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Минулого тижня працівники 
ДП «Волинські старожит-

ності» знайшли скарб. Розкопки 
проводили на високому корінному 
березі річки Чорногузки в селі По-
лонка Луцького району. Там роз-
ташоване багатошарове поселення 
— від доби бронзи до середньо-
віччя.

У розкопі археологи знайшли 
кераміку давньоруських часів, 
уламок середньовічної свинцевої 
пломби, залізне кресало. Трапи-
лися і монети: два срібні динарії 
польського короля Сигизмунда ІІ 
Августа та срібний гріш Альбрехта 
Гогенцоллерна, першого пруського 
герцога і останнього великого ма-
гістра Тевтонського ордена.

У східній частині розкопу спів-
робітники ДП «Волинські старо-
житності» Михайло Вашета та 
Василь Баран, які проводили до-
слідження, натрапили на об’єкт. 
Це була землянка давньоруських 
часів. В кутку був черінь, де роз-
водили вогонь для обігріву та при-

готування їжі. Біля однієї стінки 
раптом щось заблищало. Виявило-
ся, срібна монета. Хвилювання до-
далося, археологи взялися пересі-
ювати грунт. У результаті знайшли 
29 срібних кружалець. Науковці 
ідентифікували знахідку — це так 
звані празькі гроші, відчеканені в 
кінці XIV– на початку XV століття 
чеськими королями Вацлавом ІV 
та Карлом І. Три монети поки що 
остаточно не ідентифіковані.

Археологи припускають, що 
монети могли заховати у разі на-
паду татар або ж під час так зва-
ної Луцької війни 1431 року, коли 
війська польського короля Ягайла 
облягли Луцьк, який обороняли 
прихильники князя Свидригайла.

На сьогодні в Україні тривають пе-
ревірки справності атракціонів. За 
даними заступника голови Держ-
гірпромнагляду Степана Дунаса, 
їх обстежено понад 800, виявлено 
близько 1 тис 200 порушень вимог 
безпеки під час їх експлуатації. За-
боронено роботу 180 атракціонів, 
накладено штрафів на 88 осіб, які 
допустили порушення. Наскільки 
безпечний такий вид розваг на 
Волині, з’ясовували «Відомості». 

Як повідомив нам заступник 
начальника територіального управ-
ління Держгірпромнагляду у Волин-
ській області  Віталій Кондратюк, 
у квітні-травні інспектори провели 
оперативні перевірки атракціонної 
техніки в області. Зокрема, у Луцьку 
в  Центральному парку культури і 
відпочинку ім. Лесі Українки, в місь-
кому парку культури і відпочинку 
Ковеля, в парку культури і відпочин-
ку Нововолинська, приватному під-
приємстві  «Волвест-М» міста Луць-
ка, підприємця Герасимчука С.В. у 
Ковелі, пересувних атракціонів, що 
були встановлені у Володимирі-Во-
линську підприємця Ласкіна І.В.

— Перевірками встановлено, що 
не отримав дозвіл на експлуатацію 
атракціонної техніки міський парк 
культури і відпочинку міста Ново-
волинська, —  розповідає Віталій 
Олександрович. — За результатами 
перевірки до адміністративної від-
повідальності притягнуто директо-
ра Нововолинського міського парку 
культури і відпочинку Левкова І.В. 
та відповідального за роботу атрак-
ціонів ПП «Волвест-М» м. Луцька – 
Гусака І.М.

Однак, як виявилося, порушен-
ня були незначними, хоча, коли 
мова йде про безпеку, то будь-яка 
дрібничка може стати причиною 
трагедії. На Волині  характерними 
порушеннями були: несвоєчасно пе-
резатверджені інструкції з охорони 
праці, відсутність положення про 
службу охорони праці при викорис-
танні найманої праці, несвоєчасно 
поновлений дозвіл на виконання 
робіт та експлуатацію об‘єктів під-

вищеної небезпеки, відсутність акту 
технічного огляду атракціонів спе-
ціалізованою організацією. Несво-
єчасно проводилися вимірювальні 
роботи опору ізоляції та заземлюю-
чих контурів на пересувних атрак-
ціонах. Не виконувалися своєчасно 
записи відповідальною особою за 
справний стан та безпечну експлу-
атацію атракціонів в паспорти про 
допуск атракціонів до експлуатації.

