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Літо розпочалося. В інформаційно-
му просторі Волині представники 
влади активно заговорили про 
відпочинок та оздоровлення ді-
тей. Тема актуальна. Тим паче, що 
далеко не всі сім’ї сьогодні спро-
можні оплатити відпочинок — ціни 
«кусаються». І на цьому фоні під 
загрозою опинилося відкриття 
наметового табору Центру туризму, 
спорту та екскурсій біля села Лище 
Луцького району. Чому — дізнава-
лися «Відомості». 

Туристична база «Юний ту-
рист» біля лісу в селі Лище існує з 
1991 року. Відтоді тут постійно від-
почивають діти. Як розповів «Відо-
мостям» директор обласного Цен-
тру туризму, спорту та екскурсій 
Олексій Толстіхін, у стаціонарному 
таборі влітку можуть розмістити не 
багато діток — до 80 чоловік. Голо-
вний акцент роблять на наметовому 
таборі. Через нього «проходять» до 
тисячі юних волинян. Відпочивають 
як обдаровані діти, так і ті, що ви-
ховуються у малозабезпечених і не-
благополучних сім’ях. Усі необхідні 
погодження завжди беруть у лісів-
ників. 

— Для багатьох із цих діток дво-
тижневе перебування у таборі — 
єдина віддушина, — зазначив Леонід 
Толстіхін. — Хто в юнацькому віці 
не мріяв «відірватися» від батьків, 
пожити у наметі, зварити кашу на 
вогні, поспівати ввечері під гітару? 
Ми все це даємо дітям. 

І така радість для тисячі воли-
нян може стати недоступною. Річ у 
тому, що земельну ділянку напроти 
туристичної бази віддано в довго-
строкову оренду знаному волин-
ському бізнесмену Василю Столяру. 

Це підтвердив «Відомостям» Лищен-
ський сільський голова Василь Шко-
рупський. Бізнесмен побудував тут 
шикарний відпочинковий комплекс. 
До речі, саме цей комплекс унемож-
ливив проведення у нашій області 
міжнародних змагань із туризму. Бо 
ж розміщений він на кар’єрах, де юні 
туристи з України, Білорусі, Литви й 
інших країн протягом років прово-
дили свої змагання. 

Тепер же, за словами працівни-
ків центру, бізнесмен претендує і на 
ліс.

— Біля нашої бази по периме-
тру забили стовпчики. Ліс хочуть 
огородити. Якщо натягнуть сітку, то 
розбити наметовий табір ми не змо-
жемо, — повідав Леонід Толстіхін. 
— Кажуть, що тут збираються роби-
ти мисливські угіддя. І це біля самі-
сінького Луцька, у зоні, де постійно 
відпочивають його мешканці! Поряд 
розташовані ще два дитячі табори! 

Отакої! Приватні мисливські 
угіддя у Гаразджинському лісі? І хто 
дозволив огороджувати ліс? Ці пи-
тання ми переадресували у Волин-
ське обласне управління лісового та 
мисливського господарства. Заступ-
ник начальника відділу мисливсько-
го господарства й ОЗЛ Руслан Лю-
шук запевнив, що все законно.

— «Феміда-Інтер» отримала до-

звіл на будівництво біотехнічної 
споруди. А саме — вольєра для роз-
ведення й утримання тварин. Це 
тимчасова споруда, не постійна. До-
тримана процедура й отримані по-
годження. Для цього «Феміда-Інтер» 
звернулася до постійних користу-
вачів лісового масиву «Лищенська 
дача» Луцької районної організації 
УТМР і державного підприємства 
«Звірівське мисливське господар-
ство». Підписали договір про співп-
рацю. Виданий дозвіл на будівни-
цтво вольєра на площі 53,2 гектара. 
Всього ж «Лищенська дача» має 658 
гектарів. Так що люди зможуть мати 
вільний доступ до лісу. До того ж 
стріляти тут ніхто не буде.

Ми мали нагоду побачити дозвіл 
на будівництво вольєра. А точніше 
— два. Вони підписані 25 січня 2010 
року начальником обласного управ-
ління лісового та мисливського гос-
подарства Богданом Колісником і 
погоджені тодішнім начальником 
управління охорони навколишньо-
го природного середовища Володи-
миром Миркою. Більше, за словами 
Руслана Люшука, будівництво во-
льєра ніяких погоджень не потре-
бує. Хіба що залишилось отримати 
дозвіл на утримання та розведення 
диких тварин. 

