
Уже втретє стартував популярний 
серед луцьких школярів турнір 

з міні-футболу «Адреналін Ліга», 
який був започаткований Асоціа-
цією міні-футболу Волині, міським 
управлінням освіти та спортивно-
оздоровчим комплексом «Адреналін 
Сіті». Нинішнього року збірні ко-
манди навчальних закладів обласно-
го центру за традицією змагаються 
за комплекти нагород у трьох віко-
вих групах (6-7, 8-9 та 10-11 класи) 
серед хлопців і дівчат. 

Вихід турніру на якісніший рі-
вень став метою оргкомітету, який 
намагається перетворити змагання 
на справжнє свято дитячого спорту. 
Без дієвої підтримки ця справа на-
вряд чи вдалася б. Надав її канди-
дат у народні депутати України Ігор 
Палиця. Про добрі справи Ігоря Пе-
тровича уже знають практично усі 
лучани, адже саме піклування про 
здоровий спосіб життя стало ледь не 
основною метою його громадської 
діяльності. 

У відкритому чемпіонаті беруть 
участь не лише футбольні команди з 
обласного центру, а й представники 
шкіл із Волинської та Рівненської 
областей. 

Серед наймолодших змагалися 
25 команд. У матчі за третє місце 
хлопчаки з гімназії №18 перемогли 
своїх однолітків із НВК-інтернату 
з рахунком 3:0 і здобули бронзові 
медалі. У фіналі вирували справжні 
пристрасті. Переможця визначили у 

серії післяматчевих пенальті. Форту-
на посміхнулася школярам зі школи 
№22, які у своїй віковій групі здола-
ли опір школярів із НВК №13.

Під час перших днів турніру нам 
вдалося поспілкуватися з батьками 
та вчителями фізкультури, котрі на 
змаганнях виконували функції тре-
нерів своїх команд.

Сергій Коробко, батько учня 
Луцької гімназії №18 розповів: «Дя-
куємо усім, хто доклав зусилля до 
проведення цього турніру. Саме під 
час таких змагань виховується лю-
бов школярів до спорту».

Валентина Павлючик, мама учня 

НВК-інтернату: «Дуже чекали на 
початок цього спортивного свята. 
Щороку наші діти виходять на фут-
больний майданчик і демонструють 
цікаву гру. Головне, що діти мають 
таке свято, за що ми і дякуємо Ігоре-
ві Палиці, котрий дуже багато зро-
бив для шкіл нашого міста». 

20 жовтня, коли стануть відо-
мими всі імена призерів «Адреналін 
Ліги», відбудеться урочиста цере-
монія нагородження учасників зма-
гань.

Сергій ГОЛОСКОКОВ,
президент Асоціації міні-футболу 

Волині
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ДАІ «трусить» 
перевізників

Турнір для школярів із міні-футболу
проходить за підтримки кандидата 
у народні депутати Ігоря Палиці

Працівники Державтоінспек-
ції Волині посилено контр-

олюють, як водії автобусів на 
маршрутах дотримуються тран-
спортної дисципліни. Як розпо-
вів заступник начальника УДАІ 
УМВС України у Волинській 
області полковник міліції Ми-
хайло Ділай, лише за одну добу 
виявили та задокументували 79 
порушень Правил дорожньо-
го руху водіями пасажирського 
транспорту. 

Найбільш поширеними по-
рушеннями є перевищення уста-
новлених обмежень швидкості 
руху (тягне за собою накладення  
штрафу від 255 до 340 гривень); 
перевезення пасажирів понад 
встановлену кількість (штраф 
від 170 до 255 гривень); пору-
шення правил зупинки (штраф 
від 255 до 340 гривень). Також 
виявлено дев’ять автобусів із 
технічними несправностями (за 
таке можуть накласти штраф у 
розмірі від 680 до 850 гривень).

Як наголосили у ДАІ, пере-
візники повинні пам’ятати про 
дотримання норм чинного зако-
нодавства щодо надання безпеч-
них послуг пасажирам, адже від 
їх сумлінності залежить безпека 
людей.

Заходи з попередження ава-
рійності на пасажирському авто-
транспорті тривають.

