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на стільки гривень хочуть
штрафувати власників собак
і кішок за відмову прибирати
за ними. Законопроект
оприлюднений на сайті
Міністерства регіонального
розвитку.

На Любешівщині облаштують
мостовий перехід

На Миколая засвітять головну
ялинку Луцька

Між селищем Любешів і селом Заріка влаштують
пішохідний мостовий перехід. Про це йдеться у
розпорядженні голови Волинської ОДА Бориса
Клімчука. «Гроші спрямовуються розпорядникові
бюджетних коштів на влаштування пішохідного
мостового переходу для забезпечення сполучення
між смт. Любешів і с. Заріка Любешівського району під
час затоплення заплави річки Стохід повеневими та
паводковими водами», — йдеться у документі.

19 грудня, о 10-й годині, біля пам’ятника Святому
Миколаю відбудеться акція «Миколай пам’ятає про
всіх». Низку благодійних заходів буде проведено для
дітей, які опинились у складних життєвих обставинах,
дошкільнят і школярів. Зокрема, відбудеться міське
свято «Святий Миколай, у гості до нас завітай». А
ввечері, о 17-й годині, засвітять головну новорічну
ялинку міста, що на Театральному майдані.

Події
Луцькі школи продовжують отримувати
подарунки від Ігоря Палиці
яким обладнають клас іноземної
мови. Такий подарунок до сорокаріччя освітнього закладу зробив
благодійний фонд Ігоря Палиці «Новий Луцьк».
— Я рада, що не минуло й місяця, як ми реалізували озвучений намір подарувати школі мультимедійну дошку. Вона дуже потрібна для
того, щоб навчання здійснювалося
на високому інноваційному рівні,
— зазначила заступник директора
благодійного фонду «Новий Луцьк».
— Мені здається, що обладнати
мультимедійним комплексом саме
клас англійської мови — це правильне рішення. Важливо, щоб у
нинішньому глобалізованому світі
українські учні, майбутні студенти
провідних навчальних закладів, вивчали іноземну мову за допомогою
найсучасніших технологій. Ваші педагоги рухаються правильним руслом, орієнтуючись на європейські
стандарти освіти.
До слова, з 2013-го навчального
року в Східноєвропейському національному університеті імені Лесі
Українки студентам буде надана
можливість вивчати свій фах англійською мовою.
Одинадцятикласниці
школи
№17 щиро подякували Ігорю Палиці
за такий корисний подарунок. За їхніми словами, мультимедійна дошка
стимулюватиме школярів активніше

здобувати знання.
— Нам дуже приємно, що Ігор
Палиця здійснює свої обіцянки, —
зауважила учениця 11 класу Ольга
Мельник. — Ми втішені, що на базі
школи функціонує оновлений тренажерний комплекс, де наші заняття
фізкультурою стають більш продуктивними. Хочемо висловити вдячність і за те, що в нас була можливість безкоштовно оздоровитись у
таборі «Буковель». Такий напрямок
допомоги є надзвичайно правильним, адже здорова нація — здорова
Україна.
Як виявляється, наступного сезону Ігор Петрович хоче відправити
на відпочинок до Карпат іще більшу
кількість дітей, долучивши до оздоровлення ще й студентів. Крім цього,
благодійний фонд планує реалізовувати цілу низку цікавих програм.
Ще одну програму задекларував Ігор
Палиця. Вона знайде якнайширшу
підтримку в освітянській громаді.
Йдеться про надання персональних
грантів учням, які здобувають перемоги в різних наукових, творчих,
спортивних конкурсах і змаганнях.
Народний депутат вважає, що потрібно підтримати тих школярів, які
в такому юному віці демонструють
потужний внутрішній потенціал і
прагнуть підкоряти в цьому світі великі вершини.
Лариса ШЕВЧУК

Не приховували радість від подарунків і у 15-й школі

Двом луцьким школам благодійний
фонд Ігоря Палиці «Новий Луцьк»
подарував комп’ютерну техніку,
якою наповнять класи для кращого
засвоєння матеріалу на уроках.
Щасливчиками стали учні 15-ї
та 17-ї шкіл. Подарунки дирекції
навчальних закладів і школярі приймали з рук заступника директора
благодійного фонду «Новий Луцьк»
Ірини Констанкевич.
Спочатку благодійники завітали
до ЗОШ №15. Минуло не так багато
часу, як задекларовані перед виборами програми Ігоря Палиці почали функціонувати у місті. Зокрема,
втілюються обіцянки забезпечити
луцькі школи методичною літературою, фаховими виданнями та технічними засобами.

