
На нараді з адміністративно-гос-
подарським активом Волині 12 
вересня Президент України Віктор 
Янукович укотре наголосив: «Голо-
вне наше завдання єдине — ство-
рити всі умови, щоб покращити 
матеріальне становище та комфорт 
проживання громадян». У цьому 
контексті варто згадати програму 
Віктора Федоровича «Україна для 
людей», із якою він ішов у 2010 році 
на вибори. Одним із пріоритетних 
напрямів у ній є забезпечення 
якісних умов життя населення неза-
лежно від місця проживання. 

За останніх три роки в Україні 
загалом і на Волині зокрема чимало 
зроблено для зрівняння стандартів 
життя міських і сільських жителів. 
Держава постійно підвищує соці-
альні гарантії, що дає змогу людям 
упевненіше дивитися в майбутнє, 
планувати своє життя так, як вони 
цього хочуть. Так, значно зросли 
суми виплат одноразової допо-
моги при народженні дитини. Це 
важливо для мешканців нашої об-
ласті, особливо сільських, оскільки 
Волинь входить у трійку регіонів, 
де сьогодні найвищий рівень наро-
джуваності. І навряд чи вона була 
б такою, якби не допомога держави. 
Достатньо згадати початок 90-х ро-
ків минулого століття, який науков-
ці назвали «демографічною ямою» 
—так мало тоді народжували дітей. 

Зі зростанням рівня народжува-
ності в чиновників тепер приємний 
клопіт — забезпечення дітей місця-
ми в дитячих садках і школах, роз-
ширення тих навчальних закладів, 
що є, і будівництво нових. Лише за 
минулий рік в області додатково 
створено 1400 місць у садочках, а за 
останніх три роки збудовано та ре-
конструйовано понад 40 ДНЗ. 

Щоб дітки народжувалися здо-
ровими, а їхні мами уникли усклад-
нень під час пологів, в Україні здій-
снюється масштабний національний 
проект «Нове життя — нова якість 
материнства та дитинства», який пе-
редбачає будівництво в кожній об-

ласті перинатальних центрів. Спору-
джується такий і на Волині. Торік на 
його зведення було виділено майже 
13,5 мільйона гривень, цього року 
— 50 мільйонів. Ще на 28 мільйонів 
гривень профінансують закупівлю 
обладнання. Згідно з планом, пери-
натальний центр прийматиме паці-
єнтів із усієї області вже в 2014 році. 

На доступність високоякісних 
медичних послуг для всіх категорій 
населення, і міського, і сільського, 
спрямоване реформування медич-
ної галузі. І хоч Волинь не належить 
до пілотних регіонів, де апробову-
ється реформа, тут проводять під-
готовчі заходи для її здійснення. Як 
результат — впровадження медич-
ної реформи на Волині високо оці-
нили європейські експерти. Завдяки 
цьому область виграла грант Світо-
вого банку на реалізацію проекту в 
сфері охорони здоров’я. «30 міль-
йонів доларів інвестуватимемо у 
реконструкцію й оснащення лікар-
ських амбулаторій і ФАПів, найпер-
ше — сільських, навчання медичних 
кадрів, раннє виявлення серцево-
судинних та онкологічних захворю-

вань, формування у населення куль-
тури здоров’я та довіри до медичної 
реформи», — інформував Борис 
Клімчук Віктора Януковича під час 
перебування Президента на Волині. 

В сучасних умовах важливо до-
сягти рівного доступу всіх дітей 
до здобуття високоякісної освіти. 
Селяни, які вже збагнули, що май-
бутнє їхніх нащадків залежить від 
того, яку освіту вони отримають, 
намагаються відправити своїх чад у 
школи, де краща матеріальна база, 
більше учнів і, як наслідок, більше 
висококваліфікованих педагогів, де 
діють різні гуртки, які дозволяють 
школярам виявляти свої здібності, 
створюється конкурентне серед-
овище, в якому кожен хоче стати 
кращим. Для цього влада забезпечує 
дітей шкільними автобусами, які 
підвозять учнів до загальноосвітніх 
навчальних закладів із віддалених 
сіл. Програма «Шкільний автобус» 
діє в державі з 2003 року. Причому 
до 2010-го на її виконання область 
отримала від держави тільки 30 ма-
шин, а за три останніх роки — 59. 
Автобуси, спеціально придбані дер-

жавою для перевезення школярів, 
продовжують надходити у наш ре-
гіон. 

