2013-й оголошений Роком
дитячої творчості

Грецька церква може роздати
свої землі безробітним

Президент Віктор Янукович ухвалив провести в 2013
році в Україні Рік дитячої творчості. Глава держави підписав відповідний указ. Його прийнято «задля сприяння
забезпеченню освітньо-культурних потреб дітей, створення умов для їхнього творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку, виявлення та підтримки
талановитих і обдарованих дітей, організації змістовного
дозвілля, вдосконалення виховної роботи і розвитку
системи позашкільної освіти».

Грецька православна церква може роздати свої землі
безробітним. Про це заявив архієпископ Ієронім ІІ.
На колись церковних ділянках безробітні зможуть
провадити сільське господарство. Ідею архієпископа,
щоправда, ще має схвалити церковний синод. Грецьку
церкву вважають найбільшим землевласником після
держави: вона володіє понад 100 тисячами гектарів
землі.

15,7

стільки відсотків українців вважають Президента Віктора Януковича найбільшим розчаруванням 2012 року. Про це свідчать
результати соцопитування, проведеного Фондом «Демократичні
ініціативи».
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Події

«Доступне житло» від держави ризикнули
взяти лише три тисячі родин

З

У Луцьку збудували дитсадок із
ліфтами і шафами з підігрівом одягу
27 грудня в Луцьку відкрили дошкільний навчальний заклад №40
«Дивоцвіт». За словами його завідувачки Ольги Швардовської, новий
дитсадок — заклад європейського
зразка, в якому створені сучасні
умови для виховання дітей. «Садочок унікальний. Таких на Волині
немає. Побудовані європейські
приміщення для затишку, навчання
та виховання дітей, у яких працюватимуть досвідчені педагоги», —
розповіла Ольга Швардовська.

ліфти для подання їжі на другий
поверх. Також діє новітня система
опалення з сучасним телепунктом,
пожежна сигналізація, система автоматичного гасіння. У дитячі шафки
подається тепле повітря для просушування одягу.
За словами першого заступника
голови Волинської ОДА Олександра Башкаленка, вперше за роки

Двоповерхова будівля садка
№40 утеплена екологічно чистими
матеріалами. Зроблено надвірне
освітлення, територія вимощена
бруківкою, побудовано десять ігрових павільйонів. Окрім цього, у приміщенні вмонтовано два вантажних

незалежності на Волині, зокрема в
Луцьку, відкрили дошкільний заклад європейського рівня. «Відкриття «Дивоцвіту» — значима подія
для нас усіх. Загалом по Волині відреставровано 150 дошкільних навчальних закладів, на які витрачено
близько 280 мільйонів гривень», —
зазначив Башкаленко.
Зі слів Луцького міського голови Миколи Романюка, щонайменше

а цілий рік рішення скористатися державною програмою дешевої іпотеки, за якою громадяни
платять банкам 3% від кредиту, а
держава компенсує решту відсотків, прийняли менше трьох тисяч
родин, повідомив глава правління
Держфонду сприяння молодіжному та житловому будівництву Леонід Рисухін.
«На сьогодні за консультацією у наші регіональні управління
звернулося близько 23 тисяч сімей, із яких 2700 прийняли рішення про привабливість для них цього механізму, надали повний пакет
документів, і вже 2458 на кінець
року визнані такими, що можуть
брати участь у державній програмі, та додані в список її учасників.
Укладено 1168 договорів із часткової компенсації, відповідно, банками надана така ж кількість кредитів», — заявив він.
Сума наданих фінустановами
позик склала 271 мільйон гривень.
Фактично компенсація, виплачена
за рахунок коштів державного бюджету, складає наразі 5 мільйонів

За жорстоке катування затриманого
міліціонеру дали рік умовно

В

п’ятсот дітей додатково з 1 січня
2013 року підуть у різні дошкільні
заклади міста. Також мер розповів,
що дорога до центрального входу
садочка «Дивоцвіт» буде зроблена
навесні: «Зараз вона прокладена щебенем, але наступного року навесні
тут будуть тротуар і асфальтована
дорога».
Крім цього, міський голова
Луцька розповів, що поряд із садочком №40 будуть школа, басейн і
спортзал. «Спортивний зал буде на
1000 місць. Тут зможуть проводитися чемпіонати Європи з різних видів
спорту», — зазначив Микола Романюк.
Загалом дитячий садочок №40
прийме у свої стіни 250 дошкільнят
віком від двох до шести років.

Одесі Приморський райсуд
засудив оперуповноваженого
карного розшуку Київського РВ
ВС до року умовно та штрафу в
розмірі 8,5 тисячі гривень. Міліціонер отримав таке покарання за
звіряче катування затриманого за
дрібну крадіжку.
Інцидент стався в липні 2012
року. Одесит ішов повз дельфінарій «Немо» і вкрав із сувенірного
лотка іграшкового восьминога
вартістю 250 гривень. Його піймали й побили охоронці дельфінарію, після чого передали міліції.
У Ланжеронівському відділі чоловіка почали катувати, вимагаючи
зізнання. Його били та припікали
вуха запальничкою. Затриманий

у розпачі намагався накласти на
себе руки, вдаривши ножицями в
груди. Потерпілого госпіталізували в МКЛ №1, завдяки чому про
інцидент стало відомо.
Спочатку в якості обвинувачених, окрім оперуповноваженого,
проходили ще троє співробітників
Ланжеронівського відділу міліції.
Однак слідство не знайшло в їхніх
діях складу кримінального злочину. Вони нібито були відсутні в
приміщенні відділу, коли оперативник катував злодія. Їх звільнили з органів. Що ж стосується
головного обвинуваченого, суддя
Олександр Луняченко вважає, що
виправлення міліціонера можливе
без відправлення його у в’язницю.