Медобслуговування 
ув’язнених обходиться 
українцям у 53 мільйони
Медичне обслуговування одного ув’язненого 
обходиться Пенітенціарній службі України та 
платникам податків у 28 гривень на місяць. Про 
це повідомив перший заступник голови відом-
ства Сергій Сидоренко. Також він сказав, що 
загальна сума витрат на медичне забезпечення 
засуджених та осіб, узятих під варту, в 2012 році 
становить 52 мільйони 990 тисяч гривень.

Виконавча служба у Луцьку 
підробила півтисячі документів
617 документів підробили працівники виконавчої 
служби. Зокрема, Держслужба боротьби з економічною 
злочинністю викрила начальника відділу та працівника 
виконавчої служби одного з міських управлінь юстиції. 
Вони підробили матеріали 617 виконавчих проваджень 
без фактичного проведення виконавчих дій, на підставі 
чого були винесені постанови про їх закриття. У резуль-
таті протиправних дій до державного бюджету не надій-
шло майже 340 тисяч гривень обов’язкових платежів. 

В. о. головного лікаря Будинку дитини Тетяна Віговська з родиною Ліндів
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Сьогодні у дитбудинках України 
перебуває близько 90 тисяч дітей. 
Більшість складають так звані «со-
ціальні сироти», у яких живі батьки. 
Здебільшого батьками таких дітей є 
наркомани, алкоголіки. Часто-густо 
малюки невиліковно хворі. І єди-
ний шанс знайти для них сім’ю — 
дозволити іноземне усиновлення. 
У нашій країні до нього ставляться 
по-різному: одні вважають, що 
іноземці усиновлюють маленьких 
українців винятково задля своєї 
вигоди, інші — що вони дають дітям 
шанс на нормальне життя. Корес-
пондент «Відомостей» мала нагоду 
поспілкуватися з американською 
сім’єю, у якій уже майже 10 років 
виховуються діти з України. 

Сім’я Хіларі та Мішель Ліндів із 
Вашингтона проживає на території 

нашої держави впродовж одинадця-
ти років. Спочатку вони мешкали у 
Києві, останні ж п’ять років живуть 
у селі Рованці під Луцьком, де ма-
ють будинок. У нашу країну амери-
канці приїхали з релігійною місією. 
Оскільки їхня рідна донька на той 
час уже була дорослою і залишилася 
жити у США, подружжя Ліндів ви-
рішило всиновити українських ді-
тей. Як зізналася Мішель, у них було 
достатньо любові у серці, щоби по-
ділитися нею. Згідно з українським 
законодавствам, після оформлення 
належних документів американська 
родина отримала доступ до банку 
даних дітей, які підлягають усинов-
ленню.

— Коли ми прийшли туди, нам 
показали багато справ, — пригадав 
ті дні Хіларі Лінд. — Малюки були 
чудові, проте «не наші». Ми пере-

глянули і сказали, що нам ніхто не 
підходить. Уже хотіли з Мішель іти, 
як працівник департаменту зупи-
нив нас і показав іще один альбом. 
На першій же сторінці ми побачили 
Рейчел і відразу зрозуміли, що вона 
— наша донька.

На момент, коли Хіларі та Мі-
шель приїхали до Білгород-Дні-
стровського інтернату, що в Одесь-
кій області, Рейчел уже було шість 
із половиною років. Нині 15-річна 
дівчина розмито, але пам’ятає своє 
життя у сиротинці.

— Пам’ятаю, що я багато працю-
вала, прала собі речі руками, мила 
посуд, — пригадує Рейчел (до речі, 
єдина із сім’ї Ліндів, яка володіє ро-
сійською мовою). — А потім мене 
взяли у сім’ю. І якось відразу ми по-
їхали вибирати мені братика. Нікові 
тоді було два роки.

Братика Рейчел, дворічного 
Ніка, американська родина знайшла 
у Луцькому будинку дитини. Сьо-
годні Нік уже 10-річний хлопчик. 
Разом із родиною він часто приїз-
дить в облцентр у Будинок дитини. 
Тут він бавиться з малечею, хоча зо-
всім не розмовляє ні російською, ні 
українською мовами. Тим паче, не 
пам’ятає часу, коли сам був вихован-
цем цього закладу.

