
Прокурорськими перевірка-
ми встановлено факти неви-

конання працівниками митниці 
своїх службових обов’язків із 
контролю за проведенням зо-
внішньоекономічних операцій. 
Як повідомили у прес-службі 
прокуратури, службовими осо-
бами митних постів Ягодинської 
митниці суттєво занижено мит-
ну вартість харчових продуктів, 
які експортувались у Республіку 
Білорусь. 

Ці товари під час митного 
оформлення зазначались як за-
куплені фізичними особами за 
попередньо ввезену на митну 
територію України валюту, хоча 
фактично, як встановлено пере-
віркою, реалізовувалися господа-
рюючими суб’єктами за зовніш-
ньоекономічними контрактами. 

Згідно з висновками ДПС у 
Волинській області, внаслідок 
вказаних незаконних операцій 
і неправомірних дій службових 
осіб митних органів держава не-
доотримала платежів на суму 
майже 500 тисяч гривень. Відо-
мості про злочин, передбачений 
ч. 3 ст. 364 КК України, внесено до 
Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань. За фактом зловживань 
посадовців митниці прокурату-
рою Волинської області розпоча-
то кримінальне провадження.

Чудові й феєричні, Різдвяні свята 
завжди цікаві та дорогі. А особливо 
нетерпляче на них чекає дітвора. 
Нинішнього року благодійний фонд 
народного депутата України Ігоря 
Палиці «Новий Луцьк» подбав, 
щоб яскравих вражень і подарун-
ків було побільше, щоб луцьким 
школярам надовго запам’яталися 
святкові різдвяні дні під час зимо-
вих канікул. 

Другого дня Різдва з ініціативи 
Ігоря Палиці його благодійний фонд 
«Новий Луцьк» організував у Во-
линському обласному академічному 
музично-драматичному театрі імені 
Тараса Шевченка святковий концерт 
для 750-ти школярів, які досягли 
особливих успіхів у навчанні, твор-
чості, громадській роботі, спорті. 
Концертні номери для юних лучан 
підготували гуртківці Палацу учнів-
ської молоді, студенти і викладачі 
Інституту мистецтв Східноєвропей-
ського національного університету 
імені Лесі Українки. 

Гарячими оплесками відгукну-
лися присутні в залі на щирі приві-
тання народного депутата України 
Ігоря Палиці, які зачитав ведучий 
вечора. А далі звучали прекрас-
ні пісні у виконанні солістів Анни 
Сліпчук, Вікторії Федорчук, Юрія 
Литвинюка, народного артиста 
України Василя Чепелюка, тріо бан-
дуристок «Дивоструни», інструмен-
тального ансамблю «Експромт», ан-
самблю народної музики «Джерела», 
квартету «Акорд» та інших артистів. 
Порадували гарними танцювальни-

ми композиціями студентський на-
родний ансамбль спортивного баль-
ного танцю «Троянда», ансамбль 
«Радість» Палацу учнівської молоді 
міста Луцька. 

Незабутні враження від чудово-
го концерту доповнили пакунки з 
солодощами від Ігоря Палиці. 

А в п’ятницю, 11 січня, за під-
тримки фонду Ігоря Палиці у Палаці 
учнівської молоді відбулася благо-
дійна акція «Різдвяні вогники до-
бра», яка зібрала понад 400 дітей із 
родин, що потребують соціального 
захисту. Міським центром соціаль-
них служб для сім’ї, дітей і молоді 
сюди були запрошені сироти і на-
півсироти, неповносправні дітки. 
Привітали їх зі сцени Дід Мороз і 
Снігуронька. А гуртківці Палацу 
учнівської молоді показали виставу 
«Снігова Королева». Після закінчен-
ня концертної програми малеча, як 
належить, одержала солодкі пода-
рунки. 

Вже наступного дня на катку 
«Снігова Королева», що на вулиці 
Чорновола, розпочалося ще одне 
свято для дітей із сімей, які опини-
лись у складних життєвих обстави-
нах, «Диво на льоду», організоване 
Луцьким міським центром соціаль-
них служб для сім’ї, дітей і молоді 
разом із громадською організацією 
«Хокейний клуб «Спарта» і моло-
діжними клубами. Підтримав цей 
захід і благодійний фонд Ігоря Па-
лиці. Катання на ковзанах, змагання 
юних хокеїстів, показові виступи, 
привітання Діда Мороза, подарунки, 
святкове частування солодощами у 

кафе — все це нагадувало дітям до-
бру зимову казку. 

А ще у ці святкові зимові дні під 
патронатом Ігоря Палиці відбувався 
Різдвяний турнір із міні-футболу 
«Кубок футбольного клубу «Адрена-
лін» серед хлопчиків 2004 року на-
родження, який зібрав 20 команд із 
дев’яти міст України та російського 
Санкт-Петербурга. Перемогу здо-
була луцька команда «Адреналін-1». 

Призерам вручили кубки, медалі та 
призи, придбані за кошти благодій-
ного фонду Ігоря Палиці. Народний 
депутат, як відзначили організатори 
турніру, постійно підтримує дитя-
чий спорт і різноманітні змагання, 
зокрема футбольні.

Цікавими та радісними 
запам’яталися дітворі цьогорічні 
різдвяно-новорічні свята. 
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Події

Жителі Луцька надалі скаржаться 
на роботу комунальних підприємств 

Різдвяні свята з благодійним фондом Ігоря Палиці

Начальник відділу звернень 
Луцької міськради Лариса 

Карп’як розповіла про звернення 
громадян, що надійшли в групу 
оперативного реагування «15-80» 
з 1-го по 14 січня 2013 року. Вона 
зазначила, що за вказаний період 
третина звернень — це звернення 
інформаційно-консультаційного 
та довідкового характеру. 