Лісничий брав хабарі за ялинки

Андрій ГЕРАСИМЧУК

У 2013 році у Луцьку будуватимуть нову тролейбусну
лінію та каналізацію на Вересневому

Д

епутати Луцької міської ради
прийняли головний кошторис,
за яким місто має жити у 2013 році.
За словами начальника управління
фінансів Лілії Єлової, загальний обсяг доходів, за підрахунками управління, становить 867 мільйонів 514
тисяч гривень, а видатків — 834,5
мільйона гривень.
У бюджеті передбачене погашення муніципальних позик (20
мільйонів гривень) і середньострокових позик попередніх років (13
мільйонів гривень). Перший транш
муніципальної позики треба буде
зробити вже у квітні 2013 року. Їх
виплачуватимуть за рахунок бюджету розвитку, який передбачають у
розмірі 37,9 мільйона гривень.
Як і минулого року, не в повному обсязі передбачено фінансування
захищених статей бюджету. А саме:
освітяни на зарплату недоотримають 24,4 мільйона гривень, медики
— 10,8 мільйона гривень. Понад три
мільйони ці галузі недоотримають
на оплату енергоносіїв. Інакше кажучи, коштів учителям і медикам
виділено лише на 11 місяців.
У відповідь на слушне зауваження депутатів: «Як приймати такий
бюджет?», Луцький міський голова Микола Романюк зазначив, що

74 тисячі гривень.
Нагадаємо, у 2012 році на програму доступного житла з бюджету виділили близько мільярда гривень. Однак українці не поспішали
укладати з державою житлові угоди, бо ніхто не давав гарантій, що
компенсації відсоткових ставок
продовжаться і наступного року.
В своїх побоюваннях населення не
було далеким від істини: у бюджеті на 2013 рік влада скоротила витрати на житлові програми до 300
мільйонів гривень.

Н

а Волині лісничий вимагав у бізнесмена й отримав

від нього п’ять тисяч гривень за
можливість продавати на ринках
області необліковані ялинки. Як
повідомили у СГЗ УМВС України
в області, частина дерев була продана законно, частина — за заниженими цінами. Під час слідчих
дій правоохоронці конфіскували
п’ять тисяч гривень і 250 ялинок.
За одержання хабара лісничому світить термін від п’яти до десяти років із позбавленням права
обіймати певні посади чи провадити певну діяльність на строк до
трьох років із конфіскацією майна.

 ПОГОДА

схожу ситуацію вже мали минулого
року. Він запропонував під час наступної чергової сесії підготувати проект рішення про звернення
до парламенту, щоб при перегляді
Держбюджету-2013 за підсумками
першого кварталу були передбачені сповна кошти для бюджетників
Луцька.
Щодо інших видатків, то на благоустрій міста у бюджеті передбачено 9 мільйонів 606 тисяч гривень.
Один мільйон виділили на придбання грейдера для прибирання вулиць.
Ще стільки ж дали для будівництва
нової тролейбусної лінії, яка з’єднає

вулиці Львівську та Боженка. За словами Луцького міського голови, ще
мільйон на транспортну розв’язку
виділяє підприємство «Кромберг
енд Шуберт».
Загалом об’єкти, які у 2013-му
фінансуватимуться за рахунок міського бюджету, можна на пальцях
перерахувати. Серед пріоритетних
— будівництво мереж водовідведення в мікрорайоні Вересневе та на
Львівському масиві, реконструкція
будинку культури на Вересневому,
реконструкція проспекту Соборності.
Наталка СЛЮСАР

У західних областях 3 січня
похмуро, передбачається мокрий
сніг. Температура повітря вночі становитиме 0...+2°C, вдень
+1...0°C. 4 січня хмарність, можливий сніг із дощем. Уночі -2...0°C,
вдень 0...+1°C. 5 січня очікується
хмарна погода з дощем. Температура повітря вночі 0...+1°C, вдень
+1…+2°C.
У північних регіонах 3 січня буде хмарно, очікується сніг.
Нічна температура повітря становитиме -5...-7°C, денна -3...-5°C.
4 січня прогнозується хмарність,
без опадів. Температура повітря
вночі становитиме -5...-3°C, вдень
-4...-3°C. 5 січня похмуро, вночі йтиме сніг. Температура вночі
становитиме -4...-5°C, вдень -4...
-3°C.
У Києві 3 січня похмуро,
сніжитиме. Температура повітря вночі становитиме -2…-6°C,
вдень -3...0°C. 4 січня буде хмар-

но, опадів не передбачається. Температура повітря вночі -6…-3°C,
вдень -3...-4°C. 5 січня похмуро,
очікується снігопад. Вночі температура становитиме -4...-6°C,
вдень -4...-3°C.
У східних регіонах 3 січня змінна хмарність, без опадів.
Температура повітря вночі становитиме -2...0°C, вдень 0…+1°C.
4 січня похмуро, очікується дощ.
Вночі температура становитиме
+1...+3°C, вдень +4...+5°C. 5 січня
хмарно, сніг. Уночі-4...-7°C, вдень
-7...-8°C.
У південних областях 3 січня
хмарно, вночі дощитиме. Температура повітря вночі становитиме
+6...+7°C, вдень +7...+8°C. 4 січня
передбачається хмарність, ітиме
дощ. Вночі температура становитиме +8...+6°C, вдень +4...+1°C.
5 січня очікується змінна хмарність, без опадів. Нічна температура -3...0°C, денна 0...-4°C.

