
   Відомості.UA

№ 35 (623)

30 серпня - 5 вересня 2012 року

http://vidomosti-ua.com/

Події

У Любомлі реконструйовано 
центральну вулицю
Асфальтована дорога, тротуари, викладені бруківкою, 
— справжній дарунок для мешканців Любомля. Адже 
на вулиці Незалежності, яка має протяжність 2 км, 
розташовані і державні установи, і банки, і об’єкти 
торгівлі. Роботи з облаштування тривали два роки. 
Цьому посприяв і обласний бюджет, який виділив 
на ремонт три мільйони гривень, і районний, частка 
якого — 550 тисяч. Також за кошти держбюджету 
буде асфальтована дорога Шацьк — Любомль аж до 
села Куснище.

На городі вилучили понад 
1 кг наркотичної речовини
На присадибній ділянці 54-річної лучанки 
правоохоронці виявили 15 кущів посіву 
коноплі. Крім цього, у підсобному приміщенні 
знайшли кілограм речовини рослинного 
походження, що зовні схожа на канабіс. 
Власниця господарства повідомила 
правоохоронцям, що вона сама посіяла «зілля» 
на городі. Утім, для чого саме вона це зробила, 
точної відповіді так і не дала. Наразі за цим 
фактом триває перевірка.

Чорнобильську зону активно заселяють 
нелегали

День незалежності та День міста
Ігор Палиця відзначив разом із лучанами

Будинки, залишені господарями 
в Чорнобильській зоні відчу-

ження, захоплюють колишні або 
нинішні працівники підприємств, 
розташованих у 30-кілометровій 
зоні. 

З таких поселенців у самому 
Чорнобилі вже з’явилася квітуча 
вулиця. Вибирати кращі будинки, 
ремонтувати і переїжджати жити 
у мертве місто стало тенденцією 
останніх років. Уже заселено кіль-
ка десятків таких будівель. Однак 
в адміністрації стверджують, що 
нових нелегалів, на відміну від 
старих самоселів, примусово ви-
селятимуть і навіть звільнятимуть 
із роботи.

Нагадаємо, раніше виконувач 
обов’язків голови Держагентства 
України з управління зоною відчу-
ження Дмитро Бобро заявив, що в 
Чорнобильській зоні досі прожи-
ває 197 самоселів. Лише 12 із них 
не отримали житло після аварії на 
ЧАЕС і змушені були залишитися 
в зоні відчуження.

«Це здебільшого літні люди, 
які проживають і вже адаптува-
лися за цей час. Ми розуміємо, 
що стрес, якого вони зазнають у 
разі примусового переселення, 
завдасть значно більшої шкоди 
їхньому здоров’ю, ніж доза випро-
мінювання, яку вони отримують у 
зоні», — пояснив він.

Урочиста академія, присвячена 
Дню незалежності України, від-
булася на Театральному майдані 
після богослужіння у Свято-Тро-
їцькому соборі. Керівники області 
та міста вручили грамоти і подяки 
працівникам підприємств, установ 
та організацій міста, депутатам і 
підприємцям. Почесну грамоту 
Луцький міський голова Микола Ро-
манюк вручив одному з найактивні-
ших меценатів Луцька, народному 
депутату України Ігорю Палиці. Так 
була високо оцінена його активна 
громадянська позиція та вагомий 
особистий внесок у розвиток со-
ціальної інфраструктури міста.

Ігор Палиця разом зі своїми 
земляками взяв участь в уже тради-
ційній для міста громадській акції 
«Українська вишиванка» та вручив 
вишиті сорочечки 24 діткам-сиро-
там. Після цього Ігор Петрович про-
вів прес-конференцію для представ-
ників засобів масової інформації 
області. 

У День міста Ігор Палиця від-
відав свято квітів, яке нинішнього 
року відбулося на оновленій цен-
тральній алеї Парку культури і від-
починку імені Лесі Українки. Ігор 
Петрович виділив чималі кошти на 
благоустрій та освітлення цього пре-
красного місця, а лучани прикраси-
ли його фантастичними природни-
ми дарами — квітами. Композиції 
вражали своєю оригінальністю, різ-
номанітністю і красою. «Парк — це 
світлий спогад мого дитинства», — 
сказав Ігор Петрович. 

