
Відомості.UA

№ 49 (637)

6 - 12 грудня 2012 року

http://vidomosti-ua.com/

Події

92%
стільки дітей у великих містах 
України мають можливість 
виходу в Інтернет, свідчать 
результати дослідження 
агентства Kids Market 
Consulting. 80% дітей 
зареєстровані «ВКонтакте». 

Запорізький завод 
феросплавів зупинив 
виробництво
Голова правління Запорізького заводу феросплавів 
Павло Кравченко заявив, що завод зупинив 
виробництво, пише 24tv. За словами очільника, 
підприємство зазнало збитків у 20 мільйонів гривень, 
бо тариф на електроенергію заводу так і не знизили. 
До слова, зупинити виробництво феросплавів 
керівництво заводу обіцяло не один рік у зв’язку з 
високими тарифами на електроенергію.

В Україні різко подорожчав 
автомобільний газ
Середні ціни на бензини в роздрібному сегменті 
українського ринку в період із 31 жовтня по 30 
листопада незначно знизилися, тоді як ціни на 
скраплений газ (LPG) підвищилися відразу на 4,9%. Про 
це повідомляє ТСН. Якщо станом на 31 жовтня середня 
ціна LPG складала 6,27 гривні за 1 л, то до 30 листопада 
вона зросла на 4,9% — до 6,58 гривні. За даними 
консалтингової групи «А-95», середня ціна на бензин 
найпопулярніших марок А-80, А-92, А-95 знизилася на 
кілька копійок. 

6

Луцький ЦУМ запрацював Найдешевша новорічна ялинка коштуватиме 35 гривень
У магазинах і на ринках Волині уже 
продається новорічна атрибутика. 
Незабаром почнеться торгівля 
і головним символом свята — 
ялинками. Як правильно вибрати 
новорічну красуню, дізнавалися 
«Відомості». 

Жива ялинка цьогоріч коштува-
тиме від 35 до 200 гривень залежно 
від розміру дерева. Але це відпускна 
ціна лісогосподарств, повідомив 
«Відомостям» головний лісничий 
Волинського обласного управління 
лісового та мисливського господар-
ства Сергій Шеремета. Придбати 
ж ялинки жителі області зможуть 
на спеціально відведених для цього 
майданчиках. Усього пунктів прода-
жу в області буде 126, 15 із них — у 
Луцьку.

— Вже підписані відповідні уго-
ди зі всіма міськими, селищними та 
сільськими радами, — зазначив Сер-
гій Шеремета. — Також ялинки мож-
на буде придбати в усіх наших лісни-
цтвах та у ДП «Волинський лісовий 
селекційно-насіннєвий центр», що 
розміщене у селі Гаразджа Луцько-
го району. Загалом же в обласному 
управлінні спеціально створено 400 
гектарів плантацій для заготівлі 
ялинок до Нового року. 

Головний лісничий наголосив, 
що сьогодні торгівля ялинками — це 
бізнес. І до того ж не легкий. Адже, 
щоб виростити новорічну красуню, 
яка радуватиме наше око буквально 
лічені дні, потрібно 10-13 років. 

— Торік наше господарство ви-
ручило від продажу ялинок 3 міль-
йони 800 тисяч гривень, — зазначив 
Сергій Шеремета. — Ми використа-
ли ці кошти для відновлення зеле-
них насаджень і охорони лісів. Но-
ворічні ялинки є лісовим ресурсом, 
за їх заготівлю необхідно сплатити 
збір до місцевих бюджетів, так само, 
як і за заготівлю грибів, ягід. Розмір 
збору встановлює обласна рада. 

Обов’язковим атрибутом зеле-
них красунь мають стати електронні 
ярлики. Якщо ялинка без такого, то, 
значить, була зрубана і продається 
незаконно. У ярлику міститиметься 
вся інформація про походження де-
ревця.

До слова, за незаконний продаж 
хвойних передбачені солідні штрафи. 

— Штраф за самовільно зрубану 
ялинку для фізичних осіб сягає від 

85 до 170 гривень, для посадових — 
від 119 до 204, — сказав головний 
лісничий. — Крім цього, за неза-
конну рубку хвойних дерев у лісо-
вих масивах нараховується шкода, 
завдана лісовому господарству. За 
кожне зрубане дерево доведеться за-
платити близько 198 гривень. 

