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про заходи державного нагляду 
та контролю, які проводять 18 
контролюючих органів, а також 
про заходи контролю щодо юри-
дичних осіб. 

«Сайт дуже просто органі-
зовано, — каже начальник орга-
нізаційного відділу ОДА Роман 
Матвійчук. — Із бази даних, у 
яку постійно вноситься інфор-
мація, за трьома напрямками 
обираються дані. Перший варі-
ант відбору інформації — це по-
шук за кодами ЄДРПО юридич-
них осіб. Користувач вводить 
код, натискає пошук — і за мить 
йому надається необхідна ін-
формація. Він бачитиме, хто та в 
який період проводить перевір-
ку. Другий варіант — пошук за 
органами контролю, третій — за 
періодом». 

Крім того, забезпечений зво-
ротний зв’язок. На веб-сайтах 
облдержадміністрації та рай-
держадміністрацій розміщені 
посилання на сайт «Прозорий 
контроль». 

В неділю на Волині вшановували 
жертв Волинської трагедії — етніч-
ного конфлікту, через який були 
масові винищення і українців, і по-
ляків під час Другої світової війни. 
Помолитися за загиблих приїхав 
президент Польщі Броніслав Комо-
ровський. Від очільників Україн-
ської держави до Луцька прибув 
віце-прем’єр-міністр Костянтин 
Грищенко. 

Посадовці взяли участь у по-
минальній месі у луцькому костелі 
Святих Петра та Павла, розміщено-
му в історичній частині обласного 
центру. Оскільки храм не міг вмісти-
ти всіх охочих, богослужіння тран-
слювали на великому екрані, вста-
новленому на Замковій площі. Після 
поминальної меси делегація у су-
проводі голови Волинської облдер-
жадміністрації Бориса Клімчука від-
відала село Кисилин Локачинського 
району. Адже у цьому невеликому 
населеному пункті, яке колись мало 
статус містечка, жили, крім укра-
їнців, поляки, євреї, німці. У праці 
історика Дмитра Дорошенка, вида-
ній 1932 року, йдеться, що «напри-
кінці ХІХ століття населення було 
тут 598 чоловік. У селі діяли церк-
ва, костел, три синагоги, гуральня, 
15 крамниць». До сьогодні у Киси-
лині залишилися руїни зведеного 
у 1720 році костелу Петра і Павла. 
Саме тут 11 липня далекого 1943 
року під час богослужіння загину-
ли поляки, які прийшли того дня до 
храму. Біля костелу стоїть пам’ятник 
жертвам Волинської трагедії. Також 

на території села є давнє польське 
кладовище. Кожного року сюди при-
їжджають поляки, щоб вшанувати 
пам’ять своїх предків. Тому вибір 
президента сусідньої держави був 
не випадковим. Хоча про візит ви-
сокопосадовця стало відомо лише у 
п’ятницю, адже попередньо плану-
валося, що Броніслав Коморовський 
відвідає село Гайове у Ківерцівсько-
му районі. 

Гостей такого високого рівня у 
Кисилині ще не зустрічали. Тому 
наводити «марафет» довелося всі-
єю громадою, адже глава Польщі 
мав відвідати два об’єкти — костел 
і кладовище. На щастя, цього року 
Кисилинська сільська рада наполя-
гла на виділенні коштів для ремонту 

800 метрів дороги, яка веде до косте-
лу, адже в області ще минулого року 
розпочалось облаштування вулиць 
до цвинтарів і культових споруд за 
кошти державного й обласного бю-
джетів. 

До речі, проблемною лишалася 
дорога, яка сполучала село з трасою 
Луцьк — Володимир-Волинський, а 
це вісім кілометрів від Холопичів до 
Кисилина. Через ямковість, на яку 
найбільше нарікають перевізники, й 
досі нема автобусного сполучення з 
обласним центром. 

Але за добу всі ями на цій дорозі 
вирівняли. Тому кисилинці між со-
бою жартують, мовляв, чому пре-
зидент Польщі раніше не завітав 
або хоча б не попередив про приїзд 
за місяць, щоб був час на належний 
благоустрій. 

Одними з перших зустрічати ви-
сокого гостя прибули представники 
найбільшої скаутської організації 

харцерства польського на Украї-
ні. Молоді люди віком від шести до 
16 років, які у своїх родинах мають 
польське коріння, вивчають поль-
ську мову, культуру і традиції су-
сіднього народу. Як розповів їхній 
керівник пан Олександр, організація 
перебуває під патронатом президен-
та Польщі. 

