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У Рівному заяву 
до дільничного можна 
надіслати Інтернетом 
Рівненське ГУ МВС почало тестувати електронну 
систему «ДІМ» — «Дільничні інспектори міліції». 
Про це йдеться у сюжеті телеканалу ZIK. Залишити 
заяву чи повідомлення для правоохоронця можна, 
зайшовши на офіційну сторінку МВС та обравши 
на мапі свій дільничний пункт — вони позначені 
зеленим кольором. 

800 
На Волині будуть щоденно 
моніторити рівень води у річках  
Волинь інтенсивно готується до періоду весняних 
паводків. Про це повідомив голова облдержадміністрації 
Олександр Башкаленко. Він зазначив, що за попередні 
роки в області вдалося чимало зробити для того, щоб 
попередити можливі наслідки «великої води». Одначе 
він наголосив, що у зв’язку з різким потеплінням 
ситуація має бути під контролем, а моніторинг рівня 
води у річках — щоденним. 

у стільки тисяч євро оцінюється 
загальна вартість проекту з 
утилізації радіоактивних відходів, 
що буде реалізований у рамках 
співпраці України з Агентством 
НАТО з матеріально-технічного 
забезпечення. 

Від вибуху 
на шахті у Макіївці 
загинули семеро 
гірників 

До справжнього патріотизму — 
зі шкільної парти 

Міноборони в суді відвоювало на Волині 
землі на 80 млн грн 

У Макіївці на шахті «Північна» 
в результаті вибуху метану 

на горизонті 815 метрів заги-
нуло семеро людей. Ще дев’ять 
отримали поранення. Копальня 
належить державному підпри-
ємству «Макіїввугілля». Остання 
масштабна трагедія тут сталася 
два роки тому. Тоді через вибух 
газоповітряної суміші загинуло 
семеро шахтарів. Ще троє сер-
йозно постраждали. 

Як заявив в. о. віце-прем’єра 
України Юрій Бойко, цього разу 
вибух стався через порушення 
правил техніки безпеки під час 
проведення робіт. Однак оста-
точну причину назве урядова ко-
місія з розслідування цієї траге-
дії. Бойко підкреслив, що робота 
шахти призупинена і буде від-
новлена тільки після виконання 
всіх заходів із ліквідації аварії 
та підписання відповідного акта 
Держгірпромнагляду. 

Напередодні Дня захисника Вітчиз-
ни, який традиційно відзначаємо 
23 лютого, для більшості волинян 
актуальним є поняття патріотизму 
— не лише державницького, але й 
національного, що черпає насна-
гу зі славної історії України. Тому 
нагальною потребою в суспільстві 
видається патріотичне вихован-
ня молоді, яка розбудовуватиме 
державу виключно на засадах 
відданості Вітчизні. «Наш святий 
обов’язок — повсякчас нагадувати 
нащадкам про героїку поколінь, 
про подвиги співвітчизників задля 
Батьківщини, — наголошує голова 
облдержадміністрації Олександр 
Башкаленко. — Ми вклоняємося 
перед жертовністю героїв — почи-
наючи з козацької доби та завер-
шуючи подвигами воїнів-інтернаці-
оналістів. Не так важливо, яку віру 
та переконання вони сповідували. 
Головне — всі пожертвували життя-
ми заради волі та свободи на рідній 
землі, задля майбутнього України. 
І тому прийдешнє покоління має з 
нашою допомогою пам’ятати своїх 
героїв». Ідеться насамперед про 
патріотично-військове виховання, 
яке покликане формувати дух і 
силу майбутніх захисників Вітчизни. 
Як, власне, це роблять у Волинсько-
му обласному ліцеї з посиленою 
військово-фізичною підготовкою. 

Без перебільшення один із най-
успішніших за результатами навчан-
ня та виховання спеціалізований 
заклад освіти — обласний ліцей із 
посиленою військово-фізичною під-
готовкою — наступного року від-
значатиме 15-літній ювілей. Нині 
тут виховують загалом 468 школя-
рів із дев’яти областей України. В 
ліцеї здобувають освіту 393 дитини 
з сіл. Також мають шанс отримати 
путівку в життя 11 сиріт, 69 учнів із 
багатодітних сімей, 118 дітей бать-
ків-ліквідаторів аварії на ЧАЕС і 
постраждалих від Чорнобильської 
трагедії. А восьмеро учнів пиша-
ються подвигами своїх батьків — 
воїнів-інтернаціоналістів. Оскільки 
ліцей спеціалізується на підготовці 
до подальшого навчання в силових 
вузах, тобто заздалегідь налаштовує 
на служіння народу, саме патріотич-
не виховання є вагомою складовою 
у навчально-виховному процесі за-
кладу. 

