
З метою залучення дітей, учнів 
до занять фізичною культурою та 
спортом у зимовий та канікулярний 
період, популяризації зимових 
видів спорту серед жителів Луцька, 
профілактики шкідливих звичок 
проходить Всеукраїнська акція з 
проведення спортивно-масових 
оздоровчих заходів «Спортивна 
зима», яка триватиме до кінця 
лютого.

Луцький міський центр фізич-
ного здоров’я населення «Спорт для 
всіх» активно долучився до акції і 
взимку вже провів низку міських 
спортивно-оздоровчих заходів. У 
КЗ «Луцький навчально-реабіліта-
ційний центр» відбулось спортивне 
свято «Повір у себе». До дня Святого 
Миколая в загальноосвітній школі-
інтернат серед учнів 5–8 класів про-
ведені «Веселі старти», у клубі «Біла 
тура» — чемпіонат міста з шашок та 
шахів, а в НВК № 24 — змагання з 
футзалу серед вихованців клубів за 
місцем проживання.

До новорічно-різдвяних свят у 
клубах за місцем проживання «Стрі-
ла» та «Білий м’яч» спеціалісти цен-
тру організували спортивні свята 
клубів. Під час зимових канікул на 

штучній ковзанці «Снігова короле-
ва» проведено турнір з хокею з шай-
бою «Золота шайба» серед команд 
клубів міського центру.

Окрім міських заходів, спеціа-
лістами центру в клубах за місцем 
проживання, на відкритих спор-
тивних майданчиках, в парках і 
скверах мікрорайону проведено 
заходи з різних видів спорту (міні-
футболу,настільного тенісу, дартсу, 
шахів, шашок, армрестлінгу, хокею з 
шайбою), дитячі розваги та конкур-
си, в яких охоче беруть участь дітво-

ра та школярі.
Не зважаючи на те, що сніг 

прийшов до нас із запізненням, діти 
все ж мають можливість насолоди-
тися його присутністю. На свіжому 
морозному повітрі за підтримки до-
рослих проходять веселі забави та 
катання на санчатах, ліплення сніго-
вих скульптур, ігри в сніжки. У пар-
ку 900-річчя міста Луцька на при-
родній ковзанці водоймища річки 
Сапалаївки (в районі вулиці Ветера-
нів) спеціаліст міського центру Ніна 
Лисенко (клуб «Олімпія») провела 
зі своїми вихованцями товариські 
зустрічі з хокею з шайбою. Поряд 
із фізичними навантаженнями юні 
спортсмени отримали масу задо-
волення та порцію загартування на 
чистому морозному повітрі.

Працівники міського центру фі-
зичного здоров’я населення «Спорт 
для всіх» у подальшому, за сприят-
ливих погодних умов, планують про-
довжити облаштування ковзанок на 
природних водоймах і в інших райо-
нах міста Луцька. Для цього запро-
шують небайдужих мешканців міста 
разом з дітьми долучитися до орга-
нізованого облаштування льодових 
майданчиків для проведення актив-
ного дозвілля лучан.
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Герцогиня Кейт Міддлтон 
влаштувалася на роботу
Дружина британського принца Вільяма вирішила 
спробувати себе в ролі журналіста. Кейт Міддлтон, 
мати двох дітей, пропрацює один день редактором 
видання Huffington Post, повідомляє InfoResist.
У такий спосіб монарша особа планує привернути ува-
гу до проблем дітей із психічними захворюваннями. 
Кейт Міддлтон стане першим «зоряним» і запрошеним 
редактором порталу. 
   

Луцький замок зняли для 
промокліпу України
Учасники україно-польської команди «Styles Studio» 
зняли новий відеоролик про Україну з визначними 
місцями та пам’ятками — My Awesome Ukraine («Моя 
вражаюча Україна»).
Нещодавно його опублікували на офіційній сторінці 
Styles Studio в YouTube. Серед кадрів відомих укра-
їнських пам’яток є й Луцький замок, знятий з висоти 
пташиного польоту.

Луцьк стане містом з красивими парками 
та належною інфраструктурою

У помешканні лучанина поліцейські 
виявили півкілограма наркотиків

«Музейні посиденьки» організували в 
краєзнавчому музеї

Працівники «ПриватБанку» зібрали понад 
230 тис. грн на ліки для онкохворих дітей

На Волині для людей облаштували пункти обігріву

До обговорення розвитку міста 
активно залучатиметься гро-

мадськість.
Для забезпечення режиму 

охорони та збереження паркових 
територій відповідно до наявних 
та перспективних рекреаційних 
навантажень, проведення благоу-
строю, облаштування інфраструк-
тури парків до належного рівня, 
міський голова Микола Романюк 

підписав розпорядження «Про ро-
бочу групу з розробки концепцій 
розвитку парків».