З родичами поляків, які жили на 
території Кисилина, приїхав й онук 
пана Дембського, який був тут лі-
карем. Місцеві старожили його ще 
пам’ятають. Чоловік вирішив дослі-
дити історію свого роду і зініціював 
зйомки фільму про свою сім’ю, яка 
проживала у Кисилині. Фільм нази-
вається «Було собі містечко». За та-
кою назвою видано й книгу, яку пан 
Дембський подарував кисилинцям. 

У селі залишилося кілька чоло-
вік — свідків трагічних подій 1943 
року. Проте всі вони розповідають, 
що завжди жили з поляками мирно, 
дружили, ходили в гості один до од-
ного, навчалися у польських школах, 
а хто розпалив ворожнечу, не зна-
ють. Однак запевняють, що одно-
сельчани не чинили насильства над 
своїми сусідами-поляками. 

Президент Польщі Броніслав 
Коморовський у Кисилині запалив 
поминальну лампадку в костелі кар-
мелітів, поклав вінки до пам’ятного 
знака загиблим полякам, а також до 
могили, де поховані двоє українців 
та євреї, що розміщена поруч. 

А на кисилинському та поль-
ському кладовищах митрополит 
Луцький і Волинський Михаїл (УПЦ 
КП) разом із священнослужителями 
десяти парафій відслужив поми-
нальну службу за загиблими під час 
Волинського конфлікту 1943–1944 
років українцями та поляками. 

Людмила ШИШКО 

Подія сталася у Севастопо-
лі. Як з’ясувалося, дівчинка 

залишилася на якийсь час без 
нагляду батьків: за домашніми 
справами ті навіть не помітили, 
як дитина вилізла на підвіконня 
та випала з вікна. 

Очевидець розповідає, що 
побачив, як зверху недалеко від 
нього щось впало, а потім про-
лунав дитячий крик. Чоловік 
кинувся до клумби і побачив ді-
вчинку, вона була жива і плака-
ла. Він почав кликати на допо-
могу і просити, щоб викликали 
«швидку». В цей час із під’їзду 
вискочив батько крихітки і взяв 
її на руки. 

У дитини діагностовано 
перелом ноги. Те, що дівчинка 
залишилася жива, — просто 
диво, адже часто при падінні з 
такої висоти відбувається роз-
рив внутрішніх органів. 
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стільки відсотків українців 
беруть відпустку тоді, коли 
забажають. Такі висновки 
отримали аналітики 
кадрового порталу hh.ua. 

Вступники подали до вузів уже 
1,5 мільйона заяв 
Кількість вступників до вищих навчальних закладів 
наблизилася до 500 тис. осіб. Про це повідомили у 
прес-службі Міністерства освіти і науки України. Станом 
на 9:00 16 липня у ВНЗ було зареєстровано 1 443 400 
заяв від 478 100 абітурієнтів. Що стосується рейтингу 
вишів за їхньою популярністю серед вступників, то 
в його першій п’ятірці жодних змін не відбулося. 
Лідирує в списку Київський національний університет 
ім. Шевченка, далі йдуть Національний авіаційний 
університет і НТУУ «КПІ». 

Підготовку до приїзду президента 
Польщі Борис Клімчук назвав 
найскладнішою 
«В моїй немалій практиці голови облдержадміністрації чи 
посла це була найскладніша оргпідготовка: багатовимірна, 
мультифакторна», — зазначив голова ОДА. Борис Клімчук 
повідомив, що були залучені всі служби області й міста, 
а рішення йому доводилося приймати на ходу, беручи 
відповідальність на себе. Від імені Президента України та на 
прохання глави Республіки Польща він подякував усім, хто 
долучився до підготовки та проведення цього візиту. 

Півторарічне маля 
лишилося живим, 
випавши 
з 5 поверху 

Зоопарк розбудують за 1,6 мільйона євро 
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За два роки зоопарк у Луцьку 
матиме зовсім інший вигляд. 

Найперше туди підведуть усі необ-
хідні комунікації: водопровід і ка-
налізацію, обігрів та освітлення. У 
звіринці з’являться окремі містечка 
для ведмедів і левів — із вольєрами, 
оглядовими терасами і павільйона-
ми. Благоустрій передбачає озеле-
нення території, створення зручних 
пішохідних доріжок і будівництво 
залізобетонної огорожі. Фінансу-
ється проект у рамках Програми 
транскордонного співробітництва 
«Польща — Білорусь — Україна 
2007–2013». 