Можна погодитися з тезою, що 
необхідно розводити тварин у при-
родному середовищі. Проте наві-
що ж задля тварин кривдити дітей? 
Адже звірів можна розводити і не 
біля туристичної бази, і не під самим 
Луцьком. Лісів у нас є багато. При-

наймні, так стверджують у лісовому 
господарстві. І для тварин простіше 
знайти місце, ніж для людей. Адже 
для останніх потрібні відповідні 
комунікації, дороги тощо. Інша річ, 
що бізнесову структуру цікавить 
саме ця територія, оскільки, як уже 
писалося вище, буквально напроти 
майбутнього вольєра та туристичної 
бази розміщена відпочинкова база 
пана Столяра. 

Тож заради кого з лісу витіс-
няють дітей? Хочеться звернути 
увагу в цьому контексті на ще один 
момент: договір хоч і тимчасовий, 
але конкретні терміни у ньому не 
прописані. Таким чином, понад 52 
гектари лісу в Гаразджі можуть на 
десятки років опинитись у користу-
ванні приватної структури.

На проблему, напевно, варто 
звернути увагу владі. Адже на Во-
лині дітей оздоровлюється дуже 
мало. Як зазначив під час однієї з 
нарад наприкінці минулого року 
заступник голови ОДА Олександр 
Курилюк, протягом літнього се-
зону 2010 року оздоровленням і 
відпочинком було охоплено лише 
52% дітей шкільного віку. А це при-
близно 67 тисяч. Він наголосив, що 
безпосередньо оздоровленням було 
охоплено лише 8% школярів. Решта 
відпочивали у пришкільних табо-
рах. Поставлено завдання — більше 
вивозити дітей за територію шкіл. 
Але чи виконають його, коли на ди-
тячі табори все частіше накидають 
оком бізнесмени?
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Події

Україна та Сербія домовилися 
про безвізовий режим 
Україна й Сербія домовилися про безвізовий режим 
для короткострокових поїздок. Про це повідомив 
міністр закордонних справ Костянтин Грищенко в ході 
зустрічі з міністром закордонних справ Сербії Вуком 
Єремичем. Проект угоди між Україною та Сербією про 
відмову від візових вимог для громадян передбачає 
безвізовий режим поїздок на строк до 30 днів упро-
довж 60 днів із дати першого в’їзду. Міністр закордон-
них справ Сербії також розповів, що країна виступає за 
підписання угоди про зону вільної торгівлі з Україною.

Школи самі вибиратимуть 
мову для підручників 
Міністерство освіти і науки, молоді й спорту дозво-
лило школам вибирати мову підручників. Про це 
заявив міністр освіти і науки, молоді й спорту Дмитро 
Табачник. «Усі підручники, які видає держава за 
рахунок грошей держбюджету, будуть видаватися так, 
як вимагають цього школи», — сказав міністр. А потім 
додав, що в шкільній програмі «Світова література» 
російська література займатиме дуже великий обсяг. 
Міністр зазначив, що в наступному навчальному році 
батьки зможуть вибирати мову навчання для дітей.

4,1
стільки млн. тонн шкідливих 
речовин, за попередніми 
даними Держкомстату, ви-
кинули в повітря в 2010 році  
українські заводи і фабрики, 
що на 187,5 тис. тонн більше 
(4,5%), ніж у 2009 році. 

ВІТАННЯ 

АКТУАЛЬНО 

ОСВІТА 

Дмитро Табачник хоче залишити 
тільки дев’яносто вузів

Міністр освіти й науки, моло-
ді та спорту Дмитро Табач-

ник вважає, що для забезпечення 
освітніх потреб населення Укра-
їні достатньо 90 вищих навчаль-
них закладів. Про це він сказав у 
інтерв’ю виданню «Інвестгазета».

«Світовим параметрам відпо-
відає показник, коли один успіш-
ний університет припадає на 
0,5-0,8 мільйона громадян. Тобто 
якщо в Україні живуть близько 48 
мільйонів осіб, нам було б досить 
дев’яноста вищих навчальних за-
кладів», — сказав міністр. При 
цьому Табачник укотре зазначив, 
що нинішня кількість вишів — 
близько 900 — є надмірною.

Водночас у контексті укруп-
нення вузів Табачник повідомив, 
що критерієм для підтвердження 
статусу університету передбача-
ється визначити його здатність за-
безпечити підготовку фахівців не 
менше ніж у восьми сферах знань, 
а не кількість студентів і факульте-
тів, як передбачалося раніше.

Волинський бізнесмен відбирає 
у дітей відпочинок?

Парламент відмінив техогляд

Парламент ухвалив у першому 
читанні закон, що скасовує 

обов’язковий техогляд для легко-
вих автомобілів, що не використо-
вуються у комерційних цілях. 

