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Майже 120 тисяч українських 
родин новорічну ніч відсвят-

кували біля ялинок, вирощених во-
линськими лісівниками. Аж 119724  
сосонок і ялинок реалізували держ-
лісгоспи Волинського обласного 
управління лісового та мисливсько-
го господарства у передноворіччя.  

— Найкраще попрацювали лісів-
ники Турійського лісництва, — каже 
головний спеціаліст Волинського 
обласного управління лісового та 
мисливського господарства Галина 
Пестюк. — Вони реалізували 5283 
ялинки та сосонки на суму понад 60 
тисяч гривень. Загальний же при-

буток від реалізації зелених красунь 
по управлінню склав 1,6 мільйона 
гривень. Найбільше ялинок та со-
сонок уже традиційно реалізували 
ДП «Маневицьке ЛГ», ДП «Камінь-
Каширське ЛГ». 

Торік державними підпри-
ємствами Волинського обласного 
управління лісового та мисливсько-
го господарства було реалізовано 
115 618 новорічок на суму 1 мільйон 
332 тисячі гривень, роком раніше — 
91146 лісових красунь на суму 909,5 
тисячі гривень. Отож попит на но-
ворічні деревця з року у рік зростає. 
Майже кожне лісництво має планта-

цію «новорічних лісів». Загалом же 
вони займають 309 гектарів.

Сергій ЦЮРИЦЬ
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ПОГУЛЯЛИ 

Сільський зелений туризм на Волині 
виходить на європейський рівень
Більше трьох років тому родини 
Недопадів і Данильчуків із села 
Ольганівка Рожищенського району 
об’єдналися, щоб розвивати 
сільський зелений туризм. Вони 
збудували агросадибу «Гаївка», де 
полюбляють відпочивати навіть 
гості з-за кордону. Cімейний бізнес 
успішно розвивався, тож вирішили 
розширити свою діяльність і спору-
дили ще один будиночок. На його 
відкритті побувала кореспондент 
«Відомостей». 

— Спочатку виникла ідея ство-
рення зони відпочинку тільки для 
своєї сім’ї, — розповідає господар 
садиби Григорій. — Адже наші діти 
живуть в епоху урбанізації, і хочеть-
ся, щоб вони відпочивали не десь 
на асфальті чи бруківці, а поблизу 
справжнього лісу, купалися у чисто-
му ставку, їли натуральні продукти. 
Одначе так склалося, що ми тут бу-
ваємо не часто, тому спочатку друзі, 
знайомі почали телефонувати з про-
ханням про відпочинок у будиноч-
ку. Адже у нас є і банька, і ставочок 
— рибу половити, є де прогулятися. 
Якщо компанія невелика, то можуть 
і заночувати, і, звичайно, традицій-
на українська кухня, яку хвалять усі 
наші відвідувачі.  

Прибиранням, готуванням 
страв у агросадибі, за словами пана 
Григорія, займаються його мама, 
тітка, дружина, а також жінка дво-
юрідного брата Миколи. Йому, до 
речі, директор Волинського облас-
ного екскурсійно-методичного цен-
тру Ніна Пахомюк вручила від імені 
Міністерства культури і туризму по-
чесну грамоту за сумлінну працю та 
професіоналізм у галузі сільського 
зеленого туризму.

Нас зацікавило питання фінан-
сів, адже багато хто каже, що запо-
чаткування такої діяльності не по-
требує великих затрат. Однак це не 
зовсім так. Можливо, грошей треба 
трохи менше, коли для відпочи-
вальників відводять кілька кімнат у 
власній оселі, проте, щоб збудувати 
нову будівлю, як-от, приміром, «Га-
ївка», необхідні солідні кошти. Тому 
без стартового капіталу не обійтися. 
Конкретної цифри господар агро-
садиби не назвав, але розповів, що 
його брат Микола думав, що шести 
тисяч доларів заощаджень, які мав, 

вистачить. Але знадобилося значно 
більше. Проте і Григорій, і Мико-
ла працюють на солідних посадах і 
отримують непогані зарплати, тому 
спільно їм було під силу збудувати  
одну садибу, а за три роки — другу. 
Землю їм у спадок залишила бабуся, 
до того ж у дуже вигідному місці — 
поблизу лісу, дороги, недалеко від 
обласного центру. 

Серед гостей, які вже встигли 
побувати у «Гаївці», господарям 
найбільше запам’яталася молода 
німецька сім’я. Німці ніяк не могли 
звикнути до наших цін, і коли ді-
зналися, що у прейскуранті вартість 
вказана не у євро, а в гривнях, то 
були дуже здивовані такою дешевиз-
ною. Скажімо, година відпочинку 
для 8 осіб із сауною тут коштує 80 
грн., без сауни — 40 грн. Доба — на 4 
чоловік обійдеться у 600 грн. Обід на 
6-8 чоловік без випивки вартувати-
ме 200 грн. Наступного року, влітку, 
гості з Німеччини знову приїдуть. 
Також тут відпочивали люди з Біло-
русі, Польщі, Казахстану. 

