
Цього року на шкільну освіту 
чекають кардинальні реформи, 
особливо в сільській місцевості. 
Там планують об’єднати малокомп-
лектні навчальні заклади докупи та 
створять 100 опорних шкіл. 

В опорній школі буде спільний 
директор, проте місць (будівель) 
для навчання може бути кілька — у 
кількох селах. На об’єднання уряд 
виділяє в 2016 році 200 млн гри-
вень. Про це в традиційному що-
недільному телезверненні розповів 
Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк. У 
17 тисячах шкіл знання отримують 
близько 4 млн учнів, учителів — 
майже півмільйона. «Саме для того, 
щоб середня освіта стала якісною, 
уряд запропонував новий проект 
опорних шкіл. Це нова система якіс-
ної освіти для дітей, які навчаються 
в маленьких містечках та селищах. 
Створюється система, де базова 
школа має інвестиції в навчання та 
якісні знання. Це означає, що в такій 
школі — безкоштовний Інтернет, до 
такої школи купуються нові класи 
фізики, математики, хімії, біології. 
У такій школі є мультимедійний 
комплекс, відправляються кошти на 
ремонт спортивних залів і кабінетів, 
здійснюються заходи з енергоефек-
тивності — пластикові вікна, уте-
плення школи. Це нормальні умови 
для того, щоб наші діти отримували 
якісні знання», — цитує прес-служба 
Кабміну слова Прем’єр-міністра. 

Завдяки оптимізації (скорочен-
ню персоналу) вчителям обіцяють 
підвищити зарплати, адже кошти за-
лишаються в цій базовій школі і «мо-
жуть використовуватися директо-

ром на власний розсуд, для того щоб 
підвищити матеріально-технічне 
забезпечення школи та підвищити 
розмір заробітної платні для вчите-
лів». Кожна опорна школа матиме не 
менше трьох філій — шкіл першого 
ступеня, з 1 по 4 клас. Після почат-
кової школи дітей підвозитимуть до 
опорного навчального закладу. На 
придбання шкільних автобусів уряд 
виділив 500 млн гривень. «На умовах 
співфінансування з місцевими орга-
нами влади до 1 вересня ми можемо 
купити тисячу шкільних автобусів», 
— прогнозує Яценюк. Малокомп-
лектні школи будуть об’єднувати, 
перш за все, заради економії коштів. 
У Міносвіти уточнюють, що в Укра-
їні нині налічується 613 шкіл І–ІІ 
ступенів, де навчаються менше 25 

учнів із 1-го по 9-й класи. Вартість 
навчання одного учня в таких на-
вчальних закладах обходиться дер-
жаві в понад 50 тис. гривень на рік 
при середній розрахунковій вартос-
ті навчання одного учня по країні в 
9,1 тис. гривень. Яценюк також на-
гадав, що протягом останніх двох 
років триває масштабна реформа 
вищої освіти. «Ми прийняли новий 
закон. Ми підписали угоду з Євро-
пейським Союзом «Горизонт-2020», 
яка надає для українських науковців 
та студентів можливість доступу до 
європейських фондів та європей-
ських знань і європейської якості 
навчання. Зараз нам необхідно тур-
буватися саме про середню школу», 
— заявив Яценюк. 
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У Музеї волинської ікони відкрилася виставка «Образ священний»

На виставці представлені 37 ікон 
XVIІІ–ХІХ ст., які були передані 
Волинському краєзнавчому музею 
управлінням СБУ у Волинській об-
ласті в 2016 році.

На відкритті виставки з віталь-
ним словом виступили ректор Во-
линської духовної семінарії УПЦ 
Рустік Капауз та декан Луцька, на-
стоятель церкви Холмської ікони 
Богородиці УПЦ КП о. Михаїл. 

Заступник голови Волинської 
обласної ради Роман Карпюк на-
голосив на важливості збереження 
духовних цінностей і повідомив про 
рішення обласної ради провести 
ремонт приміщення, яке передане 
Музею волинської ікони для обла-
штування фондосховищ і реставра-
ційної майстерні. 

Завідувач Музею волинської іко-
ни Тетяна Єлісєєва розповіла про 
особливості ікон Нового часу, на-
голосивши на тому, що інтерес до 
пам’яток XVIII — поч. ХХ ст. осо-

бливо зріс в останні роки. Керівни-
цтвом Волинського краєзнавчого 
музею і управління Служби безпеки 
України у Волинській області був 
підписаний акт про передачу 33 ікон 
на постійне зберігання в музеї. 

До музею завітало багато відвід-
увачів — студенти, священнослу-
жителі, працівники культури, які з 
інтересом оглянули виставку, жваво 
обмінювалися враженнями та ви-
словлювали своє захоплення поба-
ченим.

