
Згідно з даними ЦВК, оприлюд-
неними за результатами обробки 
протоколів, за партійними спис-
ками лідирує «Народний фронт». 
Упритул до нього наблизився «Блок 
Порошенка». За них проголосували 
відповідно 22,2 і 21,8% виборців. 
Третє місце з результатом 11% по-
сіла «Самопоміч». Замикають трійку 
«Опозиційний блок», Радикальна 
партія й «Батьківщина». Слід від-
мітити цьогоріч дуже низьку явку 
виборців — трохи більше 52,4%. 
Найактивніше голосували у Львів-
ській (70%), Тернопільській (68,28%) 
та Волинській (64,85%) областях. 
Найнижча  явка  —  на  Луганщині 
(32,87%) та Донеччині (32,4%). По-
дібна ситуація була зафіксована в 
2006 році. 

ВОЛИНЬ ОТРИМАЛА 
СВОЇХ ДЕПУТАТІВ-
МАЖОРИТАРНИКІВ 

На момент підготовки номера в 
друк було опрацьовано 95% прото-
колів за виборами до Верховної Ради 
України по одномандатних і багато-
мандатних виборчих округах на Во-
лині. Інтриги щодо мандатників не 
відбулось. Укотре депутатами стали 
крупні бізнесмени С. В. Мартиняк, 
що балотувався по Горохівському 
округу № 20, С. П. Івахів — по Ко-
вельському № 21 та І. М. Єремеєв — 
по Маневицькому виборчому округу 
№ 23. Ці люди, як завжди, працювали 
за давно випробуваною та дієвою для 
загальних мас виборчою кампанією: 
задоволення матеріальних потреб 
населення. Кому грошовий сертифі-
кат, кому обіцяні церкви, ремонти 
приміщень, комп’ютери, дороги… 

Нарешті задовольнив свої полі-
тичні амбіції молодий політик, який 
за свій короткий вік поміняв безліч 
партій, — І. В. Гузь, що балотувався 
по виборчому округу № 19. Цього 
разу він йшов від «Народного фрон-
ту», минулого — від «Батьківщини». 
До речі, залишив далеко позаду кан-
дидата від «Свободи» Мельника. Ну, 
і зовсім новоспечений І. О. Лапін, 
який відірвався від Ірини Констан-
кевич на тисячну долю процента. 
Його опонентці не вистачило яки-
хось 28 голосів. Що спрацювало? 
Молодий чоловік розвісив білборди 
зі своїм портретом, де він у військо-

вій формі з автоматом. А зважаючи 
на те, як сьогодні люди ставляться 
до військових, ця політкампанія пі-
ару спрацювала. 

ПАРТІЯ ЯЦЕНЮКА ОЧОЛИЛА 
СПИСОК ПОЛІТСИЛ ДО РАДИ 

Щодо партій, Волинь найактив-
ніше підтримала «Народний фронт». 
У цьому разі акцент ставився на 
Арсенія Яценюка. Люди поклада-
ють великі надії на його молодість, 
проукраїнськість, яку він постійно 
демонструє, а також уявну профе-
сійність. 

Не менш активно по Україні в 
цілому виборці підтримали і партію 
Президента. Проте були чинники, 
які відштовхували: присутність у 
списку олігархів, які давно не ви-
кликають симпатій у людей, сімей-
ного підряду, зокрема аж чотирьох 
Балог, нерішучі кроки гаранта щодо 
притягнення до відповідальності 
попередників, які роками грабували 
Україну. На плечі Президента лягає і 
відповідальність за війну. Він — гла-
ва держави, і, відповідно, його кроки, 
як нікого іншого, максимально роз-
глядаються під мікроскопом. 

