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стільки мільйонів доларів 
кредиту в кінці вересня виді-
лить Україні Європейський банк 
реконструкції та розвитку на 
закупівлю газу для проходження 
опалювального сезону.

Державна фіскальна служба за-
провадила новий електронний 

сервіс, за допомогою якого громадя-
ни та суб’єкти господарювання ма-
ють можливість отримати інформа-
цію, чи зареєстрований конкретний 
реєстратор розрахункових операцій 
(РРО) в органах ДФС.

Так, наприклад, будь-який гро-
мадянин, придбавши товар в ма-
газині, за отриманим фіскальним 
чеком може перевірити, чи зареє-
стрований в органах ДФС касовий 
апарат, на якому продавець товарів 
або послуг був роздрукував цей фіс-
кальний чек.

У свою чергу, суб’єкт господа-
рювання завдяки сервісу, зокрема, 
може отримати інформацію щодо 

фіскальних номерів РРО, найме-
нування суб’єкта господарювання 
(прізвища, імені, по батькові), дату 
реєстрації, номер останньої кни-
ги обліку розрахункових операцій 
(КОРО), зареєстрованої на такий 
РРО та дати її реєстрації тощо.

Також запроваджений електро-
нний сервіс містить інформацію про 
зареєстровані суб’єктами господа-
рювання книги обліку розрахунко-
вих операцій. Користувач сервісу 
може отримати йінформацію щодо 
фіскальних номерів РРО та КОРО, 
реєстрацію яких скасовано за за-
явою суб’єкта господарювання або 
з ініціативи органів ДФС. Сервісом 
можна скористатися на офіційному 
порталі ДФС (www.sfs.gov.ua).

Чотири тисячі маленьких волинян — у черзі в дитсадок

Військовий відправив на 
Волинь із зони АТО посилку 
з вибухівкою
Співробітники СБУ у Волинській області вилучили 
поштове відправлення, в якому серед особистих 
речей було приховано сім військових вибухових 
пристроїв спеціального призначення. Про це 
повідомляє прес-центр СБУ. «Вибухівку на свою 
домашню адресу надіслав мешканець Камінь-
Каширського району, який перебуває у районі 
проведення АТО», — йдеться у повідомленні.

За фіскальним чеком покупець може 
перевірити легальність касового апарата

У Маріуполі 
затримано 
місцевих жителів, 
які переганяли 
бойовикам танки з 
Росії

Затримано на хабарі заступника 
начальника податкової
Затримали у Києві на хабарі заступника начальника управ-
ління одного з обласних органів Державної фіскальної 
служби України. Посадовець вимагав гроші від підприємця 
за неперешкоджання здійсненню зовнішньоекономічної 
діяльності. Співробітники спецслужби затримали зловмис-
ника під час отримання хабара у розмірі 3 тисячі доларів 
США. Затриманий намагався чинити опір та втекти з місця 
подій. Працівник ДФС мав при собі ще 4,8 тисячі доларів, 
які були вилучені правоохоронцями. Відкрито криміналь-
не провадження.

Із 1 вересня для учнів Волині від-
чинила двері 751 загальноосвіт-

ня школа, з них — одна приватна. 
Загалом навчальним процесом 
охоплено 128,3 тис. учнів, що на 3,5 
тис. більше, ніж минулоріч. Пер-
шокласників — 15,354 тис., а це на 
1,350 тис. учнів більше, ніж 12 мі-
сяців тому.

Також відкрито додаткові групи 
у дошкільних навчальних закладах. 
Нові дитячі садочки запрацюва-
ли на початку нового навчального 
року в селі Смолигів Луцького р-ну 
(40 місць) та в Ковелі (80 місць).

Наразі в області функціонує 422 
дошкільні навчальні заклади та 59 
навчально-виховних комплексів, у 
складі яких діють дошкільні відді-
лення. Рівень охоплення дошкіль-
ною освітою — 39,1 тис. дітей. До 

слова, ще 4 тис. заяв батьків — на 
обліку.

Заступник голови облдержад-
міністрації Світлана Мишковець 
повідомила, що в області створю-
ють належні умови для безпечного, 
регулярного та безоплатного пере-
везення учнів та педагогічних пра-
цівників. 133 шкільні автобуси та 22 
орендовані здійснюють таке переве-
зення. Однак є потреба у придбанні 
транспорту для школярів: для сто-
відсоткового забезпечення переве-
зення дітей та педагогічних праців-
ників потрібні 54 шкільні автобуси.