Коли він проходив алеєю парку, 
аби оглянути квіткові шедеври від 
місцевих організацій і підприємств, 
люди щоразу зупиняли кандидата у 
народні депутати, щоб привітати зі 
святом і подякувати за добрі спра-
ви. Особливо зворушливою була 

зустріч із десятикласницею Хрис-
тиною Схоставською: «Я побачила 
Ігоря Петровича на святі й вирішила 
подарувати йому квіти з вдячністю 
за літній відпочинок у Буковелі», — 
сказала дівчина. Лідія Кривдік, го-
ловний лікар комунального закладу 
«Сімейна амбулаторія №1», також 
звернулася зі словами вдячності до 
кандидата у народні депутати за до-
помогу медичним закладам. Загалом 
таких теплих слів цього дня пролу-
нало дуже багато. 

У другій половині дня сотні 
лучан відвідали ювілейний, уже 
п’ятий, Всеукраїнський фести-
валь ковальства та флористики 
«Солом’яна птаха», що відбувався на 

території Луцького замку. Запалити 
символічний вогонь фестивалю до-
вірили кандидату в народні депута-
ти Ігорю Палиці, гостеві з Голландії 
Хуупу Сенсену та господарю свята, 
луцькому ковалеві Олегові Грицю-
ку. Цьогоріч через відсутність фі-
нансування захід міг не відбутися. 
Ігор Палиця повністю узяв на себе 
витрати, пов’язані з проведенням 
цього сімейного свята. Тож лучани з 
родинами та в колі друзів прийшли 
на фестиваль. Усі охочі спробували 
себе у ролі ковалів і флористів, отри-
мали цікаві подарунки.

Організатори свята, коваль Олег 
та флористка Ольга Грицюки, розпо-
віли, наскільки важливо, що у твор-
чих людей є такий меценат, як Ігор 
Палиця. Ольга, зокрема, сказала, що 
Ігорю Петровичу особливо імпонує 
фраза: «Ваші справи так голосно го-
ворять про Вас, що я майже не чую 
Ваших слів». Сьогодні це особливо 
актуально, адже більшість кандида-
тів у депутати тільки обіцяють, а не 
роблять.

Лучани впізнавали Ігоря Пали-
цю, підходили, щоб подякувати за 
численні добрі справи, які він зро-
бив для рідного міста. А Марія Крет, 
завідувач канцелярії навчально-ви-
ховного закладу №10, котра була на 
фестивалі разом із сім’єю, захотіла 
сфотографуватися з Ігорем Петро-
вичем на згадку. Вона переконана, 
що саме такій людині необхідно 
працювати у Верховній Раді України 
наступного скликання.

Олександр МИКИТЮК
Розмова з ветераном

Щороку з лісових господарств 
Волині звільняють до 200 

працівників. Про це розповів на-
чальник обласного управління 
мисливського та лісового госпо-
дарства Богдан Колісник. Причи-
ною такої плинності кадрів чинов-
ник називає підозру в незаконній 
вирубці лісу. «Ліс рубали, рубають 
і будуть рубати. На Волині щороку 
з лісів забирають близько двохсот 

кубічних метрів деревини. Не так 
давно на Ківерцівщині ми звіль-
нили за незаконні дії директора 
лісгоспу, лісничого, двох майстрів. 
Ми нікого не прикриваємо, — роз-
повів Богдан Іванович». 

Загалом, за словами Богдана 
Колісника, у державних лісах об-
ласті працює близько трьох тисяч 
робітників.

Ірина КОСТЮК

Голова гаражного кооперативу вимагав 
20 тисяч хабара за ділянку

До міст-партнерів Луцька приєднався 
Білосток

До символічного знака міст-
партнерів Луцька, що знахо-

диться у сквері «Зоряний», додали 
стрілку «Білосток». Як зазначив 
президент цього міста Тадеуш 
Трусколяскі, між Луцьком і Біло-
стоком давно налагоджені куль-
турні та спортивні зв’язки, а тепер 
розвиваються й економічні. 