Історія — то така примхлива 
панянка, що інколи від її незро-
зумілого настрою вчені, дослі-
джуючи те чи інше явище, про-
сто за голову хапаються. Терени 
Волинського краю невільно зму-
шені користуватися залишками 
не тільки двох світових воєн, а 
й, кажуть, наполеонівських по-
ходів. До сьогодні ці мовчазні 
свідки багатьох історичних по-
дій тихесенько чаяться в сіль-
ських лісах, міських парках і на 
дні водойм. Проте є на Волині 
унікальне село Седлище... 

cтор. 13

Садовий поки не поспішає 
об’єднуватись
у коаліцію

cтор. 3 cтор. 5cтор. 7-9

Німці готові на Волині 
збудувати сучасний 
сміттєпереробний завод

В кінці вересня на Волині у 
селі Сошичне Камінь-Кашир-
ського району стався спалах за-
хворювання на вірусний гепа-
тит А серед школярів. У цей же 
період у Володимирі-Волинсько-
му учні захворіли на кір. Обгово-
рюючи цю проблему, головний 
санітарний лікар області Наталія 
Янко повідомила, що основною 
причиною масових спалахів ін-
фекційних хвороб може бути 
порушення календарів щеплен-
ня населення. 

cтор. 5

Ти маєш знати більше!
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Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

«Відомості» на своїх сторінках 
уже порушували проблему дітей, 
хворих на цукровий діабет. Ми пи-
сали, що минулого року в Луцьку 
батьки об’єдналися в громадську 
організацію «Інсулін», щоб разом 
боротися за покращення рівня 

лікування й діагностики недуги. 
Минулого тижня вони зібралися, 
щоб отримати медичні засоби, які 
їм закупив разом зі своїми колега-
ми льотчик-випробувач 1-ї катего-
рії Олександр Лиходід. 

cтор. 7

СБУ затримала диверсантів 
на Одещині 

cтор. 5

У ДТП у Луцьку двоє осіб 
загинуло, а авто загорілися 
від удару 

cтор. 6 
Путін хворий на рак, йому 
лишилося жити 3 роки 

cтор. 7

Правоохоронці затримали 
спритника, який обкрадав 
автомобілі 

cтор. 11

Німецька спілка передала 
Луцьку три автомобілі 
швидкої допомоги 

cтор. 11

Волинські колекціонери 
зібрали експозицію 
банківських платіжних 
карток 

cтор. 13

Вакцин для 
щеплення ледь 
вистачає кожній 
третій дитині 

Новоспечена депутатка Огневич розповіла, як потрапила до Ляшка

Сторожем у школі 
працює… привид 
І світової війни! 

Європа допоможе 
Луцьку 
модернізувати 
систему 
теплопостачання 

Україна обрала новий парламент 

Льотчик-випробувач закупив для луцьких 
дітей, хворих на діабет, медикаменти 

Днями до Ковельського місь-
квідділу внутрішніх справ на-
дійшло повідомлення про те, що 
біля одного з розважальних за-
кладів підозріло поводиться не-
відомий водій. 

На місце одразу виїхала 
слідчо-оперативна група. Через 
тоноване скло на передньому 
сидінні транспортного засобу 
правоохоронці помітили контур 
предмета, схожого на автомат 
Калашникова. Автомобіль, яким 
керував 30-річний ковельчанин, 
відразу доставили на арештмай-
данчик. 

cтор. 4

Рішення уряду про зниження 
норм споживання газу не сприяє 
реальній економії енергоносіїв, а, 
навпаки, позбавляє споживачів 
стимулів до заощадження й об-
ліку блакитного палива, погіршує 
скрутне становище малозабез-
печених громадян і призведе до 
збільшення тарифу на оплату за 
газ.

cтор. 4

Корисну копалину спритники 
видобували на обійсті одного зі 
старателів. Припинили незаконні 
дії господаря та компанії право-

охоронці. Міліціянти затримали 
п’ятьох осіб: одним зі «старателів» 
виявився місцевий житель... 

тор. 6

У ковельчанина 
в машині виявили 
зброю 

Луцька міська рада, ДКП 
«Луцьктепло» близько двох із 
половиною років вели перемо-
вини з Європейським банком 
реконструкції та розвитку щодо 
отримання кредитних і гранто-
вих коштів на модернізацію сис-
теми теплопостачання міста. 

cтор. 3

cтор. 14

Закінчення на cтор. 2

Добували бурштин просто на подвір’ї 

Зменшення норм споживання газу може 
спричинити ріст тарифів на паливо 


