
Напередодні дня Святого Миколая 
благодійний фонд Ігоря Палиці 
«Новий Луцьк» запросив півтисячі 
луцьких дітлахів на новорічну ви-
ставу. Крім яскравих вражень від 
сценічного дійства, малеча отрима-
ла ще й солодкі подарунки. 

Радо зустрічала маленьких лучан 
в обласному ляльковому театрі ве-
личезна святково вбрана сосна. Всі, 
хто переступав поріг театру, одразу 
налаштовувалися на гарний настрій 
і новорічне диво. 

Найпершими для вручення по-
дарунків благодійники запросили 
діток із особливими потребами від 
трьох до дванадцяти років. Акто-
ри підготували для них виставу під 
назвою «Операція «Новий рік». На 
сцені маленьких глядачів розважа-
ли та повчали Дід Мороз, Снігу-
ронька, Баба-Яга, Чорна Заздрість, 
Сніговик і Ворона. Дітки мали 
змогу побути учасниками вистави, 
дружно кличучи Снігуроньку, а та 

допомагала Дідові Морозу прогна-
ти Чорну Заздрість, що додавало ще 
більшої святковості атмосфері. 

Після вистави казкові герої не 
заховалися за кулісами, а навпаки, 
влаштували запрошеним новорічні 
ігри та забави, які неабияк потішили 
маленьких лучан. 

Подарунки для малечі вручили 
волонтери — студенти Східноєвро-
пейського університету імені Лесі 
Українки, які співпрацюють із бла-
годійним фондом, адже Ігор Палиця 
до всього ж є головою наглядової 
ради вишу. 

З урочистою промовою перед 
запрошеними батьками та дітьми 
виступила заступник голови благо-
дійного фонду Ігоря Палиці «Новий 
Луцьк» Ірина Констанкевич. 

— Приємно, що ми зібралися на-
передодні такого гарного та душев-
ного свята — дня Святого Миколая. 
За те, що дітки були протягом року 
чемними та слухняними, ляльковий 
театр і благодійний фонд, який очо-

лює народний депутат України Ігор 
Палиця, дарують їм святкову ви-
ставу та невеличкі даруночки. Ігор 
Петрович пройнявся ідеєю зробити 
особливим маленьким лучанам до 
новорічно-різдвяних свят подарун-
ки — не лише солодкі та смачні, а й 
для душі. Ігор Палиця, будучи бать-
ком двох дітей, дуже добре знає, як 
малечі необхідні тепло та любов. 
Наша зустріч якраз і організована 
для того, щоби дітлахи могли від-
чути сімейний затишок і турботу, — 
повідала пані Ірина. 

Діяльність фонду не припинить-
ся, адже на різдвяні свята луцьких 
школярів також чекатимуть сюрп-
ризи. Зокрема, готуються тематич-
ні свята, пов’язані з захопленнями 

та вподобаннями юних лучан. По-
дарунки вручатимуть на творчих 
майстер-класах, зокрема 23 грудня 
в мистецькій галереї, на ковзанці 
«Снігова Королева», де вправляють-
ся маленькі хокеїсти. 8 січня в дра-
матичному театрі буде організоване 
дійство для старшокласників, обда-
рованих дітей, які здобули призові 
місця на олімпіадах і змаганнях. Усе 
буде святково та гарно, щоби свята 
запам’яталися дітлахам. 

Загалом благодійний фонд Іго-
ря Палиці «Новий Луцьк» протягом 
новорічно-різдвяних свят привітає 
солодкими подарунками дві тисячі 
маленьких лучан.

Лариса ШЕВЧУК

На Волині ціна соціального хлі-
ба — стабільна, констатував 

голова облдержадміністрації Бо-
рис Клімчук, посилаючись на дані 
моніторингу Державної інспекції 
України з контролю за цінами.

У Волинській області у жов-
тні цього року хліб із пшеничного 
борошна вищого ґатунку кошту-
вав 5,19 гривні за кілограм, а хліб 
із житньо-пшеничного — 4,87. У 
контексті цінової політики голова 
облдержадміністрації нагадав, що 
«Ковельському хлібокомбінату» 
таки доведеться сплатити штраф 
за підвищення вартості соціальних 
сортів хліба у листопаді. Адже хлі-

бокомбінат не дотримався рекомен-
дації територіального відділення 
Антимонопольного комітету Укра-
їни і збільшив ціну хліба на 25 коп.

«Ця справа — на особливо-
му контролі у столиці. Комбінату, 
який, зловживаючи монопольним 
становищем, підвищив ціни, за-
грожує мінімум 68 тис. гривень 
штрафу. Керівництво заводу діяло 
всупереч законам і підзаконним 
актам, що регулюють ціну хліба», 
— наголосив Борис Клімчук. 