Лісники обіцяють спільно з ін-
шими службами забезпечити на-
дійну охорону хвойних насаджень 
від зловмисників. Для цього будуть 
створені спільні мобільні рейдові 
групи з участю представників Дер-
жавного управління охорони навко-
лишнього природного середовища 

в області, Державної екологічної 
інспекції, Державної інспекції сіль-
ського господарства, Управління 
Міністерства внутрішніх справ у 
області, обласного управління лісо-
вого та мисливського господарства, 
Головного управління агропромисло-
вого розвитку, Луцького військового 
лісництва. 

Крім того, в обласному управлін-
ні буде організовано цілодобове чер-
гування спеціалістів. Кожен зможе 
зателефонувати і з’ясувати за дани-
ми прикріпленого до деревця чипа, 
чи законно придбав він ялинку. 

Наталка СЛЮСАР

30 листопада після реконструк-
ції відкрили Центральний 

універмаг «Луцьк». Довгоочікува-
не відкриття відбулося під аком-
панемент барабанщиць зі Схід-
ноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки. 
Як тільки адміністрація дала до-
бро, сотні лучан ринули всередину 
магазину, деякі навіть через неу-
важність застрягали прямісінько у 
дверях, що автоматично крутяться.

Інтер’єр універмагу викона-
ний у світлих тонах, є ескалатори 

та ліфт. На першому поверсі роз-
міщені крамнички з подарунками, 
посудом, біжутерією, косметикою 
та білизною. Одяг і взуття можна 
придбати на першому та другому 
поверхах. Супермаркет «Сільпо» 
— на нульовому поверсі, вхід туди 
розташований окремо, праворуч 
від центральних дверей. 

Наступні поверхи магазину 
адміністрація обіцяє відкрити ще 
цього року. На останньому, ка-
жуть, розмістять ресторан і кілька 
фаст-фудів.

З нагоди відкриття універмаг 
заповнили сотнями гелієвих ку-
льок, які лучани з радістю забира-
ли собі в подарунок. 

Лучани, що були на урочис-
тостях, розповіли, що приємно 
вражені оновленим інтер’єром і 
задоволені різноманіттям пропо-
нованих товарів. До того ж зазна-
чили, що ціни в новому ЦУМі їх не 
лякають і купувати там товари їм 
по кишені. 

Ольга УРИНА

Вручення гостинців інвалідам

Напередодні виборів до Верховної 
Ради кандидат у народні депутати 
України Ігор Палиця на зустрічах 
із лучанами розповідав про свої 
програми, в тому числі надання 
благодійної допомоги людям, які не 
здатні самостійно забезпечити свої 
потреби. Це інваліди, одинокі пен-
сіонери, діти-сироти. Саме вони по-
требують найбільшої підтримки та 
піклування. Тому відразу після ви-
борів благодійний фонд «Фонд Іго-
ря Палиці — Новий Луцьк» активно 
продовжує допомагати лучанам. Із 
нагоди Міжнародного дня інвалідів 
відбулося з десяток зустрічей у 
громадських організаціях людей із 
особливими потребами, на яких від 
імені народного депутата України 
вручили продуктові набори. 

Громадську організацію інвалі-
дів-візочників «ІнваВолинь» ство-
рено у 2008 році. Її очолює Валерій 
Бакаєвич.

— Ми дуже раді, що на Волині є 
така людина, як Ігор Палиця, який 
узявся допомагати інвалідам, — ска-
зав Валерій Михайлович. — Ми вже 
переконалися, що він людина слова, 
і підтримали на виборах. Господь 
йому віддячить за добрі справи, 
адже він бачить серця людей і їхні 
щирі наміри. В нашій організації 45 
людей. Благодійний фонд ще раніше 

виділив кошти на ремонт нашого 
приміщення. Збираємося тут, спіл-
куємося, граємо в теніс, підтримує-
мо один одного добрим словом, по-
смішкою, якоюсь порадою. 