Триває у селах області будівни-
цтво і реконструкція шкіл. За остан-
ніх три роки їх відкрито після добу-
дови близько двох десятків. Велика 
увага в регіоні приділяється і ство-
ренню належних умов для занять ді-
тей спортом. Будують і ремонтують 
спортзали, поновлюють спортивний 
інвентар. Освітлення території насе-
лених пунктів — ще один показник 
європейськості. 

Та, мабуть, найболючіша пробле-
ма не тільки Волині, а й усієї України 
— це дороги. Коштів на їх оновлен-
ня, не кажучи вже про будівництво 
нових, хронічно не вистачає. Тим 
часом вдається будувати, проводити 
капітальний ремонт і реконструкцію 
лісових доріг. Це дуже важливо на-
самперед для розвитку сільських те-
риторій. Так, починаючи з 2010 року, 
в області збудовано понад 300 км лі-
сових доріг. Як зазначив голова Дер-
жавного агентства лісових ресурсів 
України Віктор Сівець, перебуваючи 
цими днями на урочистостях із на-
годи відкриття в області чергових 
відрізків таких шляхів, Волинь — 
серед лідерів із кількості кілометрів 
прокладених лісових доріг. Із тисячі 
запланованих на цей рік у державі 
10% — дороги нашого регіону. За-
галом цьогоріч на Волині збудують 
100 км лісових доріг, із них 70 км — 
першого і другого типу з твердим 
покриттям, 30 км — із ґрунтовим. 

А тим часом приємну звістку 
отримали волиняни з уст Прези-
дента України. За підсумками на-
ради на Волині він дав доручення 
Кабміну і Державному агентству 
автомобільних доріг капітально 
відремонтувати траси Луцьк — Кі-
верці — Маневичі, Ковель — Воло-
димир-Волинський — Червоноград 
— Жовква. Крім того, доручив 
опрацювати питання фінансування 
ремонтних робіт на дорозі Світязь 
— Залісся та дороги державного зна-
чення на ділянці Шацьк — Ковель. 
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Луцьке депо отримало 
від держави 1,7 млн грн 
Днями Луцькому підприємству електротранспорту 
надійшов другий транш субвенції з державного 
бюджету України в сумі 1 млн 200 тис. грн для 
погашення заборгованості з заробітної плати. 
Нагадаємо, що 11 вересня ЛПЕ отримало 550 тис. 
грн, які також спрямовані на виплату боргів із 
зарплати. 

Розроблено методичку для 
прибирання вулиць від снігу 
На початку вересня набув чинності наказ Мінрегіонбуду 
та ЖКГ, який визначає методику підготовки міських 
вулиць і доріг до зими та нормативи з розчищення 
снігу. Наказ містить формулу, за якою можна 
розрахувати кількість необхідної спецтехніки для 
кожного населеного пункту. Що стосується нормативів 
із розчищення доріг, то прибирати їх потрібно не 
пізніше ніж через 30 хвилин після початку снігопаду і 
повторювати через кожні 1,5–2 години. 
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Телегід

06:00 «ТСН-тиждень»
06:45, 07:10, 08:10 «Сніданок 

з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30, 23:30 

ТСН: «Телевізійна служба 
новин»

08:05 «Економічна правда»
09:05 Т/с «Сила. Повернення 

додому» 
11:00 Х/ф «Зозуля» 
15:00 Т/с «Тисяча і одна ніч» 
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Cила. Повернення 

додому» 
20:15, 03:20 Т/с «Любов та по-

карання» 
22:15, 04:55 «Гроші»
00:00 Х/ф «Бійцівський клуб» 
02:30, 02:55 «Маша і моделі - 2»