— Близько 1,6 мільйона євро 
буде інвестовано в Луцький зоопарк, 
— повідомив заступник міського го-
лови Тарас Яковлев. — Загальний 
бюджет проекту «Модернізація зо-
опарків у Замості та Луцьку, а також 
опрацювання концепції створення 
рекреаційної зони у Жешуві задля 
розвитку транскордонного природ-
ного туризму» становить 2,58 міль-
йона євро. Внесок Європейського 
фонду розвитку — 89%, решта 11% 
— фінансовий вклад міст-партнерів. 

Із бюджету Луцька в перебудову зві-
ринцю буде вкладено 168 тисяч євро. 

Польська делегація відвідала об-
ласний центр Волині, робочу зустріч 
із координаторами проекту в міс-
ті провели в зоопарку. Архітектор 
Василь Дузь-Крятченко, який роз-
робив план реконструкції, провів 
його презентацію. Він наголосив, 
що розміщення зоомістечка дуже 
вдале, оскільки розташоване воно 
у комплексі Центрального парку, 
що є найпривабливішим місцем для 
відпочинку городян. Наприкінці 
місяця після розкриття тендерних 
пропозицій визначать виконавця 
робіт з-поміж місцевих будівельних 
компаній. 

— Термін реалізації проекту — 
24 місяці: з квітня 2013 року, коли 
було підписано угоду, до квітня 
2015-го, — зауважив Тарас Яковлев. 
— Усі будівельні роботи плануєть-
ся завершити до кінця 2014 року, а 
далі залишиться тільки благоустрій 
території. Після реконструкції зо-
опарку в Замості, який ми беремо 
за приклад, відвідуваність зросла 
вдвічі — зі ста до двохсот тисяч у рік 

при 70 тисячах населення. У Луцьку 
зараз маємо 20 тисяч відвідувачів 
щороку при кількості жителів 210 
тисяч. За прогнозами, після пере-
будови зоопарку протягом одного 
року відвідуваність зросте до 35 ти-
сяч любителів фауни. А наше амбіт-
не завдання, що ставимо перед ди-
рекцією закладу і міською владою, 
— до 200 тисяч відвідувачів у рік. На 
перспективу, можливо, розробимо 
спільний туристичний маршрут із 
Замостем і Жешувом, звісно, з огля-
дом зоокуточків у кожному місті. 

Ольга ЮЗЕПЧУК 

На Волині 
презентували 
сайт «Прозорий 
контроль» 

У Луцьку відкрили приймальню, де можна 
пожалітись на хабарників 

У Луцьку запрацювала перша 
на Волині «антикорупційна» 

громадська приймальня. Ініціато-
ром її створення стало Волинське 
управління ВГО «Всеукраїнська 
спеціальна колегія з питань бо-
ротьби з корупцією та організо-
ваною злочинністю». Відтепер 
кожен, хто зіткнувся з фактами 
хабарництва та корупційних дій, 
має можливість отримати безо-
платну первинну юридичну допо-
могу (просп. Волі, 21а або на сайті 
http://vsk.volyn.ua/). 

За словами заступника керів-
ника Волинського управління ВСК 
БКО Ігоря Гурби, «приймальню 
створено задля надання правово-
го захисту громадянам, розвитку 
їх правової культури та вивчен-
ня громадської думки. Для більш 
ефективної роботи і зручності 
громадян створено сайт, на якому 
можна розмістити своє запитання 
й отримати відповідь у електро-
нному вигляді або залишити по-
відомлення про факти корупції у 

рубриці «Гаряча лінія». 
Окрім громадської приймаль-

ні, управління долучилося до 
розробки регіональної програми 
з питань протидії корупції. «В її 
основі — результати моніторингу 
ситуації з рівнем корупції в облас-
ті, — зазначив перший заступник 
керівника Волинського управлін-
ня ВСК БКО Олександр Сюйва. — 
Програмою передбачені, зокрема, 
реформування системи надання 
адміністративних послуг, експер-
тиза нормативно-правових актів 
і підвищення рівня поінформова-
ності громадян». 

Президент Польщі вшанував жертв Волинської 
трагедії у Кисилині 