— Народний депутат України 
Ігор Палиця добре знає, що у нашо-
му місті є люди, які потребують осо-

бливої уваги та турботи, — підкрес-
лили представники благодійного 
фонду «Фонд Ігоря Палиці — Новий 
Луцьк». — Якщо держава недопра-
цьовує, щоб полегшити життя лю-
дям із особливими потребами, то 
хтось це повинен робити. Добре, що 
лучани мають такого благодійника, 

як Ігор Палиця. У нього після слова 
йде діло. Вручаємо продуктові на-
бори. Крім цього, впродовж кількох 
днів волонтери фонду відвідають 
500 лежачих інвалідів і занесуть їм 
грошову допомогу. З ініціативи на-
родного депутата розробляється 
програма пільгового лікування ін-
валідів у медичних закладах нашого 
міста і пільгового придбання ліків 
самотнім пенсіонерам. Починаємо 
серйозну роботу і будемо виконува-
ти всі зобов’язання, які проголошу-
вав кандидат у народні депутати. До-
помога буде постійною і системною.

У Волинській обласній органі-
зації інвалідів війни і Збройних сил 
України зібралися люди поважного 
віку, яким чимало довелося пере-
жити. 

— Дякуємо народному депута-
тові Ігорю Палиці за щирість, за лю-
дяність. Ми переконані, що і надалі 
будемо відчувати його підтримку. В 
нашій області залишилося лише 800 
інвалідів, які були безпосередніми 
учасниками бойових дій. І щороку 
нас стає все менше. Тому для нас 
надзвичайно важлива увага та пова-
га від молодшого покоління, — на-
голосив керівник організації Федір 
Орлов. 

Голова міської організації Все-
українського об’єднання ветеранів 
Валерій Севрюков поділився своїми 

міркуваннями про діяльність благо-
дійного фонду народного депутата 
Ігоря Палиці: 

— Ми переконалися, що увага, 
яку відчули напередодні виборів від 
кандидата у народні депутати Украї-
ни Ігоря Палиці, після їх завершен-
ня не припинилася. Народний депу-
тат не забув про літніх людей, про 
інвалідів. І вже сьогодні ми бачимо 
добрі справи, щирість його намірів 
допомагати людям і покращувати 
їхнє життя.

Лучанка Зоя Рябець, інвалід по 
зору, зазначила:

— Напередодні виборів у мі-
крорайоні Теремно була зустріч 
із кандидатом у народні депутати 
Ігорем Палицею. Ми тоді подавали 
конкретні запитання і пропозиції, і 
вже багато з них виконано. Стільки 
добра зроблено для наших людей, 
ми дуже вдячні. Бажаємо йому зали-
шатися таким же щедрим і щирим. 
Якби у нас усі депутати були такі, то 
й Україна стала б іншою.

Дякували Ігорю Палиці за увагу і 
представники спілки в’язнів–жертв 
нацизму, товариства глухих, спілки 
ветеранів війни Афганістану, Луць-
кої міської організації інвалідів, Во-
линського фонду активної реабілі-
тації неповносправних, організації 
«Астом-Волинь».

Кость ГАРБАРЧУК

Продуктові набори та грошові допомоги від Ігоря Палиці 
отримали понад тисячу інвалідів Луцька 

 Інформаційний лист філії “Волинський аукціонний центр” про аукціон
Філія „Волинський аукціонний центр” ПАТ ДАК „НМАЦ”

повідомляє про проведення аукціону з продажу необробленої деревини
лісогосподарських підприємств системи Міністерства аграрної політики України у Волинській 
області, який відбудеться за адресою: м. Луцьк, вул.Мельнична, 13 через 10 днів після 
публікації інформації. 
Покупці сплачують реєстраційний внесок в сумі 17 грн. (в т.ч. ПДВ) за лот та вносять 
гарантійний внесок в розмірі 5 відсотків початкової вартості лотів (без ПДВ) на рахунок: 
26003203233 в ПАТ „Райффайзен Банк Аваль” у м.Києві, МФО 380805, код 21733635. 
Отримувач: ПАТ ДАК “НМАЦ“ – філія “Волинський аукціонний центр”. 
Заяви приймаються за адресою: філія „Волинський аукціонний центр” вул. Мельнична, 13, (2 
поверх), м. Луцьк, 43025, з 9 до 18 год., тел. для довідок: тел./факс (0332) 24-41-88, та на веб-
сайті  lt.nnac.com.ua.

 ОГОЛОШЕННЯ