05:40 Х/ф «Везуча»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 

12:00, 17:50 Новини
07:10, 07:35, 08:10, 08:35 «Ранок 

з ІНТЕРом»
09:10, 12:20 Т/с «Люба. Любов» 
13:10 «Судові справи»
14:45 «Сімейний суд»
15:40 «Жди меня»
18:00 «Стосується кожного»
19:00 Т/с «Ясмін»
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «Ванга»
21:30 Т/с «Шулер»
00:55 Т/с «Полювання на Гау-

ляйтера»
02:35 Т/с «Сільський романс» 

05:50 «Чужі помилки. Полювання 
на відьом»

06:35, 16:00 «Все буде добре!»
08:20, 18:20 «Неймовірна правда 

про зірок»
09:55 Х/ф «Дівчата» 
11:55 «Прощення. Скнилів»
14:45 «Один за всіх»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
20:05 «Куб - 4»
22:25 «Детектор брехні - 4»
23:25 «Слідство ведуть екстра-

сенси»
00:25 Т/с «Доктор Хаус» 
01:25 Х/ф «Балада про солдата» 



05:00 Служба розшуку дітей
05:10 Світанок
06:15, 07:30 Ділові факти
06:20 Економічний інтерес
06:30 Т/с «Таксі»
06:55 Т/с «Леся+Рома»
07:35, 08:45, 12:45, 18:45 Факти
09:15, 19:25 Надзвичайні новини
10:10 Анекдоти по-українськи
10:45 Головна програма
13:00 Т/с «Спецназ»
20:10 Т/с «Морські дияволи»
22:10 Четверта вежа
23:00, 03:20 Свобода слова
00:55 Х/ф «Повернення в А» 
03:00 Про-Ziкаве.ua

06:00 Т/с «Злочин буде роз-
крито» 

07:00, 09:00, 17:00, 19:00, 03:00 
Події

07:30 Щиросерде зізнання
07:50 Остаточний вердикт
09:10, 14:00, 17:20, 21:40 Т/с 

«Слід» 
10:00 Х/ф «Наречена мого на-

реченого» 
12:00, 04:00 «Нехай говорять»
13:00 Люблю! Чекаю!
16:00, 04:50 Критична точка
18:00 Т/с»-Поцілуй!» 
19:20, 03:20 «Говорить Україна»
20:00 Т/с «Агент» 
23:20 Х/ф «Форсаж 4» 
01:25 Х/ф «Поцілунки пропащих 

янголів» 
05:35 Срібний апельсин

06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфільми» 
09:35 Х/ф «Дім шкереберть» 
11:40 «Пороблено в Україні»
13:00 «КВК»
16:00 «Вечірній квартал»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Орел і Решка»
20:00 Т/с «Моя прекрасна 

няня» 
21:00 «Розсміши коміка»
22:00 Х/ф «Статський радник» 
00:50 Х/ф «Московський жиголо» 


02:20 «Нічне життя»

06:00 Мультфільми 
06:35 Х/ф «Фанат» 
08:55 Т/с «Жовтий дракон» 
12:55 Т/с «Таємна варта-2» 
18:55 Т/с «Меч» 
21:00 Новини 2+2
21:25 «ДжеДАІ»
22:00 Х/ф «Глибина» 
00:05 Х/ф «Інший світ» 
02:15 Х/ф «Вінчання зі смертю» 


03:30 Х/ф «Далекий постріл» 

05:00, 08:00, 11:00, 14:00, 04:00 
Новини

05:05 «Доброго ранку»
08:15, 17:45 Т/с «Домробітниця»
08:45 «За і проти»
09:35 «Контрольна закупівля»
10:00 «Жити здорово!»
11:15, 01:25 «Модний вирок»
12:10 «Доброго здоров’ячка!»
13:00 Інші новини
13:20 «Час обідати!»
14:15 «Істина десь поруч»
14:30, 02:20 «Найкращий чоловік»
15:20 Т/с «Ясмін»
16:10 «У наш час»
17:00 Вечірні Новини
18:10, 00:30 «Давай одружимося!»
19:00, 23:35 «Нехай говорять»
20:00 «Час»
20:30, 03:10, 04:05 Т/с «Вангелія»
22:20 «Вечірній Ургант»
22:50 Нічні новини
23:00 «Слід»