— Перед виборами Ігор Петрович побував у всіх школах Луцька,
він тісно поспілкувався з нашими
освітянами, вислухав їхні проблеми, які були згенеровані у фонді.
Відповідно до порядку нагальності
й вирішуються проблеми міських
навчальних закладів. У 15-й школі
гостро стояло питання мультимедійного забезпечення класів. У цьому навчальному закладі програма
реалізовувалася частково і минулого року. Багато зроблено в галузі
спорту, скажімо, облаштований тренажерний майданчик. Наша робота
має постійний плановий характер,
це не одноденні акції, вони розраховані на тривалий час. Ігор Петрович
контролює цей процес, стежить за
тим, чи мають прохання лучан зворотний зв’язок, — розповіла пред-

Податківці виявили сумнівних операцій
на 600 мільйонів гривень

З

початку року до бази даних
сумнівних фінансових операцій на Волині внесено 34 комерційні оборудки на суму 586,2
мільйона гривень. За ними простежуються наміри певних бізнес-структур легалізувати доходи,
одержані злочинним шляхом, поінформували у відділі боротьби з
відмиванням доходів, одержаних
злочинним шляхом, ДПС у Волинській області.
Після ґрунтовного вивчення
обставин здійснення цих фінансових операцій податкові ревізори задокументували 18 фактів
імовірної легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом, у 16
випадках — ознаки злочинів, що
передують відмиванню доходів, і
12 фактів, що потенційно свідчать
про ухилення від сплати податків
у особливо великих розмірах. Усі
напрацювання відділу передані до
правоохоронних структур.
Правоохоронці порушили чотири кримінальні справи за фактами відмивання злочинних доходів,
викрили 10 злочинів, що передують легалізації доходів, і виявили 12 фактів ухилення від спла-

ставник фонду.
Радості від отриманих презентів
не приховувала директор ЗОШ №15
Світлана Романюк
— 2012 рік є для школи ювілейним, бо цьогоріч ми святкуємо
50-річчя навчального закладу. А
фонд Ігоря Палиці допоміг нам із
технічним забезпеченням навчального закладу. До цього часу в нас
функціонувало два комп’ютерних
класи й один мультимедійний. Але,
щоби йти у ногу з часом і покращити
навчальний процес, хотілося, щоб
технікою були забезпечені й інші
класи. Учні краще засвоюють матеріал, коли його не лише слухають, а й
бачать, — наголосила пані Романюк.
Пощастило також і учням
ЗОШ №17: вони матимуть в арсеналі
ще один мультимедійний комплекс,

На мості маршрутка
протаранила три
іномарки

О

ти податків у особливо великих
розмірах. Окрім того, вивчивши
дані семи аналітичних матеріалів
підрозділу, податкові міліціонери розпочали збір доказової бази
щодо вчинених протиправних дій.
Із моменту набрання чинності
новим КПК за матеріалами відділу
боротьби з відмиванням доходів,
отриманих злочинним шляхом,
ДПС у області податкова міліція
розпочала три досудові розслідування у кримінальних провадженнях. У цих матеріалах ідеться про
ухилення від сплати податків у
особливо великих розмірах.

дразу три машини протаранила
маршрутка «Богдан» у Луцьку,
виїхавши на смугу зустрічного руху.
ДТП сталася 5 грудня на мості, що
поблизу гіпермаркету «Там-Там»,
повідомляє ZIK.
Аварія суттєво ускладнила рух
магістральним шляхом. У пресслужбі УДАІ УМВС у Волинській
області Інга Коваль розповіла, що
автобус «Богдан», рухаючись проспектом Перемоги, виїхав на зустрічну смугу. Тут маршрутка
зіткнулася одразу з трьома автомобілями: «Мерседес Бенц», «Мітсубісі Грандіс» і «Форд Куга». На щастя,
минулося без жертв. У автопригоді
постраждала одна людина, та після
огляду лікарі відпустили її додому.
У ДАІ закликають учасників
дорожнього руху бути особливо обережними в зимовий період.
«Обов’язково зважайте на стан дорожнього покриття, оскільки сніг і
зниження температури призводять
до утворення ожеледиці. Погодні
умови ускладнюють керування авто
навіть досвідченим водіям», — наголошує Інга Коваль.

Учениці ЗОШ №17 тішаться подарованою мультимедійною дошкою

На Волині затримали браконьєрів, серед
яких — міліціонер

Т

ушу незаконно впольованого
кабана у трьох чоловіків знайшла на Волині лісова охорона.
Одним із затриманих виявився
працівник райвідділу міліції.
Про це повідомили у пресслужбі Волинського обласного
управління лісового та мисливського господарства.
Минулої неділі рейдова бригада ДП «Ковельське ЛГ» на чолі
з районним мисливствознавцем
Сергієм Джалою патрулювала ліси
Радовичівського лісництва. По
обіді в урочищі Літин помітили
підводу з трьома чоловіками. Біля
їхніх ніг лежала туша вбитого вепра. На вимогу назватися затримані не зреагували. А доки говорили
з двома правопорушниками, фірман викинув кабана з воза і зник із
місця пригоди.
Затримані чоловіки й надалі
відмовчувалися. Тому лісова охорона змушена була викликати наряд міліції з Ковельського райвідділу. Коли той прибув, виявилося,
що затримані — жителі села Купичів Турійського району Роман К.
і Олександр Ч. До того ж перший
— працівник місцевого райвідділу

міліції.
Затримані рушниць при собі
не мали. Будь-яку причетність до
застреленої здобичі та чоловіка,
який утік на возі, заперечили.
Правоохоронці перевіряють
правдивість свідчень затриманих і
шукають власника коней.
«Знайти його буде неважко. А
ось щоб довести причетність до
браконьєрства, слідству доведеться ще попрацювати. Вепру було
близько трьох років, найімовірніше, його вбито кількома годинами раніше», — розповідає Сергій
Джала.

