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Про це під час виїзної наради 
сказав міський голова Луцька 

Микола Романюк. Отож у червні 
на головній вулиці міста почнуть 
міняти покриття на тротуарах і, 
можливо, навіть зрізати старі де-
рева.

За словами мера, існує загаль-
ний проект реконструкції про-
спекту Волі від вулиці Шопена до 
вулиці Чехова. Він включає роз-
ширення вулиці з лівої сторони, 
оскільки її ширина з 15 метрів 
згодом звужується до 10,5 метра. 
Втім, на таку грандіозну рекон-
струкцію немає коштів, а це близь-
ко 20 мільйонів гривень. Тому пла-
нують для початку навести лад на 
правій стороні проспекту.

— На центральній вулиці міс-
та немає тротуару — тут напря-
мок руху з ямами, — каже міський 
голова. — Тому було прийнято 

рішення від управління лісового 
господарства і до вулиці Чехова 
замінити покриття на бруківку. 
Хочемо потихеньку, можливо, ро-
ками, проводити роботи, аби весь 
тротуар був із бруківкою.

На реконструкцію запланова-
но витратити 900 тисяч гривень. 
У проекті, крім заміни мощення, 
передбачається облаштування 
клумб і газонів. Можлива також 
вирізка дерев. Нині існує два ва-
ріанти проекту оновлення правої 
сторони вулиці. В одному з них пе-
редбачене зрізання старих дерев і 
засадження нових.

— У нас є проблеми з дере-
вами, багато з них старі, й вони 
своєю кореневою системою підри-
вають асфальт на тротуарі, — за-
уважує Романюк.

Як зазначив директор депар-
таменту ЖКГ Іван Кубіцький, у 
цілому на проспекті Волі запла-
новано знести близько ста дерев. 
На їх місці висадять нові, кажуть, 
це будуть невеличкі декоративні. 
Втім, скільки саме їх буде, поки не-
відомо. 

Начальник міського управлін-
ня архітектури та містобудування 
Юрій Казмірук запропонував у 
разі вирубки дерев нові садити од-
разу, аби люди побачили, що вули-
ця не лишиться без насаджень.

Ольга УРИНА

За січень-березень іноземними 
інвесторами вкладено в еко-

номіку області майже п’ять міль-
йонів доларів прямих інвестицій 
(акціонерний капітал). Загальний 
обсяг інвестицій із початку інвес-
тування становив $275,1 мільйона, 
або в середньому 266 доларів на 
одного жителя. Про це повідомляє 
обласне управління статистики.

Іноземні інвестиції здійсню-
вали партнери з 35 країн світу. 
Основними країнами-інвесторами 
є Кіпр, Польща, Словаччина, Ав-
стрія, на які припадає 66% загаль-
ного обсягу.

Найбільше інвестицій отри-

мали господарюючі суб’єкти міст 
Луцька, Нововолинська та Ковель-
ського і Луцького районів, у які 
спрямовано 91% коштів.

Прямі іноземні інвестиції на-
дійшли у 249 підприємств області. 
Майже 73% внесеного з початку 
інвестування іноземного капіталу 
зосереджено на промислових під-
приємствах, зокрема, на підпри-
ємствах із оброблення деревини 
та виробництва виробів із неї, 
машинобудування, виробництва 
харчових продуктів, напоїв, ви-
робництва меблів і хімічного ви-
робництва, виготовлення гумових 
і пластмасових виробів.

Національний парк «Прип’ять-
Стохід» іноземці облюбували 
давно. Як сказав «Відомостям» його 
директор Юрій Оласюк, тут у «се-
зон» часто можна зустріти німців, 
голландців, поляків, англійців.

— Вони приїжджають сюди по-
слухати тишу і насолодитися недо-
торканістю природи, — зазначив 
пан Юрій. — Адже у їхній Європі 
такого і близько немає. Там будують 
спеціальні бункери, щоб люди могли 
побути наодинці з собою у тиші. Гол-
ландські колеги мені якось показали 
карту, і на ній не знайшлося місци-
ни, де б не було чути гуркоту меха-
нізмів. Ми просто навіть не завжди 
уявляємо, яке багатство маємо.

А показати у національному 
природному парку «Прип’ять-
Стохід» справді є що. Свого часу 
він був створений для збереження 
унікальних природних багатств во-
линського Полісся. А назву взяв від 
двох річок, що протікають його те-
риторією. «Поліською Амазонкою» 
називають місцеві жителі Прип’ять: 
у безлічі русел і заплав без знаючого 
гіда тут можна довго блукати на чов-
ні поміж очеретів. Проте працівни-
ки парку охоче допоможуть розібра-
тися у заплутаному лабіринті річки. 
Кінцева точка маршруту — унікаль-
не поліське село Сваловичі. Тут ще й 
досі збереглися хати з солом’яними 
дахами. Дорогою професійні гіди 
розкажуть про особливості місце-

вої природи. Тут можна побачити 
декілька десятків рідкісних рослин, 
які занесені до Червоної книги. Осо-
бливою гордістю місцевих науковців 
є птахи. Тут є навіть острів птахів, де 
пернаті оселяються навесні для того, 
щоб вивести потомство.

