
У Луцьку протягом двох днів прохо-
див Командний чемпіонат України 
з легкої атлетики серед юнаків 1998 
р. н. та молодших. До обласного 
центру завітало понад 500 спортс-
менів та 100 арбітрів з усіх регіонів 
України, серед яких чемпіони 
та призери чемпіонатів світу та 
Європи. Вперше з початку 1980-х 
років на «Авангарді» проводяться 
на національному рівні змагання 
з метальних легкоатлетичних дис-
циплін, стрибків із жердиною, у 
довжину та висоту.

Відкриття розпочалася з уро-
чистої частини - парадом учасників. 
Після цього з вітальним словом до 
спортсменів звернувся заступник 
міністра молоді та спорту Ігор Гоцул. 
Він наголосив, що сьогодні вперше в 
Луцьку проводиться класичний чем-
піонат з легкої атлетики, жодного 

разу такої події ще не було.
— Тому ви, всі учасники зма-

гань, стали учасниками й історич-
ної події, — звернувся до молодих 
спортсменів посадовець. — Я хотів 
би подякувати від імені Федерації 

легкої атлетики України, від імені 
Міністерства молоді та спорту, від 
імені Національного олімпійського 
комітету тим людям, які створили 
це свято для нас і дали можливість 
нам приїхати сюди. А це відбулося 
тому, що був реконструйований за 
найсучаснішими європейськими 
стандартами цей чудовий сучасний 
стадіон «Авангард». І тому ми щиро 
вдячні й Ігореві Петровичу Палиці, і 
всім, хто працював у фонді «Новий 
Луцьк», нашим колегам з Волинської 
федерації легкої атлетики та всім ін-
шим людям, які долучилися до того, 
щоб свято відбулося тут, у вас на Во-
лині. Прошу пам’ятати, що це лише 
початок великого шляху легкої атле-
тики краю.

Також заступник міністра пові-
домив приємну новину: виконком 
Федерації легкої атлетики України 
ухвалив рішення про те, що на-
ступного року дорослий Чемпіонат 
України, на якому відбиратимуть 
олімпійську збірну, відбудеться саме 
в Луцьку на стадіоні «Авангард».

З вітальним словом до гостей 
заходу, уболівальників та учасників 
звернувся й засновник фонду «Но-
вий Луцьк» Ігор Палиця:

— Ми вперше з 1982-го року 
бачимо подібне дійство на цьому 
стадіоні в Луцьку. У наступному — 
будемо тут розігрувати олімпійські 
ліцензії. На 2017-й рік вже подали 
заявку на проведення тут Чемпіо-
нату Європи. Сильна країна — це 
сильна та здорова нація. Усе в наших 
руках, удачі вам сьогодні!

Опісля Ігор Гоцул, Ігор Палиця, 
президент федерації легкої атлети-
ки Волинської області Володимир 
Рудюк вручили подяки та нагороди 
ветеранам спорту, серед яких — За-

служений тренер України Михайло 
Кліщук, майстер спорту СРСР Ми-
хайло Мороз, майстер спорту СРСР 
Іван Мартинов, В’ячеслав Киричук, 
Володимир Ялових та інші.

Поки спортсмени готувалися до 
змагань із легкої атлетики, глядачів 
розважали творчі колективи Волині, 
що додавало настрою присутнім та 
підбадьорювало самих спортсменів.

Після двох днів боротьби за пе-
ремогу, 25 та 26 вересня, першість 
здобули представники команди 
Київської області (903 очка), срібло 
дісталось Дніпропетровську, брон-
за — харків’янам. Збірна Волинської 
області завершила змагання в Ко-
мандному чемпіонаті України з лег-
кої атлетики серед юнаків з резуль-
татом у 527 очок. 

 Що стосується рейтингу спор-
тивних дитячо-юнацьких шкіл 
олімпійського резерву, то першість 
виборола СДЮШОР «У» з Києва, 
друге місце — черкаська ОСДЮ-
ШОР «Чрк», третє — вихованці 
СДЮШОР № 3 Дніпропетровська.

Серед «звичайних» дитячо-
юнацьких спортивних шкіл найкра-
ще себе проявили волиняни. А саме 
— вихованці Любешівської ДЮСШ. 
Друге та третє місця поділили гості 
з Харкова: ДЮСШ № 12 та КЮСШ 
«ХТЗ».

