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Події

4

приблизно стільки тисяч українців підлягають звільненню
від кримінальної відповідальності у зв’язку з декриміналізацією відповідальності
за правопорушення в сфері
господарської діяльності.

 ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ

Податкову в Львові прибирають
за півмільйона гривень у місяць

Д

ержавна податкова служба
у Львівській області уклала
угоду з власним ДП «Управлін-

Юристи консультують
волинських селян безкоштовно

Браконьєри вбили пару
благородних оленів

На Волині розпочали роботу новостворені центри
правової інформації та консультацій. Юристи обласної
організації «Асоціація захисту прав молоді Волині» вже
почали надання юридичних консультацій жителям сіл
Дольськ і Маковичі Турійського району. Незабаром
можливість безплатно проконсультуватися з юристами
отримають мешканці сіл Рачин Горохівського району,
Стара Лішня Іваничівського району та Заброди Ратнівського району.

На території заповідного урочища «Цуманська Пуща»
браконьєри вбили самця і самку оленя благородного,
повідомили у прес-службі обласного управління лісового та мисливського господарства. Застреливши оленів,
зловмисники погрузили здобич у бус, але до пункту
призначення їм доїхати не вдалося. Дорогою їх зупинили
працівники ДАІ. У машині виявили сімох чоловіків, шість
рушниць, дві з яких не були зареєстрованими, та туші
вбитих звірів. Райвідділом УМВС Ківерцівського району
порушено кримінальну справу.

Благодійний фонд Ігоря Палиці хоче
розвивати туризм у Луцьку

ня з експлуатації адмінбудинків
податкових органів Львівської
області» на прибирання свого
адмінбудинку на вулиці Стрийській, 35 у Львові впродовж 2012
року. Про це повідомляється в
«Віснику державних закупівель».
Вартість угоди склала 5,72 млн.
гривень.
Окрім прибирання офісів, потрібно забезпечити вивіз сміття,
двірницькі послуги та загальне
технічне обслуговування інженерних, електричних, сантехнічних та
інших мереж. Адмінбудинок ДПА
у Львівській області належить до
режимних об’єктів, для яких СБУ
встановило другу категорію режиму секретності.

 ЗБИТКИ ПРИРОДІ

На Маневиччині вирубали понад
півсотні вільх

П

ід час проведення перевірки
дотримання природоохоронного законодавства лісокористувачами на території ДП «Колківське
ЛГ» (лісовий масив колишнього
СВК «Кормін» Гораймівської сільської ради Маневицького району,
який передано в 2011 році під охорону ДП «Колківське ЛГ»), виявлено самовільну порубку 51 дерева
породи вільха. Про це повідомили
у прес-службі Держекоінспекції.
Загальна сума завданої шкоди
внаслідок самовільної рубки дерев
становить 148,6 тисячі гривень.
Матеріали для встановлення винних осіб і відшкодування завда-

них збитків передані до прокуратури Маневицького району.

 НАПАД

Депутату міськради зламали ніс
через тендери на перевезення

Ш

остого лютого, ввечері, невідомі завдали тілесних ушкоджень депутату Луцької міськради,
начальнику управління транспорту Рустамові Дячуку, пише ЗІК.

Чиновник у телефонній розмові підтвердив, що його шпиталізували до відділення нейрохірургії
Луцької міської клінічної лікарні,
куди доправили каретою «швидкої». У нього — струс мозку, перелом носа, накладено два шви на обличчі. Також — забої та гематоми.
«Наскільки мені відомо, за фактом
нападу на мене міліція порушила
кримінальну справу по «хуліганці», — зазначив Рустам Дячук.
Він пов’язує напад на себе винятково з депутатською діяльністю та роботою начальника управління транспорту міськради. «Це
попередження, що не треба робити певних кроків у проведенні
конкурсів на пасажирські перевезення», — сказав депутат міської
ради.