Представлені на виставці твори 
репрезентують іконописну тради-
цію Нового часу, яка вціліла в гор-
нилі антирелігійної боротьби ХХ ст., 
коли масово знищувалися пам’ятки 
сакральної культури. Збережені 
ікони різноманітної тематики, про-
фесійного та народного рівня вико-
нання.

У творах майстрів відобразилася 
художня культура епохи та склад-
ний процес зміни мистецьких стилів 
— ренесансу, бароко, рококо, класи-

цизму. Ікони синтезують у собі кра-
щі традиції давнього візантійського 
іконопису, західноєвропейські іко-
нографічні мотиви та національну 
самобутність. Ікони писалися в мо-
настирських майстернях, великих 
іконописних центрах, академічних 
майстернях, окремими майстрами 
на замовлення і для продажу. Харак-
терною ознакою ікон нового часу є 
їхня піднесеність і святковість, яка 
досягалася використанням яскра-
вих фарб, сусального золота, багатої 
орнаментики, різнокольорових ема-
лей. У зазначений період іконописці 
захоплювалися декоративними архі-
тектурними і пейзажними мотива-
ми та тонким мініатюрним письмом.

Ікони «Дванадесяті свята» зма-
льовують сцени земного життя Ісуса 
Христа та Богородиці, представляю-
чи найважливіші свята православної 
церкви. Ікони «Успіння Богородиці» 
та «Воздвиження Чесного Хреста» 
доповнюють празниковий ряд.

У групі Богородичних ікон ба-
чимо як традиційні зображення 
Богородиці Одигітрії (Казанська) і 
Замилування (Володимирська, Фе-
дорівська), так і символічні образи 
— Богородиця «Всіх скорботних Ра-
дість», «Віднайдення всіх загиблих», 
Богородиця «Живоносне джерело».

Особливою простотою та стри-
маністю, теплотою та ліричністю ви-
різняються ікони шанованих у наро-
ді святих — Миколая, Варвари, Іллі, 
Юрія Змієборця, архангела Михаїла, 
Пантелеймона, Зосими та Савватія.

На виставці представлений 
єдиний храмовий образ Христос 
Вседержитель, який є зразком укра-
їнського бароко XVIII ст., відрестав-
рований у майстерні Волинського 
краєзнавчого музею (реставратор 
Лариса Обухович).

Виставку «Образ священний» 
можна буде оглянути в дні роботи 
музею протягом двох місяців.

У Луцьку жорстоко вбито жінку

Чех віз до Польщі сигарети, 
нашпигувавши ними свою автівку

Волиняни — учасники АТО отримають 
земельні ділянки поблизу Світязю

На сайті міграційної служби запущено 
сервіс перевірки стану оформлення 
паспорта-картки

Поліція затримала зловмисника 
менше ніж за добу.

У суботу, 5 березня, ввечері до 
Луцького відділу поліції надійшло 
повідомлення від мешканців бу-
динку на вулиці Володимирській 
про те, що в одній із сусідніх квар-
тир відкриті вхідні двері.

На місце події одразу ж виїха-
ли керівники Головного управлін-
ня Національної поліції у Волин-
ській області та Луцького відділу 
поліції, а також слідчо-оперативні 
групи, кінологічна служба. Право-
охоронці виявили в квартирі тіло 
жінки з різаними ранами на тілі. 
Вбивця перерізав їй горло турис-
тичним ножем, наніс ножові удари 
по тулубу та втік, інсценувавши 
пограбування.

Правоохоронці з’ясували, що 

трагедія сталася в суботу вран-
ці о 4-й годині. Вони встановили, 
що вбивство міг скоїти 39-річний 
чоловік загиблої. Його раніше вже 
притягували до відповідальності 
за крадіжки. Підозрюваного за-
тримали під ранок наступного дня 
в будинку його родичів.

«Затриманому оголосили про 
підозру в скоєнні кримінального 
правопорушення, передбачено-
го частиною 1 статті 115 (Умисне 
вбивство) Кримінального кодексу 
України. Йому загрожує від семи 
до п’ятнадцяти років позбавлен-
ня волі», — повідомив Олександр 
Карпук, заступник начальника 
Луцького відділу поліції Головного 
управління Національної поліції у 
Волинській області.

 

Прикордонники Львівського 
загону спільно з працівни-

ками митниці в пункті пропуску 
«Угринів» завадили перевезенню 
через державний рубіж тютюно-
вих виробів.

Громадянин Чехії  намагався 
вивезти до Польщі у своєму авто-
мобілі «Мерседес» майже дві ти-
сячі пачок сигарет «MARLBORO», 
«L&M» та «LIFA» на суму понад 
26 тисяч гривень. Він заховав їх в 
конструктивних порожнинах сво-
го авто. До слова, автомобіль був 
повністю нашпигований цигар-
ками. Зокрема, тютюнові вироби 

знаходилися в порожнинах две-
рей, підлоги, сидіннях та багажно-
му відділенні.