Спеціальний приз «За волю до 
перемоги» дістався спортсменці з 
Дніпропетровська Богдані Семьо-
новій. 

Нагадаємо, спортивне дійство 
відбулося на оновленому луцькому 
стадіоні «Авангард». Уперше за 30 
років на головній спортивній арені 
області організували легкоатлетичні 
змагання такого рівня.

Людмила ШИШКО

У п’ятницю, 25 вересня, в Луць-
ку відбувся показ безкоштов-

ної вистави «Сурогатна мати». 
Саме Фонд Ігоря Палиці «Новий 
Луцьк» профінансував цю виста-
ву в рамках програми «Культура і 
духовність — багатство лучан». А 
також безкоштовними, на запро-
шення, будуть і вистави, які ак-
тори Волинського обласного ака-
демічного музично-драматичного 
театру імені Т. Г. Шевченка грати-
муть наступні чотири п’ятниці.

За кілька хвилин до почат-
ку дійства до глядачів вийшли 
директор театру Анатолій Глива 
та головний спонсор — Ігор Па-
лиця. Анатолій Глива розповів, 
що Волинський театр із Фондом 
співпрацює вже три роки. За цей 
час вклад «Нового Луцька» є ко-
лосальним. Зокрема, Фонд профі-
нансував постановку вистави «На-
зар Стодоля», а також допоміг із 
придбанням костюмів та декора-
цій для неї. Окрім цього, оплачує 
квитки на вистави.

А сам Ігор Палиця підкреслив.
— На жаль, дехто лише сьо-

годні, на 24-му році Незалежнос-
ті України, починає розуміти, що 
любити державу, бути українцем 
означає не лише співати гімн чи 
казати гарні слова з телеекрана. 

Любити державу та бути україн-
цем — це здійснювати справи, як 
то роблять волинські театрали, 
вчителі, лікарі, бібліотекарі, які, 
працюючи за копійки, виконують 
свій обов’язок. 

Також він додав, що раптом 
когось оплата квитків наштовхує 
на думку, що все робиться «під ви-
бори», то це таки хиба. Роки співп-
раці Фонду з театром вказують на 
протилежне — вибори ні до чого.

Гарного настрою та цікаво-
го перегляду побажали промовці 
глядачам і відразу налаштували 
«на потрібну хвилю» (Анаталій 
Глива помилково оголосив замість 
«Сурогатної матері» виставу «На-
зар Стодоля», що підняло настрій 
усім присутнім).

А дивилися лучани драму сі-
мейної пари, яка вже вісім років 
у шлюбі, проте не має дітей через 
невдалу операцію дружини. Голо-
вна героїня — панна Інна розуміє, 
що родини без дітей не може бути, 
і пропонує чоловікові Панасу, про-
фесорові з філософії, зачати дити-
ну з іншою — «переписувачкою» 
пана. Чи прийняв таку пропози-
цію чоловік і що з цього вийшло, 
дивилися лучани.  

Любов ШЕКЕЛЬ
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На Рівненщині бурштинокопачів 
шукали з літака 
На ділянці трьох відділів прикордонної служби «Березове», 
«Дубровиця» та «Вичівка» Луцького загону в охороні дер-
жавного кордону був задіяний літак «Даймонд» малої при-
кордонної авіації. З борту літака виявлено 11 місць копання 
бурштину, а в пунктах пропуску — понад 40 кілограмів 
каміння. Крім того, на всіх напрямках кордону організова-
но заходи щодо запобігання незаконному переміщенню 
бурштину через державний рубіж. У результаті чого тільки 
за один день у двох пунктах пропуску на українсько-поль-
ському кордоні виявлено понад 40 кілограмів бурштину.

Чоловік мало не вкоротив 
віку дружині 
Повідомлення про подію до ратнівських правоохо-
ронців надійшло від лікаря. Із проникним ножовим 
поранням у лікарню госпіталізували  53-річну 
жительку району. З’ясувалося, що напередодні в 
громадянки виникла сімейна сварка з її 51-річним 
чоловіком. Коли в господаря закінчилися аргу-
менти, він вдарив жінку кухонним ножем у живіт. 
Відкрито кримінальне провадження. Санкція статті 
передбачає покарання від п’яти до восьми років 
позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Дорожникам до кінця тижня пообіцяли виплатити зарплату

Працівники ДП «Волинський 
облавтодор» почнуть 

отримувати зарплату до кінця 
поточного тижня. Про це повідомили 
у прес-службі Мінінфраструктури.