На запитання, як про садибу ді-
знаються клієнти, пан Григорій по-
жартував:

— Першою рекламою завжди є 
ОБС — «одна баба сказала». Інфор-
мація розходиться між людьми дуже 
швидко. Але у нас є і буклети, і візи-
тівки. Ми зареєстровані у Спілці зе-
леного туризму України, у каталозі, 
беремо участь у всіх виставках. 

— Три роки тому їздили з Мико-
лою та Григорієм на виставку «Укра-
їнське село запрошує», — долучаєть-
ся до розмови головний спеціаліст 
відділу організації туризму облдер-
жадміністрації Віталій Чернець, 
який також завітав на відкриття аг-
росадиби. — Тоді вони просували на 
ринок свою гостинну садибу, одну з 
перших у районі. Сьогодні бачимо 
приклад того, в якій прогресії роз-
вивається їхній бізнес. Не минуло 
й трьох років, як поряд постав іще 
один комфортабельний будинок. Це 
свідчить про те, що на Волині можна 
займатися сільським зеленим туриз-

мом, рекреаційною справою, і попит 
на сільський відпочинок є.

Цю думку підтримує й директор 
екскурсійно-методичного центру 
Ніна Пахомюк. За її словами, на Во-
лині є великі перспективи розвитку 
такої зайнятості сільського населен-
ня. 

— Сільський туризм — це пана-
цея від безробіття, — каже Ніна Во-
лодимирівна. — За статистикою, на 
один євро, який вкладається у роз-
виток сільського туризму, паралель-
но вкладається один євро у супутні 
види бізнесу, а це сприяє розвитку 
інфраструктури, народних промис-
лів. Якщо територіальна громада 
активна, то з’являються нові робочі 
місця, адже відпочивальники по-
требують послуг водіїв, перукаря. 
Вигідний зелений туризм і для тих, 
хто займається торгівлею, організо-
вує екскурсії. 

Ніна Володимирівна запевнила, 
що послуги, тих, хто започаткував 
цей вид бізнесу 3-4 роки тому, сьо-
годні вийшли на більш якісний рі-
вень, і тепер волиняни намагаються 
працювати за європейськими стан-
дартами. І дійсно, оглядаючи сайт 
http://vturyzm.com.ua/, де зібрано 
інформацію про агросадиби Волині, 
переконуєшся, що окремі з них ні-
чим не поступаються, скажімо, схо-
жим закладам у Польщі.  

Щодо матеріальної підтримки 
держави зеленого туризму, то, на 
жаль, її нема. Хоча керівники й ра-
йону, й міста Рожище запевнили, що 
всіляко підтримуватимуть ідеї роз-
витку такої діяльності в регіоні. (До-
бре було б, аби хоча б не заважали 
— авт.). За словами Ніни Володими-
рівни, і голова ОДА Борис Клімчук 
підтримує ідею розвитку сільського 
зеленого туризму. Крім того, в об-
ласті можна отримати професійно-
технічну освіту за спеціальністю 
«агент з організації туризму». На-
вчання триває шість місяців і ко-
штує 2400 грн., по його закінченні 
видають диплом державного зразка.

Людмила ШИШКО
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стільки млрд. кубометрів стано-
вив із початку 2010 року обсяг 
транзиту газу по Україні, що на 
6,25% більше, ніж за аналогіч-
ний період 2009 року, повідо-
мляє «Укртрансгаз».

Маршрутки несправні, водії 
їдуть на червоне світло — 
результати перевірки
Лише за один день перевірки дотримання правил до-
рожнього руху перевізниками Волині працівники ДАІ 
зафіксували близько 80 правопорушень. Найпоширені-
шими, як розповідає старший  державтоінспектор відділу 
ДАІ міста Луцька Віктор Бандура, є технічна несправність 
автотранспорту, проїзд на заборонений знак світлофора, 
відсутність аптечки та документів на право перевезення, 
порушення правил зупинки, посадки і висадки пасажирів.

У Херсоні директор банку 
привласнив півмільйона 
грошей своїх вкладників 
Суворовський райвідділ міліції Херсона порушив 
кримінальну справу відносно директора одного з 
банків, який привласнив 528,272 тис. грн.  вклад-
ників банку. Отримавши гроші, директор фінуста-
нови запевнив вкладників, що перерахує кошти 
на депозитні рахунки, проте витратив їх на власні 
потреби.

Святкування Нового року 
закінчилось убивством

На початку січня до Луцького 
райвідділу внутрішніх справ 

в області надійшло повідомлення 
про те, що у власному помешканні 
був знайдений труп 47-річної Оле-
сі з ножовими пораненнями.