— Ми отримуємо освіту вдома 
за американською системою, — від-
повіла на запитання про їхню освіту 
Рейчел. — Нас вчить мама. У неї є 25 
років учительського стажу. Серед 
предметів, які вивчаємо, — англій-
ська мова та література, світова іс-
торія, математика. 

Раз на два роки родина їздить у 
відпустку до Америки.

— Ми вже знайомі з нашою 
старшою сестрою, вона медсестра, 
— пригадує поїздки до Америки 
Рейчел. — Із нашими бабусями та 
дідусями. Люди мені там дуже по-
добаються. Та їсти їхні продукти я 
не можу. Американська їжа дуже 
відрізняється від нашої. Картопля, 

помідори у них мають зовсім не той 
смак, що у нас. 

До слова, Мішель і Хіларі також 
більше до вподоби українська їжа. 
Пояснюють, що вона більш нату-
ральна. Мішель, попри загально-
прийняту думку, що американці по-
любляють харчуватися у фаст-фудах, 
віддає перевагу домашній кухні. 

— Дуже люблю готувати і балу-
вати свою родину чимось смачнень-
ким. Сама печу хліб. Готую страви як 
американської, так і української кух-
ні. Особливо ми любимо червоний 
борщ. Роблю консервацію на зиму. 
Фірмова закрутка — варення з ви-
нограду, — розповіла Мішель.

Діти ж, Рейчел і Нік, були одно-
стайні щодо своєї улюбленої мами-
ної страви — картопляні млинчики, 
по-нашому — зрази. 

Мішель і Хіларі кажуть, що хо-
тіли би ще усиновити дитину. Проте 
вік уже не дозволяє це зробити. Що 
ж до свого повернення в Америку, то 
родина це питання наразі не розгля-
дає. Адже діти, коли підростуть, іще 
повинні будуть зробити вибір — за-
лишатися громадянами України чи 
прийняти американське підданство. 

Наталка СЛЮСАР

Задурманений нововолинець влаштував 
погром у торговому центрі

У Нововолинську молодик вла-
штував погром у місцевому 

торговому центрі. Як з’ясували 
пізніше правоохоронці, 29-річний 
городянин був під впливом ток-
сичної речовини — клею. 

Чоловік, тиняючись біля мага-
зину, побачив, як до закладу захо-
дить жінка з дитиною: продавчиня 
саме поверталася з малечею з дит-
садочка. Молодик безпричинно 
накинувся на жінку і почав її бити. 
Бідолашна ледь встигла забігти 
всередину. Вона намагалася схова-
тися від невідомого, та він швидко 
її наздогнав. За колегу заступилися 
продавці. Тоді зловмисник розбив 
вітрину торгового центру та почав 
трощити все довкола. Уже на вихо-
ді він схопив із десяток батончиків 
«Баунті» та почав їх жадібно їсти. 

Робота закладу припинилася, 
працівники викликали міліцію. 

Правоохоронці впіймали непо-
далік магазину чоловіка з шоко-
ладними батончиками в руках. 
Зловмисник під час бійки з пра-
цівниками торговельного центру 
завдав тілесних ушкоджень 55-річ-
ному продавцеві, а власникам за-
кладу — збитків на 1600 гривень. 
Вирішується питання про пору-
шення кримінальної справи за 
ст. 187 (грабіж) і ст. 296 (хуліган-
ство) КК України.

Події

Прокурори повернули державі майно, 
яке привласнили профспілки

Виконано рішення господар-
ського суду Волинської області 

у справах за позовами прокурора 
міста Луцька та Ковельського між-
районного прокурора в інтересах 
Фонду державного майна України 
про визнання права власності на 
об’єкти, які неправомірно вибули 
у власність профспілкових орга-
нів. Як повідомили у прес-службі 
прокуратури області, на сьогодні 
комунальним підприємством «Во-

линське обласне бюро технічної 
інвентаризації» проведено реє-
страцію права власності за дер-
жавою в особі Фонду державного 
майна України на будівлі вбудова-
но-прибудованого приміщення на 
проспекті Грушевського, 33, готе-
лю «Світязь» у Луцьку та готелю 
«Лісова пісня» у Ковелі.

Сукупна вартість повернутого 
державі майна — майже 8,2 міль-
йона гривень.

Американська родина всиновила двох 
українських дітей і переїхала жити у Рованці

Американська сім’я — часті гості у 
Будинку дитини