05:30, 06:10 Teen Time
05:35 Пекельне побачення
06:15, 13:35 М/с «Губка Боб»
07:00, 07:35, 08:35 Підйом
09:00 Х/ф «Хроніки Нарнії: Принц 

Каспіан»
12:00, 18:00, 20:00 Т/с «Вороніни»
13:30, 14:40 Kids Time
15:00 Т/с «Друзі»
15:55 Шафа
16:55 Голодні ігри
19:00, 00:05 Репортер
19:15 Абзац!
21:00 Т/с «Останній з Магікян»
22:00 Співай, якщо зможеш
23:30 Т/с «Світлофор» 
00:15 Т/с «Щоденники вампіра» 


01:10 Т/с «Купідон»
02:00 Т/с «Межа» 
02:45 Служба розшуку дітей
02:50, 03:45 Зона ночі
02:55 Де ти, Україно?
03:50 Чорний колір порятунку
04:15 Воля відходить з боями
04:30 Великий злам
04:45, 05:30 Зона ночі Культура

06:00 Технології їжі
06:40 Машини: як це працює
07:30, 11:00 Найдивовижніші 

тварини
08:20, 12:00 Сучасні дива
09:20, 13:00 Людство: наша історія
10:10, 05:30 У пошуках пригод
14:00, 23:30 Загадки Всесвіту
15:00, 18:50 Дивна справа
16:00, 19:40 Гучна справа
17:00, 20:40 У пошуках істини
18:00 Д/ф «Сталінградська битва»
21:40 Д/ф «Операція «Великий 

вальс»
22:30 Полярний ведмідь
00:30 Європейський покерний тур
01:20 Гордість України
02:10 Т/с «4исла. 2 сезон»
02:50 Бандитська Одеса
04:20 Містична Україна
05:00 Зроблено в СРСР

05:50 Х/ф «Неждано-негада-
но» 

07:10 Х/ф «Циклон» почнеться 
вночі» 

08:35, 02:55 «Агенти впливу»
09:30 «Лохотрон»
10:00 Х/ф «Версія полковника 

Зоріна» 
11:40 Т/с «Матусю, я кілера 

люблю»
15:40 Т/с «По гарячих слідах - 2»
19:00, 01:25, 03:45 «Свідок»
19:30 Т/с «Другий убивчий - 2»
21:30 Т/с «Елементарно» 
22:30 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 9» 
23:30 Т/с «Менталіст - 5» 
00:30 Т/с «Закон і порядок» 
01:55 «Речовий доказ»
04:15 «Правда життя»
04:45 М/ф «Гидке каченя»

05:45 Радянські мультфільми
08:45 Х/ф «Іван та Мар’я»
10:25 Т/с «Уокер, техаський 

рейнджер»
12:15, 21:10 Т/с «Звіробій»
14:05 Х/ф «Строгови»
19:15 Х/ф «Тридцятого знищити»
23:00 Х/ф «Торпедоносці»
00:40 Х/ф «Невідомі сторінки з 

життя розвідника»
02:15 Х/ф «Викуп»
03:40 Х/ф «Варварин день»
05:00 Саундтреки

06:00 Єралаш
06:30 Телепузики
07:00 Малята-твійнята
07:30 М/с «Даша-дослідниця» 
07:55 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с «Шоу Гарфілда» 
09:00, 16:00 Т/с «Маленькі 

таємниці» 
11:00 Т/с «Шпигунка» 
11:55 Т/с «Та, що говорить з при-

видами» 
12:50 Гарячі мамусі
13:55 Богиня шопінгу
18:00 Любов з майбутнього
19:00 Моду народу
20:00 Віталька
21:25 Бійцівський Клуб
22:25 Русо туристо
23:00 Дурнєв+1
23:35 Т/с «Секс і місто» 
00:15 Валєра TV
00:40 Теорія зради
01:35 Твою маму!
02:25 До світанку