Окрім того, з 1 вересня ліквідо-
вано чи реорганізовано 18 загально-
освітніх навчальних закладів. Учні 
таких шкіл, а це 135 дітей, забезпе-
чені організованим підвезенням. 29 
педагогів — працевлаштовано.

Міліція затримала в Маріу-
полі двох місцевих жителів, 

які раніше сприяли бойовикам 
в Новоазовську, зокрема пере-
ганяли військову техніку. Про це 
повідомляє прес-служба ГУМВС 
України в Донецькій області.

Встановлено, що в 2014 році 
дві особи, які працювали екс-
педиторами та займалися до-
ставкою продуктів, приїхали в 
Новоазовськ і почали «співпра-
цювати» з бойовиками. Один з 
них погодився вивчитися в Росії 
на водія танка та пригнати звід-
ти нову партію важкої техніки. 
За його словами, групу «абітурі-
єнтів» з Новоазовського району 
та інших окупованих міст навчав 
кадровий офіцер. Маріуполець 
брав участь у перегоні в Ново-
азовськ 6 нових танків Т-72. Уже 
на місці «новобранцеві» видали 
особисту зброю — автомат Ка-
лашникова.

Крім того, встановлено, що 
в квітні цього року обидва чоло-
віки виїхали з Новоазовська та 
вирушили на заробітки в РФ, а в 
кінці літа повернулися до Маріу-
поля, де й були затримані опера-
тивниками.

Їм загрожує позбавлення 
волі терміном від 3 до 8 років.

На сході України 
вбито уже майже 8 
тисяч людей

Майже 8 тисяч людей втрати-
ли свої життя на сході Укра-

їни із середини квітня 2014 року. 
Про це йдеться в оприлюдненій 
доповіді Моніторингової місії 
ООН з прав людини в Україні. У 
доповіді, яка охоплює період із 
16 травня до 15 серпня 2015 року, 
відзначається, що кількість жертв 
серед цивільного населення зрос-
ла більше, ніж удвічі, порівняно 
з трьома попередніми місяця-
ми: 105 людей було вбито та 308 
отримали поранення порівняно 
із 60 вбитими та 102 пораненими 
між 16 лютого та 15 травня.

Так, із початку конфлікту на 
сході України в середині квітня 
2014 року щонайменше 7 962 
людей (включаючи Збройні сили 
України, цивільних осіб та чле-
нів озброєних груп) були вбиті 
та щонайменше 17 811 — пора-
нені, заявив Верховний комісар, 
цитуючи останню доступну ін-
формацію.

У суботу, 5 вересня, відбулося офі-
ційне відкриття реконструйованого 
стадіону «Авангард». Про те, що змі-
нили, скільки це коштувало та що 
цей комплекс значить для Луцька, 
йшлося на прес-конференції за 
кілька годин до початку офіційного 
відкриття.

Ігор Палиця — засновник фон-
ду «Новий Луцьк», який фінансував 
цю реконструкцію, поділився своїми 
думками: звідки виникла ідея та що 
принесе для міста її реалізація.

— Спочатку хочу розповісти про 
своє ставлення до цього

проекту. Було багато думок з 
приводу того, чи варто розвивати 
спорт, якщо сьогодні в країні ві-
йна й усі живуть фронтом і тим, як 
буде далі. Але я переконаний, навіть 
якщо країна воює, то це не означає, 
що наш народ не повинен ставати 
сильнішим. Тому все, що робить 
наш фонд, — щоб український на-
род був сильним, міцним та дово-
див, що ми є кращими не тільки на 
війні, але й у спорті. Тому сьогодні 

ми відкриваємо цю легкоатлетичну 
арену, яка зможе  приймати змаган-
ня європейського та світового рівня. 
Пригадую, як три роки тому я дав 
слово Борису Петровичу Клімчуку, 
що «Новий Луцьк» побудує доріж-
ки. Пізніше голова правління фон-
ду Олександр Товстенюк підійшов 
і сказав мені, що хоч війна йде, але 
спорт є спорт. Тоді ж і прийняли 
рішення зробити реконструкцію. 
Дуже сподіваюся, що на цьому ста-
діоні ставитимуть світові рекорди. 
Поки наші найкращі сини захища-
ють країну, ми своїми спортивними 
досягненнями доведемо, що теж мо-
жемо бути сильними. 

Присутнім був також і міністр 
молоді та спорту України Ігор Жда-
нов, який взяв слово від ініціаторів 
проекту, що тренуватися на стадіоні 
тепер будуть не лише спортсмени, 
але й звичайні волиняни.