— Кажучи про виховання наці-
онального патріотизму, маємо розу-
міти, що це актуальна проблема, над 
якою сьогодні замислюється сус-
пільство, — вважає начальник ліцею 
полковник Павло Боснюк. — Струк-
тура патріотизму — це знання, які 
трансформуються в переконання. А 
вже на цьому фундаменті базуються 
дії та вміння. Особисто я розумію 
поняття виховання патріота як фор-
мування захисника Вітчизни. Для 
цього даємо дітям насамперед зна-

ння про історію України-держави, 
про культуру, про рідну мову. Тоб-
то створюємо середовище, де вони 
могли б отримати всю інформацію, 
знання та варіанти оцінок тих чи тих 
подій у нашій державі. Мусимо на-
вчити робити правильні висновки, 
черпати досвід, який дозволить ре-
алізуватись у майбутньому в справ-
жніх патріотів, не переходячи межу 
націоналізму. 

Зі слів керівника, педагоги ліцею 
переконують молодь жити за прин-
ципами здорового патріотизму, на-
магаючись діяти більш прагматично 
— залучають дітей до практичного 
пізнання героїки нації. Для цього 
під час відзначення пам’ятних дат 
на кшталт Дня Перемоги чи Дня 
Соборності й Свободи вихованці 
мають можливість безпосередньо 
зустрічатися з героями, доторкну-
тися до подій через спілкування з 
військовими, ветеранами Великої 
Вітчизняної війни, воїнами-інтерна-
ціоналістами. 

— Такі зустрічі організовують 
кілька разів на семестр, — розпо-
відає ліцеїст І курсу Ольга Яковець 
із Рівненщини. — Мені подобаєть-
ся, що їх проводять не формально, 
а надають повну інформацію про 
історичні події. Наприклад, на річ-
ницю бою під Крутами в рамках 
Тижня історії нас, ліцеїстів, запро-
сили в обласну наукову бібліотеку 
ім. Олени Пчілки — показували 
пізнавальний відеоурок. Одночасно 
в ліцеї вихователі провели відкриті 
години, де зображали всі події через 
фото, відео, розповіді про подвиг 
патріотів. А на річницю виведення 
військ із Афганістану була зустріч 
із ветеранами — воїнами-інтернаці-
оналістами… На День Перемоги ми 
традиційно кладемо квіти до могил 
і стели Пам’яті загиблих захисників 

Батьківщини. 
Патріотичне виховання в ліцеї 

не обмежується настановами пе-
дагогів. Учні самі прагнуть бути 
кращими серед кращих, постійно 
зголошуючись до участі в обласних 
і всеукраїнських конкурсах і фести-
валях. Наприклад, за останніх три 
роки команда ліцеїстів «Волинські 
яструби» стала переможцем Все-
української дитячо-юнацької вій-

ськово-спортивної патріотичної гри 
Українського козацтва «Сокіл», ви-
хованці вибороли Гран-прі Всеукра-
їнського фестивалю «Пам’ять серця» 
у Києві, неодноразово перемагали 
на фізкультурно-патріотичному 
фестивалі шкіл Волині «Нащадки 
козацької слави». 

— Нам таки вдається виховува-
ти сучасних патріотів, бо особисто 
я бачу, як змінюється дитина в лі-

цеї, — каже заступник начальника 
з навчально-виховної роботи Те-
тяна Демчук. — Ми співпрацюємо 
практично з усіма громадськими 
організаціями області, влаштовуємо 
зустрічі з ветеранами Другої світо-
вої, афганцями — з тими, хто відсто-
ював ідею розквіту своєї держави. 
До всього ж діти беруть участь в усіх 
спортивно-військових змаганнях. 
Навіть за межами України, де пред-
ставляють країну в рамках реаліза-
ції міжнародних освітніх програм… 
Власне, національно-патріотичне 
виховання йде передусім із родини. 
Тобто в сім’ї є основа патріотизму, а 
ми розвиваємо це почуття — те, на 
чому наголошує глава держави та 
чого потребує сьогодні Україна від 
патріота і справжнього військового, 
який повинен стати на захист своєї 
країни, свого народу. 

Згадка про вияв патріотизму во-
линських ліцеїстів за кордоном не 
випадкова. Адже п’ятий рік поспіль 
Волинський обласний ліцей із по-
силеною військово-фізичною підго-
товкою долучається до двох міжна-
родних проектів освітньої співпраці 
з Євросоюзом. Зокрема, його вихо-
ванці брали участь у конференціях 
«Модель ООН», які почергово від-
буваються в Польщі, Німеччині та 
Литві. А також разом із однолітками 
з інших європейських держав про-
ходять вишкіл із участю військових 
аташе й інструкторів військово-на-
вчального центру НАТО за про-
грамою міжнародного проекту «До 
нових можливостей через знання та 
досвід». 

— Безперечно, цей міжнародний 
досвід спілкування не лише додає 
патріотизму вихованцям, але й спо-
нукає до самоідентичності поміж 
представниками країн-учасниць 
проекту, — кажуть вихователі ліцею. 
— Діти горді за свою Батьківщину, 
бо почуваються рівними серед рів-
них. Тим паче, що за навчальними 
показниками вони навіть перевер-
шують іноземних школярів-ровес-
ників. 