— У нас види, яких практично 
більше немає в Європі, — зазначив 
Юрій Оласюк. — Серед них біла си-
ниця, очеретянка прудка, журавель 
сірий, лелека чорний. Усього близь-
ко сорока. Для того, щоб побачити 
всі наші красоти, туристи можуть 
вибрати один із чотирьох екологіч-
них маршрутів, які ми розробили. 
Це буде не лише подорож річкою. 
Передбачені зупинки на островах і 
відвідини надзвичайно мальовни-
чих місць.

Унікальністю поліської глибин-
ки, особливо ж різноманіттям пта-
хів, зацікавилися французькі вчені. 
За їх ініціативою вже цього літа у 
парку планують започаткувати но-

вий вид туризму — орнітологічний. 
Тобто люди приїжджатимуть для 
того, аби спостерігати за життям 
птахів, слухати їх спів. 

— Розвиток цього виду туризму 
на Любешівщині передбачений про-
ектом «Включення питань зміни клі-
мату в управління вразливими еко-
системами: водно-болотні та лісові 
заповідні території Полісся», який 
ми реалізовуємо за підтримки Єв-
ропейського Союзу, — пояснив ди-
ректор парку. — Ми чекаємо у себе 
представників дев’яти туристичних 
фірм Франції. Уже завершуємо ре-
конструкцію гостьового будинку у 
Сваловичах. Добудовуємо оглядову 
вежу, звідки видно всю округу. За-
кінчуємо монтувати понтон-бесідку 
на Прип’яті. 

Пан Юрій каже, що щороку 
збільшується кількість приїжджих. 
Одначе туристичні можливості 
національного парку «Прип’ять-
Стохід» обмежені. 

— У нас тут болота. Тому будува-
ти масово туристичні бази, по суті, 
ніде. У сезон можемо прийняти ти-
сяч п’ять туристів. Тому відпочинок, 
можна сказати, ексклюзивний. 

До речі, завдяки співпраці з 
французами, парку вдасться ви-
рішити свою основну проблему — 
придбати агрегат для розчищення 
русел річок. А коштує він майже 70 
тисяч євро. Науковці сподівають-
ся, що це вплине на загальний стан 
екосистеми. А відтак популяції рід-
кісних птахів і рослин збільшаться. 
І все це зможуть побачити туристи, 
які хоч на декілька днів захочуть ві-
дірватися від реальності та побути 
наодинці з природою.
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Події

Проспект Волі почнуть реконструювати 
уже в червні

Мати заморила 
сина голодом

За три місяці іноземні інвестори вклали у 
Волинь п’ять мільйонів

Санаторно-курортні путівки стали доступнішими 

Володимир-Волинська між-
районна прокуратура пору-

шила кримінальну справу щодо 
місцевої мешканки, яка замори-
ла голодом свого місячного сина. 
Про це повідомляє прес-служба 
прокуратури області. 

За словами старшого по-
мічника прокурора області з 
питань захисту прав і свобод ді-
тей Олексія Гоманюка, хлопчик 
народився у матері, позбавленої 
до цього рішеннями судів бать-
ківських прав на трьох неповно-
літніх дітей. Згідно з висновком 
судово-медичного експерта, 
причиною смерті малюка став 
голод. За місяць від народження 
вага дитини фактично не змі-
нилася, хоч мала зрости на 600 
грамів. Матір, зловживаючи ал-
когольними напоями, тримала 
дитину в антисанітарних умовах 
і забувала годувати.

Це вже четверта криміналь-
на справа, порушена цьогоріч 
органами прокуратури області 
за злісне невиконання обов’язків 
по догляду за дитиною, що спри-
чинило тяжкі наслідки. Заува-
жимо, що покарання, передбаче-
не за вчинення такого злочину, 
— обмеження чи позбавлення 
волі на строк від двох до п’яти 
років.

За тишею і співом пташок європейські 
туристи їдуть на Волинь

На безглузді платні довідки 
українці за рік віддали 20 млрд. 
У центральних органах влади українцям надають майже 
900 видів платних «віртуальних» послуг. Ще близько 
двох тисяч надаються на місцевому рівні: послуги БТІ, 
платні послуги МВС, дозволи на підприємницьку ді-
яльність, медичні, ветеринарні, будівельні, ритуальні 
послуги тощо. У 2010 році за надання всього цього 
масиву послуг українці віддали понад 20 мільярдів 
гривень. У цій сумі майже 1,8 мільярда склали послуги 
центральних органів виконавчої влади, а 18,5 мільярда 
— місцевих.

За продаж алкоголю і тютюну 
неповнолітнім бізнесмени 
позбулися ліцензій
Порушники закону ще й сплатять більше 60 тисяч 
гривень штрафних санкцій. Загалом рішення про 
застосування штрафу до підприємливих волинян, які 
реалізовували алкоголь і цигарки неповнолітнім осо-
бам, податківці цього року ухвалювали дев’ять разів. 
Лише у травні податківці двічі фіксували продаж 
алкоголю чи тютюну неповнолітнім. А з початку року 
таких фактів встановлено шість. 