Також голова облдержадміні-
страції додав, що в області борош-
на та хліба за доступною ціною є 
достатньо. 
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Події

Подіями року для українців 
стали вибори і Євро-2012
Найбільш важливою подією України в році, що 
минає, 36% громадян вважають Євро-2012, 
розповів соціолог Євген Копатько. Згідно з 
даними соціологічного дослідження громадської 
думки українців, 32% респондентів вважають, що 
другою за важливістю подією були парламентські 
вибори. Суд над Тимошенко важливою подією 
назвали 3% опитаних. 13% відповіли, що 
знакових подій у житті країни в 2012 році не 
було, третина опитаних не змогла відповісти. 

Аптек у селах стало більше
В Україні спостерігається збільшення кількості 
аптек у сільській місцевості. Про це повідомив 
голова Держлікслужби України Олексій Соловйов. 
Якщо на 1 січня 2011 року в селах України 
нараховувалося 2637 аптек, то станом на 1 грудня 
2012-го їх кількість збільшилася до 3405. А отже, 
зменшилося навантаження на одну аптеку в 
сільській місцевості: сьогодні одна сільська аптека 
обслуговує менше ніж 3000 осіб. Загалом станом 
на 1 грудня 2012 року в Україні налічувалося 14863 
аптеки та 5261 аптечний пункт. 

Маленькі лучани отримали солодкі 
подарунки від Ігоря Палиці 

Ковельський КХП заплатить штраф 
за підвищення ціни на хліб

Такий бажаний подарунок
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Діти радіють щедрості Святого Миколая

Найчастіше аварії на дорогах Волині трапляються в п’ятницю 
та неділю

Порівняно з минулим роком кіль-
кість ДТП на Волині зменши-

лась, а отже, кілька десятків волинян 
вберегли свої життя та здоров’я. Де-
тальніше про аварійну ситуацію на 
волинських дорогах упродовж року 
та причини ДТП «Відомості» по-
спілкувалися з начальником облас-
ного управління ДАІ Володимиром 
Гайовим. 

Полковник Гайовий має загалом 
втішну статистику. За його словами, 
цього року сталося на 59 ДТП мен-
ше, ніж минулого, на 53 особи по-
меншало травмованих, на 15 — за-
гиблих під колесами авто волинян. 

— Це досягнення ДАІ, всіх 
служб, завдяки роботі яких маємо 
такі результати. На 15 менше заги-
блих. Виходить, що п’ятнадцятьом 
людям вдалося врятувати життя. 
Вважаю, це хороший показник. 

ДАІ аналізує кожну дорожньо-

транспортну пригоду, тому відомі 
навіть дні та час, коли аварії ста-
ються найчастіше. Зі слів Володи-
мира Гайового, найбільше ДТП у 
п’ятницю і неділю. Аварії з матері-
альними збитками і травмованими 
переважно трапляються о 15:30, ті 
ж, у яких гинуть люди, — о 18:30. 

— Відповідно до цього аналізу 
виставляємо особовий склад. В об-
ласті є п’ять місць, де концентрують-
ся ДТП. За три останні роки саме на 
цих ділянках найчастіше стаються 
аварії. Намагаємося вжити заходів, 
але не завжди нам вдається це зро-
бити, бо, крім роботи автоінспек-
торів, потрібно ще докласти зусиль 
і дорожнім, комунальним службам: 
забезпечити освітлення, встанови-
ти турнікетні загорожі, облаштува-
ти зупинки, — розповів Володимир 
Миколайович. 

У ДАІ також повідомили, що за 
кількістю загиблих цьогоріч непо-
коять Ківерцівський, Камінь-Ка-
ширський, Володимир-Волинський, 
Луцький райони, міста Новово-
линськ, Стара Вижівка. А в облцен-
трі спостерігається зниження кіль-
кості аварій із травмованими та 
загиблими. 

Крім того, Володимир Гайовий 
звернув увагу й на те, що у 58% усіх 

ДТП страждають якраз пішоходи. 
Серед причин аварій даішники 

виділяють виїзд на зустрічну смугу, 
порушення правил обгону, манев-
рування, перевищення швидкості, 
проїзд на заборонений сигнал світ-
лофора. В 2011-му на автошляхах 
області виявлено 5230 нетверезих 
водіїв. Цьогоріч статистика, на 
жаль, пішла догори: інспектори за-
фіксували на 353 порушення більше. 

Як з’ясувалося, підходи до скла-
дання адмінпротоколів про пору-
шення Правил дорожнього руху в 
даішників дещо змінилися. 

— Цьогоріч волинські автоін-
спектори склали на 50% менше ад-
мінпротоколів, ніж торік. Зараз пра-
цівники ДАІ звертають увагу лише 
на ті порушення, що можуть стати 
причиною аварійної ситуації. На це 
нас націлюють міністр внутрішніх 
справ, Президент, уряд. Не треба 
прискіпуватися, вишукувати пору-
шення. Якщо припаркувався в забо-
роненому місці, так, це порушення 
правил, але воно не впливає на ава-
рійність на дорозі. Треба зреагувати, 
провести профілактичну бесіду, бо 
інколи проста розмова має більше 
впливу, ніж адмінпротокол, — пояс-
нює головний даішник області. 

Ірина КОСТЮК

Волонтери благодійного фонду «Новий Луцьк» вручають подарунки 


