім не схвилюва-
ло.

— Я й надалі буду продовжувати 
тренуватися, хочу займатися мото-
спортом професійно, — ділиться 
Ілля. — Мене він приваблює енергі-
єю, адреналіном.

 Зараз брати Новосади є члена-
ми Луцького мотоциклетного клубу 
«Любарт-Рейсінг», а тренує їх тато. 
Цьому дуже рада мама спортсменів, 
бо дітвора завжди поряд із главою 
сім’ї. 

— Тренуємося в Гаразджі кілька 
разів на тиждень, — каже батько мо-
тоциклістів. — Особливу увагу при-
діляємо не швидкості, а техніці їзди. 
Дуже важливо навчитися правильно 
їздити, а тоді вже можна працювати 
над швидкістю. Крім цього, хлопці 
відвідують спортивну залу, де зміц-
нюють свої м’язи.

Мотокрос — не лише видовищ-
ний, а й дуже небезпечний спорт. 
Тут практично не буває без падінь і 
зіткнень, тому й висока ймовірність 
травматизму. Досі якихось серйоз-
них ушкоджень братам Новосадам 
вдавалось уникати, проте кожна 
їхня гонка змушувала батьків хви-
люватися.

— Коли хтось із хлопців на стар-
ті, я переживаю ще більше, ніж вони, 
— каже батько мотокросерів. — 
Цьогоріч моя дружина вперше від-
відала гонку. Вона так хвилювалася 
за синів, що мало серце з грудей не 
вискакувало. Хоча цей спорт їй дуже 
подобається, сама вона навряд чи 
відважиться сісти за кермо. Проте 
хлопців підтримує завжди.

Ольга УРИНАІлля Новосад

Дмитро Новосад