2,85
стільки мільйонів гектарів зали-
шилося в Україні вільної землі, 
за підрахунками регіонала Оле-
га Царьова. Цю землю можна 
використовувати для сільсько-
господарського виробництва.

Біла синиця

Так виглядають Сваловичі

«Поліська Амазонка» Прип’ять

Цього літа до санаторіїв, пансі-
онатів і дитячих таборів поїде 

на кілька тисяч волинян більше, ніж 
торік 

— На Волині право на оздоров-
лення мають 146 тисяч «чорнобиль-
ців», заяви пишуть приблизно 20 ти-
сяч, із них 38% отримують путівки, 
— каже заввідділом управління пра-
ці, соціальних питань та у справах 
захисту населення ОДА Людмила 
Нікітюк. — Поки що волинянам ви-
ділили 1890 путівок, серед яких 1656 
дитячих. Однак традиційно найбіль-
ше путівок отримуємо в ІІІ кварталі. 
Тому плануємо цього року оздоро-
вити близько 7,5 тисячі волинських 
«чорнобильців». Торік ми надали 

постраждалим від Чорнобильської 
катастрофи 7 тисяч 42 путівки. 

Влада подбала й про зручну та 
безпечну дорогу до місця відпо-
чинку. Наприклад, діток із Любе-
шівського, Камінь-Каширського і 
Маневицького районів за держав-
ний кошт довозять до залізничних 
вокзалів, переважно до Луцька. Там 
садовлять на поїзд — і гайда до сана-
торію. Якщо путівка в санаторії Рів-
ненщини, Тернопільщини чи Львів-
щини, то перевозять у спеціально 
заброньованих маршрутках, група-
ми по 15 діток плюс вихователь. 

— Путівки дещо подорожчали 
в порівнянні з попереднім роком 
— вартість сягає 4-6 тисяч гривень. 

Однак тягар лягає не на волинян, а 
на  уряд, Президента. Бо постраж-
далі від Чорнобильської катастро-
фи — одна з небагатьох пільгових 
категорій, яка на такому високому 
державному рівні забезпечується 
путівками безкоштовно, — каже 
Людмила Нікітюк.

Безплатні путівки стали доступ-
нішими й для волинських ветеранів 
війни та інвалідів. За словами на-
чальника відділу персоніфікованого 
обліку пільг та інвалідів управління 
праці, соціальних питань та у спра-
вах захисту населення ОДА Наталії 
Семенюк, на І-ІІ квартали 2012 року 
від Мінсоцполітики для, скажімо, 
ветеранів виділено 303 путівки. 
Щодо оздоровлення інвалідів із ди-
тинства й інвалідів від загального 
захворювання, то з початку року їх 
забезпечено 186 оздоровчими пу-
тівками. Цього року з ініціативи 
Волинської облдержадміністрації у 
грудні облрада виділила з обласного 
бюджету на оздоровлення ветеранів 
та інвалідів 250 тисяч гривень. Ці 
кошти підуть на путівки у волинські 
санаторії.

Особливим видався нинішній 
оздоровчий сезон для волинських 
дітей. Адже через проведення Євро-
2012 школярі раніше пішли на кані-
кули. Однак в облдержадміністрації 
запевняють: путівок вистачить на 
весь час відпочинку. Веселощі біля 
річок та озер у колі друзів розпоча-

лися 28 травня з відкриття 634 при-
шкільних і наметових таборів. А вже 
1 червня відвідувачів прийме дитя-
чий оздоровчий табір «Оберіг», що у 
селі Уховецьк Ковельського району. 

— Нині збільшено кошти для 
оздоровчої кампанії найменших во-
линян. Субвенція з обласного бю-
джету в міські та районні сягає 1 
мільйона 800 тисяч гривень, на які 
купуватимуть путівки у позаміські 
табори оздоровлення, — розповів 
заступник начальника обласного 
управління у справах сім’ї, молоді 
та спорту Ігор Дмитришин. — Від-
почиватимуть на морі в «Артеку» 
та «Молодій гвардії», в кримських 
санаторіях, у 12-ти оздоровчих за-
кладах у рекреаційних зонах, на-
приклад, у санаторіях «Пролісок» і 
«Турія». 

— Загалом у 2012-му плануємо 
оздоровити 57% волинських діток 
шкільного віку, — каже Дмитришин. 
— Якщо маємо в області 121 тисячу 
учнів від 7 до 17 років, то близько 
60 тисяч охопимо відпочинком. До 
речі, будуть оздоровлені 100% ді-
тей-сиріт і діток, позбавлених бать-
ківського піклування. Отже, усі діти 
пільгових, незахищених і соціаль-
них категорій будуть охоплені про-
грамою оздоровлення. Таке завдан-
ня поставили нам уряд і Президент, 
і ми його якісно реалізуємо.

 Василь КИРИЧУК