— Я, як міністр, безумовно, ві-
таю ось ці приклади приватної іні-
ціативи. Безумовно, вдячний за 
розвиток спортивної інфраструк-
тури Луцька. Переконаний, що чим 

більше буде таких об’єктів спортив-
ної інфраструктури, особливо — не 
лише в Києві, але й у регіонах, тим 
сильнішими ми будемо. Бо розви-
ток спорту — це здоров’я нації, це 
сильні духом українці, це виховання 
підростаючого покоління, завдяки 
якому на міжнародних аренах звуча-
тиме Гімн України, підніматиметься 
наш державний прапор. 

Президент Федерації легкої атле-
тики України Ігор Гоцул подякував 
Луцьку за створений легкоатлетич-
ний сектор стадіону «Авангард» та 
вручив іменні подяки керівникам 
проекту.   

Натомість про головні зміни 
стадіону розповів голова Федерації 
легкої атлетики Волинської області 
Володимир Рудюк.

— Ми почали співпрацю з фон-
дом півроку тому. Ретельно вивча-
лося питання, бо ж робити треба 
або професійно, або не робити ніяк. 
За мету ставили не просто оновити 
старий стадіон, а зробити з Луцька 
справжнє європейське місто. Ця єв-
ропейська арена є вкрай важливою 
для всієї України, так як південь і 
схід, як спортивні бази, ми втрати-
ли. Тому цей стадіон стане необхід-
ним не лише для лучан, але й для 
всіх українських спортсменів. І ми 
вирішили, що зробити з арени «Ко-
лізей» (щоб глядачі просто дивили-
ся) — цього мало. Потрібно її ще й 
наповнити життям. Саме тому про-
вели колосальну роботу: поміняли 
комунікації, оновили озвучення, 
сектори, поклали сучасне покриття 
швейцарської фірми «Коніка». Єди-
не, про що ще хотілось би подбати, 
так це метальний комплекс, бо сьо-
годні наші метальники готуються в 
жахливих умовах або виїжджають 
до інших регіонів. Тому, щоби за-
вершити легкоатлетичний комплекс 
у Луцьку, потрібно таки допрацюва-
ти метальний центр, що дасть змо-
гу Волині приймати легкоатлетичні 
змагання різного рівня. Відразу ж 
запрошуємо лучан та спортивних 
туристів відвідати перший націо-

нальний чемпіонат з легкої атлетики 
в Луцьку, що проходитиме 24–26 ве-
ресня вже цього року. 

Королева спорту в гостях у ко-
роля

Власне, саме відкриття розпо-
чалося о 17 годині з урочистої ходи 
представників усіх спортивних фе-
дерацій області, які пройшлися від 
Театрального майдану до «Авангар-
ду». У своєму вітальному слові ор-
ганізатори оновлення стадіону роз-
повіли волинянам про головні зміни 
під час реконструкції. Зокрема, на 
стадіоні облаштували повноцінний 
легкоатлетичний комплекс: бігові 
доріжки із синтетичним покриттям, 
сектори для стрибків у висоту та до-
вжину, сектор для метання, а також 
замінили старі стаціонарні ворота 
на зйомні, що дасть змогу швидко 
переформатувати футбольне поле 
на легкоатлетичну арену. Саме ці ре-
монтні роботи обійшлися Фонду в 
суму понад 9 мільйонів гривень.

Першими по нових доріжках 
пробіглися Ігор Палиця, Олександр 
Товстенюк, Володимир Рудюк, Ігор 
Гоцул та  Михайло Медвідь, цим 
самим дали старт для нових олім-
пійських рекордів на «Авангарді». 
Опісля по цих таки доріжках вже 
бігли професійні спортсмени Волині 
та України.

Під час церемонії відкриття на 
стадіоні виступали місцеві дитячі 
колективи та спортсмени. А ведучі 
зауважили, що тепер Луцьк має де 
показати виступи учасників, чисель-
ність яких складає понад 300.

Радували глядачів своїм співом 
лучанка Галина Конах та гурти «Пік-
кардійська Терція», «Антитіла» та 
«ТНМК».

Отож, королева спорту — легка 
атлетика та король — футбол розпо-
чали на Волині розпочали з чудово-
го тандему. Саме тепер «Авангард» 
зможе приймати не лише футбольні 
змагання світового рівня, але й лег-
коатлетичні.

Любов ШЕКЕЛЬ

У Луцьку відкрили оновлений «Авангард»

Олександр Товстенюк, Ігор Палиця та Ігор Жданов


