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У Луцьку нагородили перемож-
ців другого міського конкурсу 

соціальної реклами. Здебільшого 
цьогорічні роботи стосувалися та-
ких тем, як заплановане майбутнє 
та здоровий спосіб життя.

За рішенням журі перемож-
цями у номінації «Друкована 
продукція» стали Центр допо-
моги жінкам «Єва» благодійного 
фонду «Переображення» та ВОГО 
«Центр практичної психології сім’ї 
«Любисток», у номінації «Відеоро-
лик» — відеограф продакшн-студії 
«Правда Pro» Олександр Слобода 
та Волинська обласна державна 
телерадіокомпанія, у номінації 

«Соціальний сюжет» — сюжет 
«Від серця до серця» журналістки 
ВОДТРК Оксани Швець, у номі-
нації «Соціальна реклама ручної 
роботи» — ВОГО «Українська 
народна молодь». У номінаціях 
«Макет для зовнішньої реклами» 
й «Аудіореклама» переможців не 
визначено. На жаль, на номінацію 
«Інтернет-реклама» жодної робо-
ти не надійшло.

Переможцям конкурсу соці-
альної реклами вручили подяки 
міського голови, а учасникам — 
подяки Луцького міського центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей і 
молоді. 

Відомості.UA

№ 38 (573)

15 - 21 вересня 2011 року

http://vidomosti-ua.com/

Життя
ОПИТУВАННЯ 

Працівники витрачають на каву 
вісім годин щотижня 

За результатами опитування, 
проведеного кадровим порта-

лом rabota.ua, українці високо оці-
нюють ефективність використан-
ня свого робочого часу. Так, 82% 
оцінили її на п’ять і більше балів за 
десятибальною шкалою.

84% респондентів зазначили, 
що їм зазвичай легко або дуже 
легко зосередитися на робочому 
завданні. При цьому тільки 17% 
опитаних завжди складають план 
роботи. 40% респондентів іноді 
планують свою роботу. Українці 
віддають перевагу короткостро-
ковому плануванню. Найчастіше 
вони складають плани на день — 
це роблять 50% опитаних. Третина 
планує справи на тиждень. 

Також опитування показало, 
що в середньому 20,5% робочого 
часу українці витрачають на неро-
бочі справи. Тобто при 40-годин-
ному робочому тижні гайнуються 
вісім годин — один робочий день 
щотижня! Дві третини опитаних 
зізналися, що часто роблять пе-
рерви на чай і каву. Популярні й 
перекури та перекуси — 21% і 27% 
відповідно. Майже половина опи-
таних повідомили, що витрача-
ють час на спілкування з колегами 
(48%) та на Інтернет (47%). Трети-
на ж вирішує особисті питання в 
робочий час. І тільки 6% опитаних 
працюючих українців не займа-
ються в робочий час нічим, окрім 
роботи.

КОНКУРС 

НОВА КНИГА 

Лучанин дослідив 
історію польської 
поліції на Волині

У бібліотеці Волинського націо-
нального університету ім. Лесі 

Українки відбулася презентація 
наукової монографії кандидата іс-
торичних наук Олега Разиграєва 
«Польська державна поліція на Во-
лині у 1919-1926 роках», яка вийшла 
у видавництві ДП «Волинські старо-
житності». У книзі проведено комп-
лексне вивчення процесів і явищ, 
пов’язаних зі становленням, органі-
зацією та головними напрямками ді-
яльності Польської державної полі-
ції на Волині. Використано великий 
джерельний матеріал, зокрема мало-
відомі документи. Меценат видання 
— Генеральний консул Республіки 
Польща у місті Луцьку Томаш Янек. 

НБУ вводить в обіг нову 
півкілограмову срібну 
монету
Національний банк України, продовжуючи серію 
«Духовні скарби України», вводить у обіг 16 верес-
ня пам’ятну монету номіналом 50 грн., присвячену 
заснованому в XI сторіччі Софійському собору. 
Монету виготовлено зі срібла 999-ї проби: маса в 
чистоті — 500,0 г, діаметр — 85,0 мм, тираж — до 1 
тис. штук. 