Товар вилучено та передано на 
склад митниці. А порушник по-
збувся і свого коштовного авто-
мобіля.

Відомо, що чимало заяв до Го-
ловного управління та до ор-

ганів місцевого самоврядування 
надходило з проханням надати 
земельну ділянку саме в Шацько-
му районі, поблизу озера Світязь. 
Тому для учасників АТО фахівці 
Головного управління віднайшли 
два масиви площею 13,55 га і 26,3 
га під садівництво із земель дер-
жавної власності на території 
Пульмівської сільської ради (уро-
чище Стругова) поблизу озера 
Світязь.

Члени робочої групи взялися 
надати консультаційну допомогу 
при розгляді заяв, що надходити-
муть на ці ділянки. На черговій зу-
стрічі вони не заперечували щодо 
надання дозволів на розробку 
проектної документації ще 60 за-
явникам — учасникам АТО.

«Наші фахівці працювали і в 
позаробочий час, аби оперативно 
підготувати всі належні докумен-
ти», — каже начальник Головного 
управління Держгеокадастру в об-
ласті Василь Василенко.

Нагадаємо, що на першому за-
сіданні робочої групи було при-
йняте рішення, що першочергово 
ділянки на вищезгаданих масивах 
надаватимуть родинам загиблих, 
а також інвалідам АТО та учас-
никам бойових дій, які мають 
відповідні посвідчення. Заяви ж 
учасників АТО, які поки, через бю-
рократичну тяганину, мають лише 
довідку про участь у бойових діях, 
за рішенням представників гро-
мадських організацій учасників 
АТО, які працюють у робочій гру-
пі, розглядатимуть після ретельної 
перевірки довідок.

З 26 лютого громадяни, які по-
дали заяви на оформлення 

паспорта громадянина України 
у формі картки, зможуть переві-
рити стан оформлення документа 
або ж його готовність до видачі. 
Сервіс доступний за посиланням: 
http://dmsu.gov.ua/perevirkastanu.
php і працює аналогічно сервісу 
перевірки стану оформлення за-
кордонного паспорта, який було 
запущено попередньо.

Для перевірки необхідно ввес-
ти серію та номер документа, на 
підставі якого оформлюється пас-
порт (на сьогодні — це свідоцтво 
про народження). Записатися на 
оформлення та на видачу паспор-
та-картки можна в системі елек-
тронної черги. Найближчим часом 
електронна черга працюватиме в 
усіх підрозділах Києва, після чого 
розпочнеться її впровадження в 

усіх областях України.
Як відомо, з 11 січня 2016 року 

міграційна служба розпочала 
оформлення паспорта громадя-
нина України у формі картки для 
громадян, які досягли 16-річного 
віку та оформлюють паспорт впер-
ше. Для інших категорій громадян 
послуга буде доступною після при-
йняття Верховною Радою України 
законопроекту № 3224, який у 
лютому було ухвалено в першо-
му читанні. Паспорт-картка — це 
документ, який протягом най-
ближчих 4–5 років має змінити 
морально застарілі внутрішні пас-
порти–книжечки. Новий паспорт 
запроваджується разом із новою 
системою ідентифікації, що є од-
нією з умов для лібералізації ві-
зового режиму ЄС для України. 
Новий документ має електронний 
безконтактний чіп.

В Україні після реформування 
відкриють сто опорних шкіл. Що 
це означає

На Волині СБУ затримала на хабарі 
двох інспекторів патрульної служби
Зловмисники систематично вимагали гроші за безперешкодний 
проїзд українськими шляхами автомобілів із іноземними номера-
ми. Такса за непроведення додаткових перевірок законності пе-
ребування машин в Україні становила п’ятсот гривень із кожної. 
Правоохоронці затримали здирників під час отримання тисячі 
гривень від чергових автомобілістів. Інспекторам повідомлено 
про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримі-
нального кодексу України. Триває досудове слідство, інформує 
прес-служба УСБУ у Волинській області.

Бюджети Луцька та 
Луцького району 
отримали понад 13 
мільйонів гривень 
плати за землю
12 млн гривень сплачено юридични-
ми особами і 1,2 мільйона — фізични-
ми. Фактичні надходження більші на 
3,7 млн від показників відповідного 
періоду 2015 року.
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На стільки відсотків Китай збільшить 
військовий бюджет у 2016 році порівняно 
з 2015 роком. Про це повідомила прес-
секретар китайського парламенту Фу Ін. 
У минулому році витрати Китаю на армію 
склали понад 135 млрд дол., що більше на 
10,1% у порівнянні з 2014 роком. Події