 ЕКОНОМІЯ

Волинян закликають затягнути
«енергетичний» пасок

Д

о 15 лютого запроваджується
година економного енергоспоживання. Волинян просять не використовувати потужні електроприлади у період із 17.30 до 18.30.
Про це повідомили у прес-службі
ПАТ «Волиньобленерго».
Таку
потребу
енергетики
пов’язують із аномальним і тривалим похолоданням. У зв’язку з
погодними умовами в об’єднаній
енергосистемі України значно
зросли електричні навантаження.
Через це постала потреба позапланового ремонту енергоблоку на
Запорізькій АЕС, яка є найпотужнішим виробником електроенергії
в країні. Ремонт призвів до дефіциту потужності у пікові вечірні
години.

Керівників установ та організацій закликають забезпечити
суворе дотримання установлених
режимів електроспоживання.

Голова Наглядової ради Волинського національного університету Ігор Палиця

3 лютого у Волинському національному університеті імені Лесі Українки відбулася науково-практична
конференція «Стан та перспективи
інноваційно-інвестиційного розвитку міста Луцька». Захід організований за підтримки голови Наглядової ради ВНУ, народного депутата
України, президента благодійного
фонду «Новий Луцьк» Ігоря Палиці.
У конференції взяли участь понад
600 осіб. Науковці представляли й
обговорювали проекти, покликані
перетворити древній Лучеськ на
сучасний привабливий туристичний центр.
— Ми повинні пам’ятати історію, але ми також маємо її творити.
Щоб той період, у який ми живемо,
теж увійшов в історію, — наголосив
у вступному слові Ігор Палиця. —
Ми все маємо зробити для того, щоб
Луцьк став культурною, етнографічною столицею, до якої будуть приїжджати люди, проводити тут свій час,
залишати тут свої гроші. Тим самим
давати розвиток підприємствам, готелям, ресторанам, базам відпочинку, культурним центрам.
— Волинь — друга серед західних областей за втіленням інноваційних технологій, але цього мало,
— зауважив голова облдержадміністрації Борис Клімчук. — Ми мусимо рухатись вперед, модернізувати і
розвивати Луцьк, але без інновацій,

які ведуть за собою інвестиції, розвитку міста не буде.
— Цього року досить серйозно
працюватимемо над розвитком туризму, — зауважив міський голова
Микола Романюк. — Серед проектів:
туристичний сайт, центр туристичної інформації, багато розважальних
об’єктів — кав’ярні, медівні тощо.
Дослідницькі проекти та доповіді,
виголошені тут, будуть враховані в
Плані стратегічного розвитку Луцька.
А вартісних проектів, готових залучати іноземні інвестиції та кошти
від бізнесу, на науковому форумі в
Лесиному університеті було представлено чимало. Доктор біологічних
наук, професор ВНУ Сергій Волгін
розповів про концепцію створення
ботанічного саду «Волинь». У ньому,
за словами науковця, планують відкрити оранжерею за склом, завезти
рослини з трьох континентів світу
(Європи, Азії та Північної Америки), створити оглядовий майданчик,
навчальну колекцію рослин.
Доктор географічних наук, професор ВНУ Леонід Ільїн звернув
увагу на необхідність знакування вулиць та об’єктів міста вказівниками
з транслітерацією назв латиницею.
«Проект фінансово затратний, але
необхідний, якщо ми хочемо відповідати європейським стандартам, як
наш недалекий сусід Львів, — пояснив професор.