Нині на 4-метровому метале-
вому дороговказі у вигляді сфери 
зі стрілками представлено дев’ять 
міст-побратимів Луцька: грузин-
ський Горі, китайський Цянгтан, 
литовський Тракай, білоруський 
Брест і польські міста — Люблін, 
Жешув, Торунь, Ольштин і Біло-
сток. 

Цей знак відкрили у 2010 році, 
саме тоді, коли Луцьку було 925. 
Бронзовий монумент сконструйо-
ваний таким чином, що всі шляхи 
від міст-побратимів ведуть до об-
ласного центру Волині. Таке архі-
тектурне рішення можна розціню-
вати як запрошення на гостину.

Ігор Палиця на фестивалі «Солом’яна птаха»

Двохсот працівників лісу щороку 
звільняють із роботи
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Працівники Управління Дер-
жавної служби боротьби з 

економічною злочинністю УМВС 
України у Волинській області ви-
крили ще одного хабарника. Ним 
виявився голова правління гараж-
ного кооперативу, повідомили у 
СЗГ УМВС України у Волинській 
області.

Спритник неправомірно ви-
магав грошову винагороду в сумі 
20 тисяч гривень від жителя міс-
та Луцька. Саме у стільки голова 
оцінив вступ лучанина в члени 
кооперативу та виділення йому 
земельної ділянки під будівництво 
гаража.

Заповзятливого голову коо-
перативу затримали на гарячому 
під час отримання частини гро-
шей — більше 10 тисяч гривень. 
Решту житель обласного центру 
мав сплатити відразу після того, 
як міська рада надасть дозвіл на 
будівництво гаража на виділеній 
земельній ділянці.

Органи прокуратури поруши-
ли кримінальну справу за озна-
ками злочину, передбаченого ч. 4 
ст. 368-3 КК України (комерційний 
підкуп службової особи, юридич-
ної особи приватного права неза-
лежно від організаційно-правової 
форми). Триває слідство.

Шахраї винайшли оригінальний спосіб видурювати гроші 
у громадян

Вимагання грошей за звільнення 
«з біди» близьких родичів шля-

хом перерахунку коштів через бан-
ківські термінали та електронні пла-
тіжні системи набуває все більшого 
оберту на Волині.

Як повідомив заступник проку-
рора Луцька Василь Корнесюк, тіль-
ки за сім місяців цього року на тере-
нах нашої області зареєстровано 56 
заяв і повідомлень про факти таких 
шахрайств.

Злочинна схема доволі проста. 
Як правило, зловмисники телефо-
нують до потерпілих уночі на мо-
більні телефони. Не таємниця, що 
людина спросоння не завжди може 
адекватно оцінити ситуацію. Шах-
раї представлялись працівниками 
міліції, повідомляли потерпілим про 
те, що їхні родичі нібито затрима-
ні за скоєння злочину (дорожньо-
транспортна подія, збут наркотиків 

тощо), а за «сприяння у звільненні їх 
з-під варти та позитивне вирішення 
питання з кримінальною справою» 
вимагали у спантеличених і схви-
льованих людей перерахувати гроші 
через банківські термінали й елек-
тронні платіжні системи. 

Зафіксовані випадки, коли зло-
чинці вимагали й отримували від до-
вірливих жертв «нагороду» у розмірі 
30 тисяч гривень! В окремих випад-
ках потерпілий диктував шахраям 
лише номер із картки поповнення, а 
подальші операції з перерахунку ко-
штів вони здійснювали самі.

Аби не стати жертвою злочину, 
заступник прокурора Луцька Ва-
силь Корнесюк радить у таких си-
туаціях найперше зателефонувати 
своїм родичам, які нібито затримані 
працівниками міліції, і встановити 
їхнє місцеперебування, не перерахо-
вувати гроші та не повідомляти не-

знайомцям коди поповнень рахунку 
мобільного зв’язку до з’ясування 
всіх обставин, негайно повідомити 
органи внутрішніх справ за теле-
фоном «102» про отримання таких 
дзвінків.