Про якість надання освіти і ба-
гажу знань у ліцеї свідчить хоча би 
те, що, наприклад, протягом 2001–
2002 років тут був лише один пе-
реможець ІІІ етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади. А вже 2012-го 
їх було 18. Нині ж за партами за-
кладу навчаються аж 25 переможців 
фінального етапу учнівських олімпі-
ад — один із багатьох фактів, який 
красномовно засвідчує прагнення 
ліцеїстів досягти вершин. До слова, 
бажання бути лідером і патріотом 
Вітчизни закладено в своєрідному 
Кодексі честі ліцеїста, який сповіду-
ють вихованці закладу. Серед 15 не-
порушних правил є й таке: «Будь 
вірним Україні, будь патріотом — 
пишайся її минулим і поважай укра-
їнські звичаї». 

Олег МИХАЛЬЧУК 

Суд повернув державі земель-
ну ділянку вартістю понад 

80 мільйонів гривень у Камінь-Ка-
ширському районі. Про це повідо-
мили у прес-службі прокуратури 
Західного регіону України з нагля-
ду за додержанням законів у воєн-
ній сфері. 

«Прокурорською перевіркою 
встановлено, що колишні землі 
авіаційного полігону в Камінь-
Каширському районі були неза-
конно передані в користування 
Камінь-Каширського лісгоспу, 
який здійснював на них лісозаготі-
вельні роботи. Загальна площа цих 

земель становила 6947,8 га орієн-
товною ринковою вартістю понад 
80 млн грн», — переконують у про-
куратурі. 

Рівненський апеляційний госп-
суд залишив без змін рішення суду 
першої інстанції, яким задоволено 
позов Волинського прокурора з 
нагляду за додержанням законів 
у воєнній сфері щодо скасуван-
ня державного акта на право по-
стійного користування земельною 
ділянкою Міністерства оборони 
України та усунення перешкод у 
користуванні нею. 

Лучани просять владу посприяти у добудові житла, в яке вклали 
гроші ще у 2008 році 

На прийом до міського голови 
прийшли представники обслу-

говувального кооперативу «Луць-

кий дім», які просили посприяти 
добудові житлового комплексу 
«Рідний дім» на вулиці Зацепи. Цей 
об’єкт зводила компанія «Глорія-
Буд-Плюс». Громадяни вклали в 
будівництво свої кошти, проте у 
2008 році зведення комплексу зупи-
нили, а фірма здала в експлуатацію 
лише першу чергу. Таким чином без 
квартир і грошей залишилося багато 
вкладників. 

Микола Романюк зауважив, що 
у дещо схожу ситуацію потрапили 
лучани, які вклали гроші у будівни-
цтво багатоквартирного житлово-
го будинку на вулиці Липинського. 

Але там вдалося домовитися з за-
будовником, який передав усі май-
нові права вкладникам, і тепер люди 
оформляють землю для завершення 
будівництва. Та, за його словами, 
з «Луцьким домом» ситуація інша, 
адже громадяни не мають прав на 
нерухоме майно, а отже, земельну 
ділянку їм виділити не можна. 

Нині правоохоронні органи 
шукають керівників підприємства 
«Глорія-Буд-Плюс». Крім того, у ви-
конавчій службі перебувають на 
виконанні рішення судів, які не мо-
жуть задовольнити, адже забудов-
ник відсутній. 

Посадовець 
вимагав 
1400 доларів 
за підписання 
договору оренди 

Виконуючи обов’язки дирек-
тора комунального підпри-

ємства, чоловік вимагав у керів-
ника товариства з обмеженою 
відповідальністю, яке надає 
інтернет-послуги споживачам, 
1400 доларів США за підписання 
договору оренди опор контак-
тної мережі. Затримали зловмис-
ника в момент передачі частини 
неправомірної вигоди у розмірі 
800 доларів США. 

Відомості про цей факт були 
внесені в Єдиний реєстр до-
судових розслідувань, а відтак 
правоохоронці розпочали кри-
мінальне провадження за ч. 4 
ст. 368 (одержання хабара) Кри-
мінального кодексу України. 

Вироком Луцького міськра-
йонного суду посадовця засу-
джено до п’яти років в’язниці з 
позбавленням права обіймати 
посади, пов’язані з виконанням 
адміністративно-господарських 
та організаційно-розпорядчих 
обов’язків, строком на три роки. 

П’ятий рік поспіль Волин-
ський обласний ліцей із 
посиленою військово-фі-
зичною підготовкою до-
лучається до двох міжна-
родних проектів освітньої 
співпраці з Євросоюзом. 
Зокрема, його вихованці 
брали участь у конферен-
ціях «Модель ООН», які 
почергово відбуваються в 
Польщі, Німеччині та Литві 