Проект, внесений Президентом 
Віктором Януковичем, передбачає: 
скасування обов’язкового техніч-
ного огляду для легковиків, що не 
використовуються у комерційних 
цілях; суттєве спрощення поряд-
ку проходження обов’язкового 
технічного контролю для інших 
транспортних засобів; усунення 
ДАІ від проведення обов’язкового 
технічного контролю транспорт-
них засобів і передачу цих повно-
важень суб’єктам господарюван-
ня. Планується також скасування 
вимоги щодо обов’язкової наяв-
ності у водія дорожнього (марш-
рутного) листа та нотаріально по-
свідченої довіреності на керування 

транспортним засобом.
Водночас законом для інших 

категорій автомобілів передба-
чається на законодавчому рівні 
визначити таку періодичність 
проходження обов’язкового тех-
контролю: для легкових авто-
мобілів, що використовуються у 
комерційних цілях, вантажних 
автомобілів незалежно від форми 
власності вантажопідйомністю до 
3,5 тонни, причепів до них зі стро-
ком експлуатації понад два роки 
— кожні два роки; для вантажних 
автомобілів вантажопідйомністю 
більше 3,5 тонни, причепів до них 
і автомобілів таксі незалежно від 
строку експлуатації — щорічно; 
для автобусів і спеціалізованих 
транспортних засобів, що перево-
зять небезпечні вантажі незалеж-
но від строку експлуатації — двічі 
на рік.

Шановні журналісти!

Від щирого серця вітаю вас із 
професійним святом!
У всьому світі вашу діяльність 

вважають однією з найпочесні-
ших. Ви покликані формувати 
свідомість народу, його характер і 
поведінку, спонукати кожного до 
активної життєвої позиції. Ваше 
правдиве слово допомагає від-
стоювати демократію, будувати 
духовно міцне та зріле громадян-
ське суспільство. Завдяки вашому 
професіоналізму жителі нашого 
міста слідкують за перебігом подій 
у світі, нашій державі й у рідному 
Луцьку. Вашу об’єктивність і на-
полегливість високо цінують чита-
чі та глядачі, які багато років під-
тримують свої улюблені видання, 
теле- та радіокомпанії. Тож дякую 

усім, хто присвятив себе цій нелег-
кій і відповідальній справі. Бажаю 
вам невпинного зростання ауди-
торії, цікавих тем, сміливих проек-
тів і наполегливості в досягненні 
нових висот на ниві журналістики. 
Нехай написане вами приносить 
професійне задоволення й через 
роки. Завжди тримайте високі 
стандарти суспільної моралі та 
правдивого журналістського сло-
ва! Гордо несіть це високе звання 
та втілюйте у реальність свої твор-
чі задуми!

Міцного здоров’я, щастя, про-
цвітання вам і вашим родинам! 
Вдалих журналістських знахідок і 
впевненості у завтрашньому дні!

Микола Романюк,
Луцький міський голова

Залишилось натягти сітку — 
і в ліс не зайти 

На місці наметового табору розводитимуть диких звірів 

Ще декілька років тому на цих кар’єрах проводилися міжнародні змагання 

ПОГОДА 

У західних областях 2 червня 
змінна хмарність, невеликий дощ. 
Температура вночі становитиме  
+12...+17°C, вдень +24...+28°C. 
3 червня перемінна хмарність, 
можливий дощ. Вночі +12...+17°C, 
денна температура +25...+28°C. 4 
червня змінна хмарність, на ве-
чір дощитиме. Температура вночі 
становитиме +13...+17°C, удень 
+25...+27°C. 

У північних регіонах 2 червня 
буде ясно, сухо. Нічна температу-
ра +12...+17°C, денна +25...+27°C. 3 
червня сонячно, без опадів. Уночі 
+10...+15°C, вдень +26...+28°C. 4 
червня переважно ясно, опадів 
не очікується. Температура вночі 
+14...+19°C, вдень +23...+26°C. 

У Києві 2 червня ясно, сухо. 
Температура вночі +13...+18°C, 
вдень +25...+27°C. 3 червня соняч-
но, без опадів. Уночі +11...+16°C, 

вдень +25…+28°C. 4 червня ясно, 
дощу не передбачається. Нічна 
температура +14…+17°C, денна 
становитиме +25...+27°C.

У східних регіонах 2 червня 
буде сонячно, без опадів. Уночі 
+12...+18°C, вдень +22…+25°C. 
3 червня сонячно, без опадів. 
Нічна температура становитиме 
+10...+14°C, денна +24...+26°C. 4 
червня переважно ясно, без дощу. 
Нічна температура +10...+14°C, 
денна +25...+28°C.

У південних областях 2 черв-
ня переважно ясно, опадів не 
очікується. Температура вночі 
становитиме +15...+18°C, вдень 
+20...+23°C. 3 червня сонячно без 
опадів. Уночі +15...+19°C, вдень 
+23...+25°C. 4 червня ясно, сухо. 
Нічна температура становитиме 
+14...+18°C, денна +25...+28°C. 