У центрі Дніпропетровська 
зловили 14 отруйних змій 
Співробітники Міністерства надзвичайних си-
туацій у Дніпропетровській області 12 вересня 
виловили чотирнадцять змій на станції тех-
нічного обслуговування в Жовтневому районі 
Дніпропетровська. Плазунів від сорока до вісім-
десяти сантиметрів завдовжки було виявлено в 
центральному районі міста. Еменесники кажуть, 
що загрози населенню вже немає.

У Луцьку визначили найкращих 
авторів соціальної реклами 

ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ 

Йосип Струцюк став почесним 
громадянином Луцька

Депутати Луцької міської ради 
ухвалили проект рішення 

«Про присвоєння звання «Почес-
ний громадянин міста Луцька» 
Струцюку Й. Г.». 

Оскільки міськрада впродовж 
року може лише раз присвоюва-
ти звання «Почесний громадянин 
міста Луцька», то рішення про на-
дання Йосипові Струцюку статусу 
почесного громадянина набуде 
чинності з 1 січня 2012 року. 

Рішенню, приуроченому до 
Дня Незалежності, передувало 
громадське опитування на офіцій-
ному сайті міської ради й у засобах 
масової інформації. Врешті комісія 
зупинилася саме на кандидатурі 
заслуженого діяча мистецтв Укра-

їни, члена Національної спілки 
письменників України, лауреата 
багатьох всеукраїнських літера-
турних премій, видатного майстра 
слова, автора більше півсотні книг 
поезії, прози та драматургії Йоси-
па Струцюка.

Крім того, з відповідним звер-
ненням до міського голови Мико-
ли Романюка, депутатів Луцької 
міської ради та членів виконав-
чого комітету звернулися члени 
Волинської обласної організації 
Національної спілки письмен-
ників України, які вважають, що 
«пошанування Йосипа Струцюка 
додасть письменникові творчих 
сил і буде гідною віддякою за його 
працю».

РОЗВАГИ 

Для таксистів у Луцьку влаштують 
конкурс із фаховості й караоке

У Луцьку 1-2 жовтня відбудеть-
ся міжнародне автомобільне 

свято «Авто-Луцьк-2011». У про-
грамі заходів, яку ще доопрацьо-
вуватимуть члени організаційного 
комітету, — виставка автомобілів, 
проїзд байкерів, конкурс дитячих 
малюнків, картинг для дітей, кон-
курс серед таксистів із фаховості 
водіння авто, рольові ігри для ді-
тей із вивчення правил дорожньо-
го руху тощо.

На засіданні оргкомітету з під-

готовки автомобільного свята пер-
ший заступник мера Святослав 
Кравчук зазначив, що цей захід 
сприятиме розвитку туристичної 
галузі, створюватиме привабливий 
інвестиційний імідж міста й об-
ласті. Тому організувати його не-
обхідно на найвищому рівні. Було 
внесено пропозицію провести ка-
раоке на автомобільну тематику 
серед водіїв таксі та конкурс «Кві-
ти й автомобіль» на кращі квіткові 
композиції на капоті авто.

Менше ніж за два роки в Луцьку 
з’явиться новий навчально-
виховний комплекс. Символічну 
капсулу під будівництво загально-
освітньої школи №27 уже закла-
дено. Задум цей унікальний із усіх 
боків. По-перше, це буде перша 
школа, збудована в обласному 
центрі Волині за роки незалеж-
ності держави. По-друге, проект 
нетиповий, подібних в Україні 
немає, адже розробляли його 
спеціально для Луцька, навіть 
конкретніше — для густонаселе-
ного 55-го мікрорайону міста. По-
третє, об’єкт на балансі обласної 
влади, оскільки гроші, що в нього 
вкладуть, суттєво перевищують 
міські масштаби. 

У Луцьку з року в рік більшає ді-
ток — і школярів, і дошкільнят. Поки 
непосильними для міста залишають-
ся проблеми черг (хай і неофіційних) 
у дитсадочки та навчання учнів у дві 
зміни. Освітні заклади переповнені, 
подекуди змушені приймати понад 
норму. Саме така ситуація в 55-му 
мікрорайоні (навколо гіпермаркету 
«Там Там»). 