Однак на сьогодні, як запевнив 
Віталій Кондратюк, усі порушення 
усунуто і атракціони працюють без-
печно у технологічному режимі.

В обласному центрі найпопуляр-
нішими є, звичайно, атракціони, що 
знаходяться у Центральному парку 
— тут розваги і для найменшеньких 
діток, які щойно навчилися ходи-
ти і для дорослих, що полюбляють 
адреналін і готові політати в пові-
трі навіть вверх головою. Директор 
КП «Центральний парк культури та 
відпочинку імені Лесі Українки» Ві-
талій Цапюк розповів, що всі атрак-
ціони Держгірпромнагляд перевірив 

і вони допущені до роботи.
— Крім того, ми проводимо ви-

пробування власними силами, — по-
яснює Віталій Васильович. — Якщо 
говорити по-простому, то заносимо 
мішки з піском і крутимо. До того ж 
кожного дня атракціони перевіря-
ють механіки, у штаті у нас їх п’ять 
чоловік. Кожен атракціон оператор 
не запустить до тої пори, поки його 
не перевірив механік. Бо, на жаль, є 
шкідники, які щось зламають чи пе-
реріжуть. Хоча останнім часом цьо-
го не трапляється, адже атракціони 
знаходяться під охороною. 

Загалом у парку діючих 19 атрак-
ціонів, шість з яких підприємство 
придбало нещодавно у кредит.

— Вони беушні, — продовжує 

Віталій Цапюк, —  «найстаршому» 
сім років. Та якщо співставити з на-
шими наприклад «човниками», які із 
68-го року, то ці майже нові. Ми на-
ймали експертів, вони їх досконало 
перевірили на предмет того, чи вар-
то такі купувати. Витратили майже 
півтора мільйона гривень. Далі чер-
га за фарбуванням, протягом сезону 
наводитимемо марафет.

На запитання, чи траплялися за 
час роботи Віталія Васильовича не-
щасні випадки на атракціонах, від-
повів, що був один, але не з вини 
техніки, а через необачність людини. 
П’яний чоловік переліз через огоро-
жу і потрапив під карусель, яка пра-
цювала. 

Людмила ШИШКО

Новий графік руху пасажир-
ських поїздів від «Укрзалізни-

ці» викликав критику з боку паса-
жирів. Невдоволення спричинило 
те, що «Укрзалізниця» має намір 
скасувати близько 25% нічних 
рейсів і ввести денні, пише видан-
ня «Комерсант-Україна». На думку 
експертів, «Укрзалізниця» не за-
лишила пасажирам альтернативи 
— вони будуть змушені їздити на 
денних поїздах, оскільки квитків 
на нічні не вистачатиме.

З введенням нових денних 
швидкісних поїздів  планують з 
27 травня скасувати близько 25% 
нічних.

Зокрема, «Укрзалізниця» ска-
сувала два з трьох нічних потягів 
за маршрутом Київ-Львів, в тому 
числі найпопулярніший поїзд 
N91/92, який виїжджав з Києва о 
22.15 і прибував до Львова о 6.32.

Цей потяг перебував у до-
розі всього 8 годин, тоді як поїзд 
N359/366 їхав до Львова близько 
14 годин. Фактично N91/92 зали-
шився в розкладі, але їздити він 
буде по маршруту N359/366 і вихо-
дити з Києва о 15.40, а прибувати-

ме до Львова о 4.37.
У свою чергу Прем’єр Микола 

Азаров заявив, що виступає проти 
скасування нічних потягів після 
введення денних експресів. Зокре-
ма, глава уряду зазначив, що дору-
чить керівництву «Укрзалізниці» 
не допустити скасування поїзда 
N91/92.

Як відомо, минулої п’ятниці 
Мінтранс опублікував експери-
ментальний графік руху денних 
швидкісних поїздів Hyundai і 
електропоїздів подвійного струму 
Skoda.

В «Укрзалізниці» розрахову-
ють, що за таким графіком поїзди 
будуть курсувати з 27 травня по 1 
вересня. Після цього можливе ко-
ригування розкладу, а час у дорозі 
може бути скорочено на 15-30 хв., 
уточнюють в Міністерстві.

