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На носі футбольний чемпіонат 
Євро-2012. За відсутності достат-
ньої кількості готелів середнього 
класу жителі міст-приймачів готові 
здати фанам будь-яке приміщення, 
придатне для проживання. Так, 
нетерпляче напливу туристів че-
кають у Львові, адже для багатьох 
мешканців міста це шанс зірвати 
великий куш, здавши свою кварти-
ру в оренду за кругленьку суму. А 
от у футбольних фанатів голова йде 
обертом, адже перед ними нелегке 
завдання — знайти за невеликі 
гроші пристойне помешкання. Тож 
«Відомості» намагалися дослідити, 
де і за скільки можна поселитись у 
місті Лева на час єврочемпіонату.

За словами маклерів, у фут-
больну пору найбільш популярни-
ми та, відповідно, дорогими будуть 
квартири в центрі міста. А також у 
районах, наближених до стадіону, а 
це вулиці Стрийська, Наукова, Во-
лодимира Великого та мікрорайони 
Сихів і Зубра. 

Попри те, що європейські фани 
сказали своє «фе» дорогим україн-
ським апартаментам, ціни на ринку 
подобового житла підскочили що-
найменше вдвічі, кажуть в одній із 
львівських агенцій нерухомості.

— Коли раніше за скромне одно-
кімнатне житло в центрі міста про-
сили 150-300 гривень за добу, то на 
час Євро воно коштуватиме 500-600 
гривень, — зазначає співробітник 
агенції нерухомості пан Володимир. 
— Традиційно в таких варіантах 
є два-три ліжко-місця, невеличка 
кухня, санвузол, скромні меблі. А 
до Євро за ці ж кошти можна було 
винайняти шикарне, як мінімум 
двокімнатне, помешкання з усією 
побутовою технікою та сучасним ре-
монтом.

У тому, що ціни й справді чима-
ленькі, ми змогли переконатися, пе-
реглянувши оголошення, розміщені 
в мережі Інтернет. 

Так, зателефонувавши за одним 
із номерів, з’ясували, що за однокім-
натну квартиру з хорошим ремон-
том і необхідною побутовою техні-
кою просять 79 євро за добу. 

— До ваших послуг розкладний 
диван і крісло, постіль, на кухні є не-
обхідний посуд, — розповів власник 
квартири. — В помешканні є душова 
кабіна, гаряча вода — цілодобово. В 
дворі будинку можна припаркувати 
автівку. 

Враховуючи те, що частина вбо-
лівальників буде приїжджати на 
чемпіонат компаніями, ми розгля-
нули і пропозиції великогабаритних 
помешкань. 

Так, за 120 євро можна винайня-
ти трикімнатну квартиру на вулиці 
Стрийській, неподалік від стадіону 
«Арена Львів». У апартаментах із 
косметичним ремонтом і скромни-

ми меблями пропонують оселитися 
шістьом особам. До послуг: кухня, 
ванна кімната і мінімальний набір 
побутової техніки.

Втім, знайшлось у Мережі й чи-
мало дешевих пропозицій. Однак 
агент із нерухомості порадив «не 
вестися» на них. За його словами, 
вони працюють лише як приманки.

— Зателефонувавши, ви з’ясуєте, 
що ця квартира вже зайнята, — каже 
пан Володимир. — Потім вам запро-
понують кілька інших варіантів, але 
вже за зовсім іншу суму. І так із до-
брою половиною пропозицій у Ме-
режі.

В агенції нам підтвердили, що у 
Львові й справді намагаються зда-
вати в оренду всі та все, що більш-
менш схоже на житло. Хтось у пошу-
ку клієнтів звертається до агентств 
із нерухомості, а хтось і самостійно 
подає оголошення.

Доморощені маклери врахува-
ли й мовний аспект: чимало розмі-
щених оголошень продубльовано 
англійською. Щоправда, суми тут 
чомусь вищі, як в україномовних 
оголошеннях. Так, одне з них за-
кликає оселитись у трикімнатній 
квартирі в центрі міста всього-на-
всього за 400 євро на добу. Судячи з 
прикріплених фото, у квартирі зро-
блений простенький косметичний 
ремонт без витребеньок. В апар-
таментах є шість спальних місць, 
кухня, два балкони, ванна і туалет. 
Господарі обіцяють постійну гарячу 
та холодну воду в кранах і робочий 
телевізор, комп’ютер, під’єднаний 
до мережі Інтернет. У вартість також 
включена послуга таксі з аеропорту 
та до стадіону.

Ще одне оголошення інозем-
ною мовою пропонує однокімнат-
не помешкання, розташоване за 20 
хвилин від стадіону. Умови такі, як 
у попередньому, тільки є одне дво-
спальне ліжко. За таку радість щодо-
би доведеться платити 200 євро.

Звісно, є і більш скромні варіан-
ти. Найдешевша пропозиція — 10 
євро за добу. Та тут не без сюрпри-

зів. Виявляється, в однокімнатній 
квартирі хочуть поселити двох лю-
дей, але власниця помешкання ніку-
ди виїжджати не збирається. Гостям 
пропонують спати на двоспальному 
ліжку, користуватися спільними з 
господарем кухнею та туалетом.