У школі №26 — 1800 вихован-
ців, тоді як проектна потужність 
складає 1350 дітей, у гімназії №21 
ім. М. Кравчука тісняться 1230 учнів 
при спроможності 1100 дітей, ЗОШ 
№25 прийняла цьогоріч 1286 школя-
рів, перевищивши проектний ліміт 
більш як на 200 осіб. Школа №27 має 
розвантажити своїх «сусідів» — у 
ній зможуть навчатися щонайменше 
630 дітей. 

Відкриття цього навчального 
комплексу бажане й для батьків до-
шкільнят, які не можуть влаштувати 
малят у садочки. За даними міськра-
ди, у Луцьку нині замість 15-20 діток 
у групах тиснуться по 30-35, тобто 
на сто місць припадає 140 малюків. 
У 39 дитсадках виховуються 9077 
дітей віком від 1,5 до 6 років, але 
це лише 74% від потреби. Тобто на 

обліку перебуває 1500 дітей. Новий 
двоповерховий садочок, що постане 
поруч зі школою, запланований на 
200 малюків.

— Зведення цього комплексу пе-
редбачене у дорученні Президента 
України Віктора Януковича від 28 
грудня 2010 року. Завдання — при-
вести мережу навчальних закладів 
Луцька у відповідність до потреб 
міської громади, — повідомив голо-
ва Волинської ОДА Борис Клімчук. 
— Це перша школа в Луцьку, яка 
закладається за роки незалежності 
держави, а закладається тому, що є 
потреба. До кінця року будівельни-
ки освоять майже п’ять мільйонів 
гривень. У лютому наступного року 
з держбюджету надійде ще мінімум 
2,5 мільйона. 

Проектуванням  школи-комплексу 
займалися спеціалісти ТОВ ПВІ «Во-
линьагропроект», а збудує її перемо-
жець тендера — ТзОВ «Житлобуд-2».

Як розповів міський голова Ми-
кола Романюк, термін будівництва 

— 22 місяці. Згідно зі зведеним ко-
шторисним розрахунком, загальна 
сума, необхідна для будівництва, ся-
гає 98 мільйонів гривень.

— Не треба поспішати, щоб зда-
ти достроково. Нам не потрібні тер-
міни, дати, нам потрібні доконані 
хороші об’єкти, які слугуватимуть 
десятки літ. Не такі ми багаті, щоб 
купувати бідні речі, — наголосив Бо-
рис Клімчук. — До речі, я дав завдан-
ня міському голові знайти молодого 
вчителя на посаду директора. Ми 
приймемо його на роботу в управ-
ління капітального будівництва, в 
трудовій книжці запишемо, що він 
інженер, аби ця людина трудилася 
разом із будівельниками. Для того, 
щоб коли діти прийдуть у садочок і 
школу, все було зроблено. Наразі тут 
непочатий край роботи, але я знаю, 
що ми її гарно виконаємо. 

— Тут будуть басейн і такий 
спортзал, якого на Волині точно 
нема. Понад те, здається, жодна шко-
ла в Україні такого не має. У ньому 
можна буде проводити чемпіонати 
Європи з волейболу, баскетболу, а 
згодом — і з художньої гімнасти-
ки, й інших видів спорту, — додав 
Микола Романюк. — Дуже вдячний 
голові ОДА та керівникам держави, 
які включили будівництво луцької 
школи в план, що з держбюджету 
виділяються величезні кошти. Це 
серйозна інвестиція в місто. 

Владці замурували капсулу у 
фундамент майбутньої будови, а в 
неї вмістили «Послання нащадкам»: 
«Дорогі діти, цінуйте життя, завжди 
дякуйте за нього батькам, любіть 
свою землю, бережіть природну 
красу рідного краю, гордіться тим, 
що ви — українці! Хай доріжка до 
цієї школи для вас, ваших рідних за-
вжди буде веселою, хай над вашими 
домівками сяє сонечко, береже вас 
Ангел-хранитель і благословляє на 
добрі справи Господь!».

Ольга ЮЗЕПЧУК

Капсулу закладала майбутня учениця школи №27 Ліда Мартинюк

У Луцьку почали будувати першу 
за роки незалежності школу

План майбутнього комплексу

CАМОГУБСТВА В УКРАЇНІ 


