
1 вересня минулого року, коли 
в селі Прилісне Маневицько-

го району голова облдержадмі-
ністрації Борис Клімчук разом із 
громадою закладав капсулу під 
будівництво корпусу молодших 
класів місцевої загальноосвіт-
ньої школи, мало хто вірив, що 
за три місяці ця будівля прийме 
за парти школярів. Але завдяки 
умінню будівельників і стабіль-
ному фінансуванню 14 січня на-
вчальний заклад гостинно від-
крив свої двері. 

Новозбудована двоповерхо-
ва початкова школа розрахована 
на 216 учнів. Тут просторі класні 
кімнати, методичний кабінет і 
сучасні вбиральні. 

Введення нового корпусу в 
дію дало змогу перевести всіх 
дітей на навчання в одну зміну, 
адже раніше першачки вчилися 
до пізнього вечора. 
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Луцькі платники 
податків 
поповнили 
держбюджет 
на 674,6 млн грн 

Юні ковельчани листуються з Ангелою Меркель, 
королевою Єлизаветою, Папою Римським... 

За рахунок податкових надхо-
джень за грудень 2013 року 

до державного бюджету надій-
шло 64,2 мільйона гривень, що 
на 10,9 тисячі більше, ніж у груд-
ні 2012-го. Загальна сума над-
ходжень протягом січня–грудня 
2013 року становить 674,6 міль-
йона гривень. 

Як зазначив заступник на-
чальника Луцької ОДПІ ГУ Мін-
доходів у Волинській області 
Андрій Ткачук, левову частку 
надходжень місцевих бюджетів 
становить податок на доходи 
фізичних осіб. При цьому він 
нагадав, що з 1 січня 2014 р. по-
чалася кампанія декларування 
громадянами доходів, одержа-
них у 2013 році. Важливо, що до 
місцевого бюджету за січень–
грудень 2013-го надійшло понад 
577 мільйонів гривень, у тому 
числі: податок із доходів фізич-
них осіб — майже 434 мільйони 
гривень, плата за землю — понад 
49 мільйонів гривень. 

У поліському 
селі за три місяці 
збудували школу 

У Норвегії від морозів 
загинули мільйони риб
Норвезьке національне радіо повідомило сьогодні 
про миттєву загибель мільйонів риб у затоці на 
острові Ловунд. Температура повітря там сягала мі-
нус 78 °С. Основною причиною екологічної трагедії 
став жахливий холод у поєднанні зі східним вітром, 
який за кілька годин перетворив морську товщу на 
кригу. Безліч риб потрапило в льодову пастку. Ця 
аномальна температура є незвичною не лише для 
Норвегії, а й навіть для Північного полюса, повідо-
мляє «Свободный журнал». 

Кожен дев’ятий волинянин 
помирає від онкозахворювань 
З початку року пішло з життя 11,3 тисячі волинян. Рі-
вень смертності становив 13 померлих на 1000 жителів і 
був нижчим, ніж у цілому в державі (14,5). Суттєво вище 
середньообласного рівня смертність населення у Воло-
димир-Волинському, Турійському, Старовижівському та 
Любомльському районах, де з кожної тисячі мешканців 
померло 19–17, а мінімальне її значення — в обласному 
центрі (9 осіб). Основною причиною смерті людей були 
хвороби системи кровообігу, кожна дев’ята смерть 
пов’язана з онкозахворюваннями. 

10,1
на стільки відсотків у грудні 
2013 року порівняно з груднем 
2012-го зросли споживчі ціни 
на алкогольні напої та тютюнові 
вироби. Про це повідомляє Дер-
жавна служба статистики. 

Маленька Марійка принесла на пошту чергову партію листів

5

В Україні зростає кількість крадіжок 
грошей із банківських карток 

Фінансисти з відділу освіти привласнили майже 3 млн грн 

Сьогодення

Сім’ю Мовчанів із Ковеля з легкістю 
можна назвати унікальною. Адже 
тут ростуть дітлахи, які листуються 
з лідерами іноземних країн. Так, 
дев’ятирічна Марійка та на кілька 
років старші Павло і Борис уже дру-
гий рік отримують особисті вітання 
від перших осіб різних держав. 
Більше того, юні Мовчани знімають 
свої новини та фільм про дітей. Їхня 
енергія просто б’є ключем: у них 
стільки ідей, що готові хоч щодня 
вражати чимось новеньким. Незва-
жаючи на вік, мають великі плани 
на майбутнє і так по-дорослому 
розмірковують, як їх утілити в 
життя. 