Засновник благодійного фонду
«Новий Луцьк» Ігор Палиця переконаний, що у міста — великі туристичні перспективи. І проведення
науково-практичної
конференції
— перший крок до втілення у життя
рекреаційного потенціалу обласного
центру Волині.
— При мерії треба створити
громадську раду, до якої увійдуть
фахівці університетів, інтелігенція.
Цей дорадчий орган визначатиме
принципи розвитку міста: щоб ми
не бачили різнокольорових дахів,
розмаїтих прибудов до багатоповерхівок — ніде за кордоном, у містах,
які цінують свої традиції, такого
немає, — зауважив Ігор Палиця. —
Більшість науковців вважають, що
туризм ніколи не буде основним наповнювачем бюджету. Не погоджуся. Візьмемо за приклад Арабські
Емірати: ще маючи достатні запаси
нафти, вони вкладають великі гроші
в туризм, і прибутки не менші, ніж
від продажу вуглеводнів. Я думаю,
що Луцьк зі старовинним замком
й іншими цікавинками, має приваблювати гостей.
Науково-практична
конференція у ВНУ проходила у форматі
пленарного засідання та наукових
секцій. За результатами наукового
форуму найкращою визнано доповідь студентки 4 курсу географічного факультету ВНУ Олександри Ничаї «Басейн річки Сапалаївка: стан і
перспективи».
— У проекті визначено межі
ключових точок: це гирло, витоки,
Теремнівські ставки, ботанічний
сад ВНУ, дитяча залізниця. Навесні по них буде проведено певні дослідження, відібрані зразки ґрунту,
фенологічні та кліматичні спостереження, — коротко розповіла про
проект Олександра. — Ми хочемо
очистити Сапалаївку. Для цього
потрібно провести паспортизацію
джерел забруднення. А далі в планах — збільшити рекреаційну привабливість річки: терасувати схили
для організації кращого відпочинку,
урізноманітнити видове розмаїття
ботанічного саду, на Теремнівських
ставках обладнати місця для риболовлі і майданчики для сімейного
відпочинку.
Ігор Палиця запевнив, що благодійний фонд «Новий Луцьк»
сприятиме, щоб науково-практичні
конференції у Луцьку відбувалися
щороку.
Ольга ЮЗЕПЧУК

 ПЛАНИ

На ремонт вулиць Луцька виділено 7,7 мільйона
гривень

О

прилюднено перелік об’єктів,
які ремонтуватимуться цього
року в області. Серед них, зокрема,
й дороги в Луцьку. З обласного бюджету на Луцьк передбачається виділити понад 7,7 мільйона гривень.
Ідеться про капітальний ремонт
Привокзального майдану (понад 3,6
мільйона гривень) і елементів благоустрою на проспекті Перемоги (понад 4 мільйони). Також на погашення заборгованості з будівництва,
реконструкції та ремонту об’єктів у
Луцьку за 2011 рік із обласного бюджету мають скерувати понад 767
тисяч гривень. Ідеться про капітальний ремонт перехресть вулиць Городецької і Донцова та Єршова і Карбишева, вулиць Караїмської, Галшки
Гулевичівни.
На об’єкти Ковельщини з обласної казни мають виділити 891 тисячу, щоб погасити заборгованість за
2011 рік. Ідеться про капітальні ремонти під’їзду до школи села Воля
Любитівська (понад 3,3 тисячі), вулиці Лесі Українки села Колодяжне
(понад 295 тис. гривень) і з’їзду з
цієї вулиці (понад 296 тис. гривень),

під’їзду до кладовища цього ж села
(понад 295 тис. гривень).
З обласної казни цього року передбачається виділити і 2,2 тисячі
гривень на капремонт майданчика
рекреаційного пункту біля урочище
Острівки, що на Любомльщині. До
слова, на погашення заборгованості
з будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів на Любомльщині передбачено понад 498 тисяч гривень.
Ідеться про капітальні ремонти перехрестя вулиць Незалежності та
Наталії Ужвій у Любомлі (понад 286
тисяч гривень), під’їзду до школи в
селі Запілля (понад сім тисяч гривень) і вулиці Власа Мізинця цього
ж села (понад 204 тисячі гривень).
Крім того, заплановано капітальні ремонти під’їзду до Будинку
культури села Зимне й автомобільної стоянки біля Зимненського НВК
«ЗОШ І-ІІ ст. — ліцей» (Володимирщина); будівництво дороги між
селами Підбороччя та Каливиця
(Камінь-Каширщина); капремонти
вулиць Лісової, Польової, Шкільної
та Липненської у селі Липне (Ківерцівщина); вулиці Газіна селища

Ратне та вулиці 24 Серпня міста
Рожище; капітальні ремонти вулиці Кобзаря, автостоянки на площі
Володимира Чорновола, площі біля
стадіону «Шахтар» і площі Ветеранів
війни і праці (від вулиці Кобзаря до
вулиці Піонерської) Нововолинська;
капремонт з’їзду з вулиці Ковельської на вулицю Шухевича та вулиці
Пилипа Орлика, що у ВолодимиріВолинському.