Робоча група буде збирати 
пропозиції від громадськості щодо 
подальшого розвитку території 
парків та ініціюватиме проведення 
тематичних круглих столів для об-
говорення та опрацювання зібра-
них пропозицій.

На проспекті Волі в Луцьку 
під час огляду помешкання 

24-річного місцевого мешкан-
ця оперативники знайшли 0,5 кг 
марихуани. Знайдену речовину 
вилучили та направили на до-
слідження. За фактом зберігання 
наркотиків слідчі відкрили кримі-
нальне провадження.

Власник канабісу раніше до 
кримінальної відповідальності не 
притягувався. Правоохоронцям 
повідомив, що зберігав наркотич-
не зілля для власного споживання. 

Вилучене направили на дослі-

дження до Волинського науково-
дослідного експертно-криміна-
лістичного центру МВС України. 
Слідчі відкрили кримінальне про-
вадження за ч. 1 ст. 309 (Незакон-
не виробництво, виготовлення, 
придбання, зберігання, перевезен-
ня чи пересилання наркотичних 
засобів, психотропних речовин 
або їхніх аналогів без мети збуту) 
Кримінального кодексу Украї-
ни. Санкція статті передбачає до 
трьох років позбавлення волі, ін-
формує сектор комунікації ГУНП 
у Волинській області.

У Волинському краєзнавчому 
музеї відбулася чергова зу-

стріч у колі друзів — святкова ет-
нографічна година «Іди, кутя, до 
покутя!».

Тема бесіди на посиденьках 
«Обрядова страва кутя — знайома 
та незнайома»: історичні витоки, 
рецепти приготування страв, сим-
воліка.

На цьому заході гості музею 
долучилися до приготування куті 
з використанням традиційних за-
собів, а також словесним твором 

і магічним актом відтворювали  
неповторну атмосферу давнього 
українського Різдва як образу ба-
гатства, щастя, миру та спокою у 
своїй родині.

Цікавою сторінкою зустрічі 
стало знайомство з обрядовою 
стравою «Халава» ведичної куль-
тури.

Завершилось музейне свято 
спільним колядуванням та тради-
ційним віншуванням з побажан-
нями добробуту, миру та щастя 
для кожної української родини. 

Під час новорічного «анти-
корпоративу» співробітники 

головного офісу «ПриватБанку» 
зібрали понад 115 тисяч гривень 
на закупівлю необхідних медпре-
паратів для онкохворих дітей. Як 
повідомили в банку, проведення 
такої благодійної акції замість 
традиційних новорічних корпо-
ративів стало ініціативою спів-
робітників, яку керівництво під-
тримало не тільки морально, але 
й матеріально — сума зібраних під 
час благодійних аукціонів коштів 
була подвоєна за рахунок «При-
ватБанку». Таким чином, на при-
дбання препаратів для проведення 
хіміотерапії та супровідної терапії, 
протигрибкових препаратів, анти-
біотиків і видаткових матеріалів 
спрямовано понад 230 тисяч гри-
вень.

«Напередодні Дня святого 
Миколая в головному офісі та в 
Дніпропетровському регіональ-

ному управлінні нашого банку ми 
провели чудову благодійну акцію 
— замість корпоративів співробіт-
ники банку організували благодій-
ні аукціони домашніх солодощів, 
— говорить керівник благодійного 
фонду «ПриватБанку» Ганна Пав-
лова. — Ліки, потрібні дітям, уже 
закуплено та доставлено у відді-
лення онкології та гематології Дні-
пропетровської обласної дитячої 
лікарні».

Як зазначають у банку, взяти 
участь у благодійних програмах 
«Допомагати просто!» можуть 
не тільки співробітники, а й клі-
єнти, зробивши внесок на сайті 
blago.pb.ua, у системі електронних 
платежів «Приват24» або в будь-
якому банкоматі «ПриватБан-
ку». Усі, хто перераховує гроші, 
обов’язково отримують звіти про 
їхнє використання на e-mail або за 
допомогою SMS.