Як і кожна маленька дівчинка, 
Марійка Мовчан із величезною ці-
кавістю дивилася мультфільми про 
принцес і читала книги, захоплюва-
лася неймовірними вбраннями каз-
кових красунь та їхніми розкішни-
ми палацами, іноді уявляла себе на 
їхньому місці. 

— Але я не вірила, що принцеси 
та королеви існують насправді, — 
ділиться Марія. — Та старші брати 
Павлик і Боря почали мене пере-
конувати, що королівства є й зараз, 
згодом показали мені в Інтернеті 
різних королев, принцес, герцогинь. 
Я була вражена, наскільки вони гар-
ні, хоч уявляла їх трохи інакше. Та 
виявилося, що вони ще кращі, як 
казкові. 

Дітвора уважно ознайомилась із 
різними королівськими родинами, 
а восьмирічній Марійці особливо 
запала в душу королева Велико-
британії Єлизавета ІІ. Тож виріши-
ла написати їй лист-привітання з 
Різдвяними святами. Після цього 
напередодні минулого Нового року 
вітальні листівки з волинського 
Ковеля полетіли до королеви Данії 
Маргрете ІІ, канцлера Німеччини 
Ангели Меркель, Папи Римського, 
прем’єр-міністра Португалії Педру 
Пасуша Коелью й інших світових 
політиків. 

— Листи ми писали разом із бра-
тами: я складала текст українською, 
а вони за допомогою спеціальних 

програм перекладали відповідною 
мовою. Павло та Борис також допо-
могли знайти адреси потрібних лю-
дей, хоча це було неважко: всі вони 
є на їхніх офіційних сайтах, — при-
гадує Марійка. 

Першою надійшла відповідь від 
Єлизавети ІІ. Марія з братами не ві-
рили своєму щастю і навіть думали, 
що над ними хтось пожартував. Але 
згодом відповіли й Ангела Меркель, 
Папа Римський та інші. Розповідаю-
чи це, Марійка повагом демонструє 
величезну теку — тут зібрана інфор-
мація про всіх її поважних адресатів 
і прикріплені листи від них із осо-
бистими підписами. З деким дівчин-
ка веде майже регулярну переписку 
— взаємно вітають один одного з 
різними святами. 

— Скільки листів я уже відпра-
вила, навіть не знаю, ніяк не зберусь 
порахувати. Вітаю переважно закор-
донних політиків, бо знайти адресу 
наших майже неможливо. Хоча цьо-
го року писали Віктору Януковичу 
та Леоніду Кучмі. Від останнього 
вже отримали листівку та навіть со-
лодкі подарунки, — ділиться Марія. 

Цьогоріч Марійка разом із бра-
тами надіслали понад 200 вітальних 
листів різним відомим людям із 
усього світу. На наше здивування, 
маленька дипломатка з пам’яті пере-
лічує імена та звання відомих адре-
сатів. Серед них — князь Монако 
Альберт ІІ, король Швеції Карл ХVІ 
Густаф і королева Сільвія, король 
Нідерландів Віллем-Олександр, ко-
ролівська сім’я Бельгії, голова уряду 
Іспанії, президент США Барак Оба-
ма й інші. 

— Першим цього року ми отри-
мали лист від королівської сім’ї 
Бельгії. Нас привітали з Новим 
2014-м роком і Різдвом Христовим 
Король Бельгії Філіп, Королева Ма-
тильда, їхні діти: Принцеса Єлиза-
вета, Принц Габріель, Принц Емма-
нуель та Принцеса Елеонора. Вони 
надіслали нам вітання на листівці 
з їхнім сімейним фото, — ділиться 
Марія. — А от днями надійшла від-
повідь із Іспанії. Голова іспанського 
уряду Маріано Рахой Брей надіслав 
мені, Борису та Павлу найкращі по-
бажання з нагоди свят! Ми чекаємо і 
на інші відповіді. 

Та в очікуванні діти даремно час 
не гають, а вже готують списки тих, 
кого вітатимуть із Великоднем. 

Попри те, що дівчинці лише 
дев’ять років, вона вже має свою 
велику, добру, але зовсім не дитячу 
мрію. Марійка планує організувати 
притулок для знедолених дітей із 
усього світу. 

