
У ДНЗ № 17 відбулася екологічна 
акція «Посади лікарську рослину 
— подбай про майбутнє дитини».    
Працівники садочка та батьки про-
вели комплекс підготовчих робіт 
до посадки та спільно висадили 
близько ста лікарських рослин.

В акції «Посади лікарську росли-
ну — подбай про майбутнє дитини» 
взяв участь міський голова Микола 

Романюк. 
Варто зазначити, що в ДНЗ 20 

років працює екологічна студія. У 
цьому зоокуточку знаходяться 22 
види тварин. Серед них шинши-
ли сірі, кролі декоративні, морські 
свинки, папуги, канарки, дубоніс, 
чечітка, черепахи червоновухі, ящір-
ка веретільниця, тарган мадагаскар-
ський, шпорцеві жаби, акваріумні 
риби. Є колекції комах, морських 

тварин, природних матеріалів, зраз-
ків ґрунту, зразків насіння. А ще тут 
діти вирощують понад 80 видів пус-
тельних, тропічних і субтропічних 
рослин. У ДНЗ обладнано лабора-
торію маленьких дослідників, де є 
матеріали, необхідні для проведення 
дослідів природничого характеру. 
Згідно з розкладом проводяться за-
няття з екологічного виховання для 
всіх вікових груп.

Міський голова Микола Рома-
нюк щиро подякував працівникам 
ДНЗ № 17 та батькам за те, що фор-
мують у дітей любов до навколиш-
нього світу. «Цей колектив робить 
велику справу. Адже діти мають 
можливість безпосередньо торкну-
тися до живої природи, вивчати, 
пізнавати тваринний і рослинний 
світи. Хлопчики та дівчатка дізна-
ються, що навіть частина бур’янів, 
які ми виполюємо на городі, є лі-
карськими рослинами. Якщо діти 
з раннього віку навчаться берегти 
природу, вони змінять наше місто. А 
ще знання, які вони отримали у цій 
екологічній студії, частині з них до-
поможуть стати біологами», — ска-
зав очільник міста. Він запевнив, що 
з міського бюджету до кінця року 
будуть виділені кошти на утриман-

ня екологічної студії. Наступного 
року також буде передбачено фінан-
сову підтримку екологічних заходів 
у ДНЗ № 17. 

Потім усі разом посадили лікар-

ські та декоративні кущі. Серед них: 
айва японська, деревій звичайний, 
калина, звіробій, любисток, меліса, 
конвалія, рута запашна та інші.

13
 Відомості.інфо

№37 (779) 
24 - 30 вересня 2015 року

http://www.vidomosti.info/

Життя

У Луцьку курсуватиме 
перший в Україні прототип 
міського електроавтобуса
24 вересня — перший вихід на маршрут авто-
буса з електричним двигуном. Проект реалізу-
ється коштом європейських інвестицій. Про-
грамою передбачено поступову повну заміну 
міського транспорту в Луцьку на електричний. 
Проїзд в електроавтобусі коштуватиме всього 
1,5 гривні. Він не забруднює навколишнє се-
редовище та має тихий електричний двигун.

Під час смертельного 
селфі загинуло двоє 
хлопців
24-річний мешканець Києва поліз на дах 
електропотяга. Але сфотографуватися не встиг: 
доторкнувшись до проводів електронапруги, 
отримав потужний розряд. Ввечері того ж 
дня трагічний випадок стався і з 18-річним 
киянином, який в погоні за незвичайним фото 
піднявся на цистерну потяга. Хлопець також за-
гинув на місці від ураження електрострумом.

У жителя Голоб правоохоронці вилучили 
боєприпаси

Волинянин, який ухилявся від призову, 
опинився на лаві підсудних

За продаж трирічної доньки горе-батьки 
сидітимуть за ґратами

У квартирі 29-річного жителя 
селища Голоби правоохоронці 

вилучили 322 набої різного калі-
бру, пневматичний пістолет марки 
«Браунінг», пістолет невстановле-
ної марки без затвора, два штик-
ножі, ніж з переламаною рукоят-
кою, предмет схожий на корпус 
авіаційної бомби, димову шашку, 
поліетиленовий пакет із речови-
ною білого кольору невідомого по-
ходження. Весь вилучений арсенал 
направили на дослідження в На-
уково-дослідний експертно-кри-
міналістичний центр при УМВС 
України у Волинській області.

— Відомості внесені до Єдино-
го реєстру досудових розслідувань 
за частиною 1 статті 263 (Незакон-
не поводження зі зброєю, бойови-
ми припасами або вибуховими ре-

човинами) Кримінального кодексу 
України, — повідомив начальник 
Ковельського МВ УМВС України 
у Волинській області Іван Тусь. — 
Санкція статті передбачає пока-
рання у вигляді позбавлення волі 
на строк від трьох до семи років. 
Триває досудове розслідування.

Волинянин перебував на вій-
ськовому обліку Нововолин-

ського об’єднаного районного вій-
ськового комісаріату. У зв’язку з 
оголошенням часткової мобілізації 
та призовом на військову службу в 
Збройні сили України до чоловіка 
завітали працівники військкомату, 
щоби вручити йому повістку. Од-
нак військовозобов’язаний катего-
рично відмовився її отримати й до 
військового комісаріату у визначе-
ний час не з’явився.

Відповідно органами досудо-
вого розслідування дії чоловіка 

кваліфіковані за ст. 336 (Ухилення 
від призову за мобілізацією) Кри-
мінального кодексу України. Тож 
після завершення досудового роз-
слідування матеріали справи ске-
ровано до суду.

Під час досудового розсліду-
вання між прокурором та під-
озрюваним укладено угоду про 
визнання винуватості. Іваничів-
ський районний суд Волинської 
області затвердив угоду. Відповід-
но до її умов, волинянину призна-
чено три роки позбавлення волі з 
іспитовим строком два роки.

Нагадаємо, 29 березня цього 
року всю Україну сколихну-

ла новина про продаж дитини її 
батьками. Правоохоронці «на га-
рячому» при продажі трирічної 
дівчинки за 20 тис. доларів США 
затримали матір та батька дитини 
— жителів Ківерцівського райо-
ну Волинської області. 25-річній 
жінці та 22-річному чоловікові 
оголошено про підозру в торгівлі 
малолітньою дитиною. «Купува-
ли» дівчинку особи, залучені пра-

цівниками міліції до проведення 
контролю за вчиненням злочину. 
Продаючи чужим людям рідну 
дитину, матір дівчинки була на-
підпитку. Отримавши гроші, вона 
віддала «покупцям» і дитину, і до-
кументи на неї.

17 вересня вироком Луцького 
міськрайонного суду горе-батьків 
визнано винними в скоєні цього 
злочину та призначено покаран-
ня— 5 років позбавлення волі.

У Луцьку пройшла екологічна акція «Посади лікарську рослину — 
подбай про майбутнє дитини»