05:20, 19:50 Квадратний метр
06:00 Дачні історії
06:45 Телеторгівля
07:35, 13:10, 21:00 Мультфільми 
10:10, 10:55, 20:30 Школа доктора 

Комаровського
11:20, 15:00 Справа смаку
12:20, 16:00 Жіноча форма
18:00, 21:40 Т/с «Тетянин день» 
23:30 Незіркове дитинство
00:25 Глянець
01:05 Колір Ночі

06:00 Православний календар
06:05, 07:00, 08:00, 12:00, 15:00, 

18:20, 01:20, 03:00 Новини
06:10, 07:05, 08:05, 23:15 Спорт
06:15 Криве дзеркало
07:20 Країна on line
07:25 Ера бізнесу
07:35 Док. фільм «С.Морозов. Душа 

навстіж». 1 ч.
08:20 Док. фільм «С.Морозов. Душа 

навстіж». 2 ч.
08:45 Корисні поради 
09:05 Підсумки тижня
09:55 Пляжний футбол. Чемпіонат 

світу. Іран-Україна
11:30 Без цензури
12:10 Діловий світ
12:30 Офіційна хроніка
12:40 Кордон держави
12:55 Фольк-music
14:10 Право на захист
14:30 Темний силует
14:40 Вікно в Америку
15:10 Euronews
15:15 Діловий світ. Агросектор
15:20 Життя на рівних (оригінал)
15:25 Т/с «Пастка»

17:45 Сільрада
18:05 Агро-News
18:35 Фінансова перспектива
18:45 Діловий світ
19:05 Останнє попередження
19:25 Пляжний футбол. Чемпіонат 

світу. Іран-Україна
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:25 Діловий світ
21:35 Світ спорту
21:45 Фестиваль пісні в Коблево
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00, 01:00 Підсумки
23:25 Фестиваль гумору «Умора»
00:20 Від першої особи
01:40 Про головне
02:00 ТелеАкадемія
03:10 Аудієнція. Країни від А до Я
03:30 Сільрада
03:45 Життя на рівних
03:55 Доки батьки сплять
04:20 «Нащадки» з Н.Рибчинською 

та К.Гнатенком
05:20 Служба розшуку дітей
05:25 Підсумки дня
05:50 Діловий світ. Агросектор
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Понеділок, 23 вересня

Щоб і в селі жилося комфортно Невідомі 
в масках здійснили 
розбійний напад 
на подружжя 
і вивезли до лісу

Як повідомляє прес-служба 
МВС у Рівненській області, 

вночі 17 вересня невідомі зло-
вмисники зухвало увірвалися 
до помешкання однієї з родин 
м. Костопіль, де, застосувавши 
силу та психологічний тиск, за-
володіли грошима і золотими 
прикрасами. Самих же господа-
рів вивезли до лісу в багажнику 
їхньої ж машини.

Близько четвертої години 
ранку до правоохоронців на-
дійшло повідомлення від 39-річ-
ного місцевого жителя Василя. 
Чоловік повідомив, що поблизу 
його будинку восьмеро невідо-
мих осіб спортивної статури на-
пали на нього та його 35-річну 
дружину Наталію. 

На місці слідчо-оператив-
на група встановила, що близь-
ко першої години ночі невідомі 
особи завдали Василю тілесних 
ушкоджень і заволоділи його за-
ощадженнями (в сумі близько 
п’яти тисяч доларів, двох тисяч 
гривень і 20 найменувань золотих 
виробів). Після цього нападники 
помістили подружжя до багаж-
ника їхнього ж авто і відвезли в 
лісосмугу поблизу Костополя, що 
неподалік кафе «Затишок», де по-
терпілих і залишили. 

— Чоловіка доставлено в 
Костопільську ЦРЛ для обсте-
ження, — повідомляє начальник 
Костопільського РВ УМВС Укра-
їни в Рівненській області Вадим 
Мельник. — Подію внесено до 
бази Єдиного реєстру досудових 
розслідувань за ознаками кри-
мінального правопорушення, 
передбаченого частиною 3 стат-
ті 187 Кримінального кодексу 
України (Розбій). Проводиться 
розслідування. 

З етичних міркувань імена 
змінено. 