Планується, що поїзд Hyundai 
доставлятиме пасажирів з Києва 
до Харкова (488 км) всього за 4 год. 
25 хв. зі швидкістю понад 106 км/
год. (зараз — 5 год. 40 хв.). Зі Льво-
ва до Києва (572 км) — 4 год. 55 
хв. зі швидкістю понад 116 км/год. 
проти нинішніх 6 год. 30 хв.
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Події

Водій у Шацьку виїхав на 
дорогу п’яним і без документів
Минулого тижня у Шацьку наряд ДАІ здійснював на-
гляд за дорожнім рухом. Сигнал про зупинку водій 
ВАЗ-2105 з невідомих причин проігнорував і подався 
втікати. Згодом автомобіль таки  затримали. Утікачем 
виявився 22-річний Ярослав О., житель Любомля, який 
керував легковиком, перебуваючи в стані алкоголь-
ного сп’яніння, без посвідчення водія і реєстраційних 
документів. 

На Одещині вже можна 
купатись
Морська вода біля узбережжя Одеської області 
прогрілася до 17-18 градусів, її якість у місцях за-
бору проб, окрім пляжу Чорноморка, відповідає 
санітарним вимогам. Про це повідомили у прес-
центрі Одеської обласної санепідемслужби. Як 
зазначили в облСЕС, «дослідження проб морської 
води в травні проводяться щотижня. Що стосуєть-
ся одеського пляжу Чорноморка, то він поки що 
закритий у зв`язку з незадовільним санітарно-тех-
нічним станом». 

У Луцьку дали старт  туристичному сезону
На Волині знайшли 600-літній скарб

Луцьк запрошує на гостину й на-
сичену культурну програму — у 

місті 18 травня офіційно відкриєть-
ся туристичний сезон. Цього дня у 
краєзнавчому, художньому та музеї 
Волинської ікони проходитимуть 
безкоштовні екскурсії. У музеї вій-
ськової техніки козаки даватимуть 
майстер-класи зі стрільби з лука. 

Протягом трьох днів в обласно-
му центрі Волині буде гамірно й, як 
очікують місцеві владці, багатолюд-
но. Городяни та гості міста зможуть 
послухати музику на міжнародно-
му джаз-фольк фестивалі «Музичні 
діалоги», оглянути виставку світлин 
Луцька біля вежі Чарторийських, 
прогулятись Луцьким замком (вхід 
на територію буде безкоштовним), 
на центральному майдані подиви-
тися фільми, пройтися Мистець-
кою вулицею і Проспектом розваг. 
Відповіді на всі питання, пов’язані 
зі святкуваннями, проживанням у 
місті, нададуть у туристично-інфор-
маційному пункті, що працюватиме 
на головній вулиці — Лесі Українки.

— Минулого року був старт, 
а цьогоріч уже маємо багато на-
працювань, аби максимально 
привабити гостей, — сказав на 
прес-конференції міський голова 
Луцька Микола Романюк. — Крім 
розважальної програми, пропонує-
мо гостям знижки й акції у готелях, 
кав’ярнях, ресторанах міста. Добре, 
що є соціально відповідальний біз-
нес, який охоче йде на співпрацю.

Триденним офіційним відкрит-
тям веселощі у Луцьку не закінчать-

ся. В управлінні міжнародного спів-
робітництва і туризму розробили 
календар основних культурно-мис-
тецьких подій аж до грудня. 

— Календарі висітимуть на сі-
ті-лайтах Луцька, а також Рівного і 
Тернополя, де ми провели їх презен-
тацію і домовились про розміщен-
ня, — додала головний спеціаліст 
управління Ліна Остапчук. 

Серед заходів, які заплановані до 
кінця року, — масовий велопробіг 
(26 травня), міжнародний фестиваль 
«Стравінський і Україна» (10-17 черв-
ня), арт-шоу «Ніч у Луцькому замку» 
(16 червня), КІА фан-фест «Євро-
2012» (трансляція футбольних матчів 
на Театральному майдані з 21 червня 
до 1 липня), фестиваль «На хвилях 
Світязя» (17-19 червня), Поліське 
літо з фольклором (21-26 серпня), 
фест «Бандерштат» (24-26 серпня), 
День міста (25 серпня), два джазові 
фестивалі та багато інших.