— Я хочу об’їздити Африку, Ки-
тай, Італію, Іспанію й інші країни, 
щоб забирати звідти дітей, які по-
терпають від голоду, холоду та ві-
йни, — ділиться планами школярка. 
— Мрію збудувати для них великий 
притулок. Хочу зібрати за круглим 
столом закордонних політиків, щоб 
вони допомогли з організацією цьо-
го притулку. Я навіть цьогоріч у лис-
тах писала їм про свою ідею. 

А ще Марійка хоче збудувати 
школу й обов’язково бути там ди-
ректором, бо дуже вже любить ки-
мось керувати. 

— Вона вдома навіть старшими 
намагається управляти, — сміється 
брат дівчинки. 

Не менш цікаво бачать своє май-
бутнє і брати-помічники — 13-річ-
ний Павло та 14-річний Борис. 

— Я хочу бути фермером, мати 
велике господарство, вирощувати 
тварин і працювати на землі. Мені це 
дуже подобається, — повідав Боря. 
— Якщо б вдалось організувати при-

тулок, то було б куди постачати про-
дукти для дітей, а коли виростуть 
— одразу отримали б місце працев-
лаштування. 

А от Павлик мріє стати режисе-
ром і знімати кіно. Він із Марією та 
Борисом уже навіть вигадали сцена-
рій до фільму про дітей, які заблука-
ли у лісі, й назвали його «У пошуках 
щастя». На домашню камеру вже на-
віть почали зйомки. 

— Також ми знімаємо ще й свою 
передачу «Добрі новини». Маємо 
власний канал на YouTube, де роз-
містили вже кілька випусків. Але 
поки зйомки припинили, бо не ви-
стачає потрібної апаратури, — так 
по-дорослому ділиться Павло. 

Хоч юних Мовчанів усі вже всти-
гли назвати дипломатами, йти в цю 
царину діти зовсім не збираються. 
Щоправда, Марійка хоче побувати у 
різних країнах, щоб особисто позна-
йомитись із їх лідерами. 

— Розпочала б подорожувати з 
Великої Британії. Дуже хочу побу-
вати у Букінгемському палаці, по-
знайомитись із Єлизаветою ІІ та її 
внучатами. А далі б поїхала в США. 
Мені подобається ця країна, бо Оба-
ма дуже добрий дядько! — переко-
нана Марія. — Неодмінно з’їздила 
б і в Данію та Німеччину, а ще — в 
Антарктиду. 

Ольга УРИНА 

Упродовж 2010–2012 років четве-
ро працівників централізованої 

бухгалтерії відділу освіти Галиць-
кого району управління освіти Де-
партаменту гуманітарної політики 
Львівської міської ради незаконно 
привласнили майже 3 млн грн. 

Цей факт виявили фахівці Держ-
фінінспекції у Львівській області під 
час ревізії фінансово-господарської 

діяльності установ освіти, які обслу-
говує згадана бухгалтерія, повідоми-
ли у прес-службі відомства. 

Так, бухгалтери значно завищу-
вали потребу в бюджетних коштах 
на оплату праці. Зокрема, до розра-
хунку додавалися необов’язкові ви-
плати, які надалі не здійснювались. 
Залишок невикористаних коштів 
замість повернення до бюджету за-

раховувався на персональні карт-
кові рахунки чотирьох працівників. 
Таким чином, бюджет зазнав збитків 
на зазначену суму. 

Матеріали ревізії передані до 
Львівського міського управління 
УМВС України у Львівській області, 
яке розпочало кримінальне прова-
дження. 

Кількість крадіжок грошей із 
банківських рахунків зростає 

в Україні з карколомною швид-
кістю. За даними Української між-
банківської асоціації членів пла-
тіжних систем ЕМА, якщо у 2011 
році в країні було зафіксовано 
лише шість випадків незаконного 

зняття грошей із рахунків фізич-
них та юридичних клієнтів банків 
на загальну суму 14,9 млн грн, то 
у 2012-му сталося 179 таких інци-
дентів, унаслідок яких із рахун-
ків зникло 150 млн грн. І лише за 
дев’ять місяців 2013-го трапилося 
вже 257 випадків на 108 млн грн. 

А ще знімають свій фільм і ведуть «Добрі новини» 

Дітвора демонструє теку з листами 
від світових лідерів