Заборгованість із виплати 
заробітної плати виникла внаслідок 
тривалого блокування рахунків 
Служби автомобільних доріг у 
Волинській області. Керівництво 
«Укравтодору» спільно зі  
Службою автомобільних доріг 
у Волинській області проводять 
переговори з кредиторами 
щодо розблокування рахунків. 
Уже досягнуто домовленість 
про погашення частини боргу. 
Таким чином, відновлення руху 
коштів та виплату заробітної 

плати працівникам дорожніх 
експлуатуючих підприємств буде 
забезпечено до кінця поточного 
тижня. Також «Укравтодор» спільно 
з Міністерством інфраструктури 
України працює над врегулюванням 
причини блокування рахунків 
служб автомобільних доріг.

«Ми підтримуємо людей у їх 
прагненні боротися за свої права. 
Кожен, хто працює, повинен 
отримувати свою зарплатню 
в повному обсязі та вчасно. 
Працівники не винні в багаторічних 
боргах перед підрядниками, проте 
страждають саме вони. Я особисто 
слідкую за тим, щоб виплата 
зарплати розпочалася ще до кінця 
тижня, а також буду просити 

Уряд голосувати за прийняття 
змін до постанови № 498, щоб 
подібна ситуація не виникла в 
жодній іншій області», — сказав 
міністр інфраструктури Андрій 
Пивоварський.

«Мандрівний вішак» знову в Луцьку

ЄС вперше спробує українські цукор і 
крохмаль

3–4 жовтня в Луцьку вдруге 
відбудеться Фестиваль 

театрів за межами театру «Ман-
дрівний вішак».

До обласного центру з’їдуться 
творці українського театру, яких 
не варто розділяти на аматорів 
і професійних артистів. Їх усіх 

об’єднує гостре відчуття часу та 
прагнення до пошуку. 

Організатори фестивалю за-
прошують лучан та гостей міс-
та відвідати вистави, які згідно з 
концепцією фестивалю, відбува-
тимуться в непристосованих для 
показу місцях.

У 2015 році в рамках автономних 
торгових преференцій Україна 

вперше почала експортувати до ЄС 
цукор і крохмаль, а також більш 
активно — овес, солод та яйця. Про 
це заступник міністра аграрної 
політики та продовольства 
України з питань європейської 
інтеграції Владислава Рутицька 
сказала під час Міжнародного 
юридичного форуму «Україна — 
ЄС», повідомляють у прес-службі 
міністерства.

«Зараз Україна може 
здійснювати експорт продукції 
до країн-членів ЄС з 235 
українських підприємств. Вимоги 
Європейського союзу високі. Ці 
вимоги гарантують високу безпеку, 
якість продукції та можливість 
торгувати не тільки на ринку ЄС, 
а й на інших міжнародних ринках, 
диференціювати збут, будувати 
ефективну стратегію продажу. У 
цьому році було вперше розпочато 
експорт, у рамках автономних 
торгівельних преференцій, цукру, 
крохмалю та більш активно — 
вівса, солоду та яєць», — зазначила 
Рутицька.

У прес-службі інформують, 
що реалізація зони вільної 
торгівлі між Україною та ЄС, яка 
почне дію з 1 січня 2016 року, 
надає можливість розширити 
номенклатуру експортованих 
товарів. Зазначається, що на 
сьогодні українські виробники 
вже використали річні квоти 
на кукурудзу (400 тис. тонн) 
та пшеницю (950 тис. тонн), 2 
квартальні основні квоти на м’ясо 
птиці по 4 тис. тонн (також 2 тис. 
тонн з 10 тис. тонн додаткової 
квоти на м`ясо птиці), на ячмінь 
— 194,2 тис. тонн з 250 тис. тонн.

«Угода про асоціацію України з 
ЄС дає аграріям нові можливості: 
вихід на європейські ринки, 
пошук надійних партнерів. Також 
важливим для нас є нарощування 
експорту продукції з високою 
доданою вартістю. Наразі вже 
суттєво зменшився експорт 
сировинних видів продукції до 
ЄС. Якщо за 6 місяців 2014 року їх 
частка в експорті складала 76%, то 
за відповідний період поточного 
року — 67%», — додала Владислава 
Рутицька.

У Луцьку відбувся командний 
чемпіонат України з легкої атлетики

У Луцьку стартував сезон «безкоштовних» 
вистав