У зв’язку з різким зниженням тем-
ператури на Волині підготовлені 
стаціонарні пункти обігріву. Зага-
лом їх 31, повідомляє прес-служба 
облдержадміністрації. Окрім того, 
готові для розгортання в будь-яку 
хвилину 4 мобільні пункти обігріву 
УДСНС України у Волинській об-
ласті.

Перелік стаціонарних пунктів 
обігріву:

• приміщення водоканалу, м. 
Луцьк, вул. Винниченка, 39;

• Торчинська районна лікарня, 
Луцький район, смт Торчин, вул. 
Незалежності, 57;

• приміщення ЦРЛ Луцький ра-
йон, с. Липини, вул. Теремнів-
ська, 100;

• приміщення «Товариства Чер-
воного хреста України», Ко-
вельський район, смт Голоби, 
вул. Ковельська, 1;

• амбулаторія смт Люблинець, 
Ковельський район, смт Любли-
нець, вул. Жовтнева, 7;

• приміщення «Товариства Чер-
воного хреста України», Ко-
вельський район, м. Ковель, вул. 
40 років Перемоги,11;

• приміщення «Товариства Чер-
воного хреста України», м. Во-
лодимир-Волинський, вул.  Ко-
вельська, 10;

• приміщення ЖКГ, м. Володи-
мир-Волинський, вул. Сагайдач-
ного, 12;

• суспільна служба України «Бе-
региня», м. Нововолинськ, м-н 
Шахтарський, 36;

• Ратнівська ЦРЛ, Ратнівський 
район, смт Ратне, вул.Газіна, 64;

• ДПРЧ-14, Ратнівський район, 
смт Ратне, вул. Центральна, 9;

• Горохівська ЦРЛ, Горохівський 
район, м. Горохів, вул. Паркова, 
22;

• приміщення медико-соціаль-
ного центру «Червоний хрест», 
Горохівський район, м. Горохів, 
вул. Шевченка, 29;

• стаціонарне відділення Горо-
хівського територіального 
центру соціального обслугову-
вання інвалідів, пенсіонерів та 
одиноких непрацездатних гро-
мадян, Горохівський район, м. 
Берестечко, вул. Незалежності, 
79;

• амбулаторія смт Мар’янівка, 
Горохівський район, смт 
Мар’янівка вул. Шкільна, 4;

• амбулаторія смт Сенкевичівка, 
Горохівський район, смт Сенке-
вичівка, вул. Привокзальна;

• РД «Просвіта», Іваничівський 
район, смт Іваничі, вул. Грушев-
ського, 6;

• Іваничівська ЦРЛ Іваничів-
ський район, смт Іваничі, вул. 
Грушевського, 34

• Стаціонарне відділення для по-
стійного проживання терито-
ріального центру соціального 
обслуговування, Іваничівський 
район, с. Старопорицьк, вул. 
Миру, 2;

• приміщення Територіального 
центру соціального обслугову-
вання, Камінь-Каширський ра-
йон, м. Камінь-Каширський, вул. 
Шевченка, 92;

• залізничний вокзал ст. Ківерці, 
Ківерцівський район, м. Ківерці, 
вул. 17 Вересня, 1;

• Любешівський районний бу-
динок культури, Любешівський 
район, смт Любешів, вул. Бонда-
ренка, 48;

• залізнична станція, Маневиць-
кий район, смт Маневичі, вул. 
Вокзальна, 1;

• Управління праці та соціаль-
ного захисту населення, Рожи-
щенський район, м. Рожище, вул. 
Драгоманова,3;

• ДПРЧ-16, Старовижівський 
район, смт Стара Вижівка вул. 
Жовтнева, 20;

• Турійська ЦРЛ, Турійський ра-
йон, смт Турійськ,  вул. Лікар-
ська, 22;

• приміщення Територіального 
центру соціального обслугову-
вання, Турійський район, смт 
Луків, вул. Грушевського, 24;

• Шацька ЦРЛ, Шацький район, 
смт Шацьк, вул. 50 років Пере-
моги, 53;

• Локачинська ЦРЛ, Локачин-
ський район, смт Локачі, вул. І. 
Франка, 19;

• будівля ТМО Шацького та 
Любомльського районів, Лю-
бомльський район, м. Любомль, 
вул. Брестська, 60;

• приміщення Територіального 
центру соціального обслугову-
вання, Любомльський район, м. 
Любомль, вул. Євгена-Коноваль-
ця, 6.

У Луцьку організували 
відпочинок для дітей