Та недопрацювань ще чимало. 
У місті майже нема громадських 
туалетів та й у парку, замку, музеях 
вбиральні не в найкращому стані. 
Головна пішохідна вулиця насправді 
пішохідна лише декларативно — ма-
шини їздять, як по трасі, розганяю-
чи перехожих сигналами, паркують-
ся біля магазинів і банків. І календар 
подій поки «неживий» — нема ін-
формації про учасників чи хоча б 
хедлайнерів жодного фестивалю, а 
для приїжджих це дуже важливо, 
адже планувати відпустки і замовля-
ти квитки треба завчасно. 

Ольга ЮЗЕПЧУК

Волинські атракціони пройшли 
всі необхідні перевірки

 ДОВІДКА

За даними Держгірпромнагляду, 
найбільша кількість атракціонів 
експлуатується в АР Крим — 192, в 
Донецькій області — 129, на Київ-
щині — 53.

«Укрзалізниця» скасовує 25% нічних 
поїздів

Медики готові до Євро-2012 

В області триває підготовка до 
забезпечення екстреною догос-

пітальною медичною допомогою 
учасників і вболівальників чемпі-
онату з футболу Євро-2012.

Готується волинська медицина 
за кількома напрямками. За слова-
ми заступника голови ОДА Олек-
сандра Курилюка, по-перше, вже 
розширено та збільшено кількість 
пунктів швидкої медичної допо-
моги, зміцнено їх матеріально-тех-
нічне та кадрове забезпечення. На 
міжміських автотрасах по ділян-
ках (у розрахунку 10-хвилинного 
доїзду) розподілено і закріплено 
медзаклади, які й надаватимуть у 
разі потреби допомогу. По-друге, з 
1 травня на пункті пропуску «Яго-
дин» функціонує цілодобовий ме-
дичний пункт, чергує фельдшер-
ська бригада, реанімобіль.

Крім того, проведено навчан-
ня медичних працівників служби 

швидкої медичної допомоги та лі-
кувально-профілактичних закла-
дів, розташованих на шляхах пе-
ресування уболівальників і гостей 
чемпіонату, з надання екстреної 
медичної допомоги. Створено ре-
зерв лікарських засобів і виробів 
медичного призначення на випа-
док масових уражень і для надання 
допомоги постраждалим.

Також визначено близько сотні 
студентів, які володіють іноземни-
ми мовами (зокрема англійською) 
та будуть чергувати у відділеннях 
ШМД в якості перекладачів на пе-
ріод проведення в Україні чемпіо-
нату Європи з футболу Євро-2012.

Для госпіталізації постражда-
лих у важкому стані та з політрав-
мами відповідно підготовлені Ко-
вельська, Володимир-Волинська, 
Любомльська, Горохівська, Ма-
невицька ЦРЛ, Луцька та обласна 
клінічні лікарні.

У замку Любарта 
відбудеться 
джазовий 
фестиваль

Міжнародний джаз-фольк 
фестиваль «Музичні діало-

ги 2012» проходитиме з 18 по 19 
травня у Луцькому замку. Окрім 
хорошого джазу, на гостей фес-
тивалю чекає й сюрприз — не-
ймовірна звукова скульптура, на 
котрій пограти зможе кожен.

Два дні у Луцьку джазува-
тимуть професійні колективи з 
України, Польщі, Білорусі, Мол-
дови та Великобританії. Також 
18 травня в Училищі культури 
і мистецтв імені Стравінського 
проходитимуть майстер-класи 
з виконання на трубі (Валерій 
Колесніков) та саксофоні (Тарас 
Баковський). Окрім цього, ле-
гендарний Валерій Колесніков 
представить перший в історії 
словник джазу. 

Родзинкою свята стане так 
звана звукова скульптура. Її 
виготовляють  музиканти з ан-
глійської мистецької організації 
«JackDrumArts» у рамках міжна-
родної програми «Тандем».  Як 
розповіла засновник цієї органі-
зації Джулі Уорд, «звукова скуль-
птура» є результатом досліджен-
ня музиканта Патріка Бартона.
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