У міліції кажуть, що сім’я по-
терпілої була неблагополучною, 
жоден день не минав без застілля. 
В будинку проживали Олеся, її 
співмешканець і його син. У ново-
річну ніч після добрячої кількості 
випитого за столом розгорілася 
суперечка між жінкою та сином її 

співмешканця. Довго сваритися не 
довелося: син узяв у руки кухонно-
го ножа та наніс ним удари жінці у 
живіт, після чого втік із хати.

Правоохоронці  за кілька годин 
зуміли відтворити всі події, що пе-
редували цій трагедії, та затрима-
ти винуватця. Під час затримання 
25-річний хлопець ніякого опору 
працівникам міліції не чинив, зі-
знався у скоєному. Зараз молодик 
перебуває під вартою. Наразі пра-
воохоронці займаються детальним 
розслідуванням цієї справи.

Прикордонники конфіскували 
у поляка заборонені ліки 

У пункті пропуску «Устилуг», 
що на Волині, військовослуж-

бовці Львівського прикордонного 
загону запобігли спробі перемі-
щення через державний кордон 
наркотичних засобів, інформує 
прес-служба Львівського прикор-
донного загону.

Для проходження прикор-
донного митного оформлення до 
пункту пропуску заїхав легковий 
автомобіль «Форд», яким керував 
громадянин Республіки Польща. 
Водій слідував в Україну у приват-
них справах. Під час візуального 
огляду прикордонники звернули 
увагу на дещо знервовану поведін-

ку водія, тому було вирішено більш 
детально оглянути транспортний 
засіб. У результаті спільна оглядо-
ва група виявила у багажному від-
сіку 102 капсули медичного препа-
рату «Трамал». Згідно з висновком 
спеціаліста НДКЕЦ при УМВС у 
Волинській області, в цих капсу-
лах знаходилася порошкоподібна 
речовина, що містить трамадол, 
який віднесений до наркотичних 
засобів, обіг яких обмежено від-
повідно до постанови Кабінету 
Міністрів України. За цим фактом 
інспектор митниці склав протокол 
про порушення митних правил.

На краденому автомобілі 
молодики далеко не заїхали

7 січня ввечері від чергового 
Луцького МВ надійшло пові-

домлення про те, що в м. Луцьку 
на вулиці Електроапаратній не-
відома особа викрала автомобіль 
марки «Форд Фієста» з терито-
рії ПФ «Максимус». Інформацію 
про незаконне заволодіння тран-
спортним засобом було передано 
нарядам ДПС. Вже через годину 
працівники ДАІ в центрі міста на 
перехресті вулиць Винниченка 
— пр. Волі помітили автомобіль, 
зазначений в орієнтуванні, який 
на вимогу зупинитися не відреагу-

вав і створював загрозу для інших 
учасників дорожнього руху. 

Інспектори ДПС почали пе-
реслідування автомобіля «Форд 
Фієста». Затримання цієї автівки 
було вирішено проводити шляхом 
блокування транспортного засо-
бу. Нарешті машину затримали в 
по вулиці Набережній біля готелю 
«Світязь». У салоні авто перебува-
ли водій Сергій В., 1988 р.н., та три 
пасажири: Максим Я., 1988 р.н.; 
Анатолій В., 1981 р.н.; Сергій В., 
1989 р.н. З’ясувалося, що раніше 
двоє учасників пригоди вже були 
притягнуті до відповідальності 
за аналогічний злочин. Крім того, 
водій був у стані алкогольного 
сп’яніння. 

На території Волинської облас-
ті в рамках загальнодержавної опе-
рації «П’яний водій — злочинець!» 
за тиждень поточного року було 
затримано за керування в стані 
алкогольного сп’яніння 182 водії, 
тоді як у 2010 році за аналогічний 
період — 119 водіїв.

ДОДУМАЛИСЬ 

Безпритульні мало не спалили дві 
багатоповерхівки у Луцьку

В перші дні нового року у підва-
лах двох багатоповерхових бу-

динків обласного центру трапили-
ся пожежі. Причина — розпалення 
вогнища безпритульними.

В управлінні ЖКГ повідо-
мили, що на вулиці Гулака-
Артемовського, 15а, у підвально-
му приміщенні виникла пожежа.  
Особа без постійного місця про-
живання розвела вогнище. Вна-
слідок цього мешканці будинку 
на тривалий час залишилися без 
електроенергії. Подібна ситуація 
трапилася на проспекті Молоді, 
13б. 

Тож міський голова Луцька 
Микола Романюк дав доручення 
працівникам ЖКГ провести інвен-

таризацію підвальних приміщень у 
житлових будинках, вжити заходів 
для закриття входів у підвали та 
очищення їх від сторонніх речей, 
які можуть спричиняти пожежі. 
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Волинські лісівники продали ялинок на 1,6 мільйона 
гривень 

Гостинна садиба «Гаївка»

Альтанка біля ставка