За її словами, моніторинг те-
лефонних звернень показав, що 
збільшення кількості дзвінків у 
групу оперативного реагуван-
ня «15-80» відповідно зменшило 
кількість звернень у диспетчер-
ські служби ДКП «Луцьктепло», 
КП «Луцькводоканал», ПАТ «Во-
линьобленерго» й інші. 

З-поміж загальної кількості 
звернень 92 дзвінки було скерова-
но до Департаменту житлово-ко-
мунального господарства та ЖКП 
міста. Це були звернення щодо 
розчищення тротуарів і доріг від 
снігу, посипання піщано-сольовою 
сумішшю вулиць.

Крім того, 40 телефонних 
дзвінків було передано до нада-
вача послуг ДКП «Луцьктепло». З 
них 20 звернень щодо занижених 

параметрів опалення в квартирах 
по окремих стояках. 

Вона зазначила, що за звітний 
період на адресу ЛСКАП «Луць-
кспецкомунтранс» було скеровано 
26 повідомлень, із них 14 — щодо 
несвоєчасного вивезення твердих 
побутових відходів і засмічення 
біля контейнерів після забирання 
сміття. 

Окрім цього, 18 звернень сто-
сувалися руху міського транспор-
ту, пасажири нарікали на великий 
інтервал руху маршрутних автобу-
сів (скарги надійшли на маршрути: 
3, 9, 9а, 10а, 11, 17, 18, 26, 32).

Луцький міський голова Ми-
кола Романюк звернув увагу на те, 
що люди продовжують скаржити-
ся на роботу міського громадсько-
го транспорту. За його словами, 
городяни скаржаться на відсут-
ність маршрутних таксі у вечірні 
години. Микола Романюк доручив 
начальнику управління транспор-
ту та зв’язку Анатолію Миронюку 
активніше реагувати на скарги 
громадян. Він зауважив, що не всі 
перевізники виконують договірні 
зобов’язання.

Встановлено мінімальну ціну на 
молоко
Для стабілізації цінової ситуації на ринку молока прийня-
то постанову Кабінету Міністрів України від 22 серпня 
2012 року №807 «Про затвердження мінімально допусти-
мого рівня цін на молоко на 2012 рік». З 1 вересня 2012 
року ціна за 1 тонну молока складає 2200 гривень, тобто 
2,20 гривні за літр. Із керівниками молокопереробних 
підприємств досягнуто домовленості щодо збільшення 
закупівельної ціни на сировину відповідно до вимог 
постанови.

Шахраї «реєструють» на ЗНО 
за гроші
Український центр оцінювання якості освіти по-
переджає про шахрайські сайти, які за певну плату 
пропонують завантажити програму для реєстрації 
на зовнішнє незалежне оцінювання 2013 року. Щоб 
уникнути обману, програму створення заяви-ре-
єстраційної картки слід скачувати лише на сайтах 
Українського та регіональних центрів оцінювання 
якості освіти, радять у МОН. Завантаження зазна-
ченої програми є безоплатним. Реєстрація на ЗНО 
стартувала 4 січня і триватиме до 5 березня.

76,3
стільки тисяч автомобілів та ав-
тобусів було випущено в Україні 
у 2012 році, що на 27,1% менше, 
ніж у 2011-му, повідомили в 
асоціації «Укравтопром».

Відкриття свята для дітей «Диво на льоду» 
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Митники 
занижували 
вартість харчових 
продуктів 

 ПОГОДА

У західних областях 17 січ-
ня похмуро, передбачається дощ. 
Температура вночі +3...+5°C, 
вдень +4...+5°C. 18 січня очіку-
ється хмарність, дощ. Температу-
ра вночі +3...0°C, вдень +2...+4°C. 
19 січня хмарно, очікується сніг 
із дощем. Температура повітря 
вночі становитиме 0...-2°C, вдень 
-1…0°C. 

У північних регіонах 17 січ-
ня хмарно, прогнозується дощ. 
Нічна температура становитиме 
+4...+5°C, денна +6...+7°C. 18 січ-
ня хмарність, очікуються опа-
ди. Температура повітря вночі 
+5...+6°C, вдень +7...+8°C. 19 січня 
похмуро, дощитиме. Температура 
вночі 0...+5°C, вдень +4...+6°C. 

У Києві 17 січня змінна хмар-
ність, опади. Температура вно-
чі +5…+6°C, вдень +7...+8°C. 18 

січня хмарно, дощитиме. Вночі 
+5…+6°C, вдень +7...+9°C. 19 січ-
ня похмуро, короткочасний дощ. 
Уночі +5...+4°C, вдень +2...0°C.

У східних регіонах 17 січня 
змінна хмарність, очікуються опа-
ди. Вночі 0...+1°C, вдень +3…+4°C. 
18 січня похмуро, прогнозу-
ють дощ. Уночі +6...+7°C, вдень 
+7...+8°C. 19 січня змінна хмар-
ність, без опадів. Уночі+5...+7°C, 
вдень +7...+9°C.

У південних областях 17 
січня хмарність, ітиме дощ. Тем-
пература повітря вночі станови-
тиме +6...+8°C, вдень +8...+9°C. 
18 січня хмарність, дощитиме. 
Вночі термометр показуватиме 
+8...+9°C, удень +9...+10°C. 19 
січня похмуро, дощитиме. Нічна 
температура +6...+9°C, денна сяга-
тиме +8...+9°C. 