Працівник агентства з неру-
хомості по секрету характеризує 
нинішню ситуацію на ринку подо-
бової оренди житла як «космічні 
ціни за нульовий сервіс». Каже, що 
навіть якщо й помешкання виглядає 
більш-менш пристойно, то може не 
працювати якась побутова техніка, 
в крані пропадати вода, серед імо-
вірних «сюрпризів» й не дуже свіжа 
білизна.

Пан Володимир порадив турис-
там, які будуть їхати на футбол у 
Львів автівками, поселятися десь за 
межами міста. За його словами, так 
буде значно дешевше і навіть ком-
фортніше. Каже, такі варіанти часто 
вибирають гості з Польщі. 

Втім, ціни у наближених до 
Львова селах не дуже відрізняються 
від міста. Так, у селі Сокільники зда-
ють на час Євро перший поверх ве-
ликого особняка. Тут у п’яти спаль-
нях можуть розмістити десяток осіб. 
До послуг туристів — велика ванна 
кімната, кухня зі столовою, затишне 
подвір’я, місце для безплатного пар-
кування, альтанка для відпочинку, 
мангал для шашликів. Вартість — 
350 євро за добу. 

Якщо хочете дешевше, доведеть-
ся поселитись далеченько від міста 
Лева. Так, помешкання на час фут-
больного чемпіонату здають навіть 
у Дрогобичі, а це за 80 км від Льво-
ва. Тут уже просять зовсім небагато 
— всього 15 євро за добу для двох-
трьох людей. 

У агенції нерухомості кажуть, 
що пропозицій оренди житла більш 
як достатньо, і підсумовують, що на-
вряд чи усім охочим вдасться нажи-
ти за кошт туристів омріяні великі 
гроші.

Ольга УРИНА
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Життя
У Луцьку з успіхом відбувся звіт художньої 
самодіяльності працівників освіти

Волинське духовенство зібрало 250 тисяч 
гривень для сиріт

Цим заходом у Палаці учнів-
ської молоді педагоги облас-

ного центру Волині фактично за-
вершили 2011-2012 навчальний 
рік. Варто зазначити, що пісенний 
«торт» на його фініші виявився 
«смачним» і візуально, і на слух.

Пісні сучасні, минулих років і 
ті, що вже встигли стати класикою, 
у виконанні викладачів луцьких 
шкіл і вихователів дитячих садків 
підкуповували високим рівнем ви-
конання, потужною енергетикою 
та щемливим звучанням, що час 
від часу будило ностальгійні ноти 
у душах глядачів.

Номери, які представили на 
суд глядачів Юлія Бугайова (на-
вчально-виховний комплекс №10), 
Наталія Білевич і Сергій Ольховий 
(правознавчий ліцей), Наталія 
Смітюх із дочкою Анною (садочок 
№33), Василь Бубенщиков (НВК 
№5), Сергій Скулинець (НВК 
№10), Ольга Романюк (гімназія 
№14), Тетяна Грицак (НВК №22) та 

інші, викликали справжній шквал 
аплодисментів. А пісня В’ячеслава 
Хурсенка «Соколята», блискуче 
виконана Віктором Лук’янчуком 
(НВК №7), вельми символічно на-
гадала про високе покликання пе-
дагога — давати потужний старт і 
окрилювати юнь, яка тільки поча-
ла своє життя.

— Те, що сьогодні ми побачи-
ли, — по-справжньому красиве 
дійство! Естрада втратила від того, 
що ви не пішли служити їй… — 
звернувся до самодіяльних артис-
тів начальник управління освіти 
Луцької міської ради Олег Гребе-
нюк. — А школа виграла від того, 
що ви прийшли працювати в педа-
гогіку. Бо свій талант учні можуть 
розвивати лише у талановитих пе-
дагогів, а ви — талановиті!..

Учасників дійства привітала 
керівник благодійного фонду Іго-
ря Палиці «Новий Луцьк» Ніна 
Тарасенко. Вона вручила луцьким 
освітянам сертифікат на оргтех-
ніку, яка полегшить працю педа-
гогів. Випускник 18-ї школи Ігор 
Палиця у своєму рідному місті 
нині фінансує програму оснащен-
ня шкільних спортивних майдан-
чиків і спортзалів тренажерами й 
іншим необхідним для розвитку 
сили та краси обладнанням. Воно 
стане в пригоді не тільки дітям, а 
й педагогам. У планах нардепа і 
створення та обладнання спорт-
майданчиків у кожному дитячому 
садку…

Від імені міського голови Ми-
коли Романюка за прекрасне твор-
че дійство самодіяльним артистам 
подякував секретар Луцької місь-
кої ради Григорій Пустовіт. Він ви-
словив надію, що пісенна потуга 
педагогів обласного центру зрос-
татиме й надалі. Як і матеріальна 
база освіти, на якій вони викону-
ють одну з найпочесніших у світі 
місій — вчать дітей бути людьми 
і дають молодим соколятам крила 
та жагу до польоту. 

Володимир КОВАЛЬЧУК

Студенти четвертого курсу групи 
Д-41 Луцького національного 

технічного університету представи-
ли свої дипломні роботи — проекти 
реконструкції та благоустрою вул. 
Лесі Українки та проспекту Волі. 

Під час презентації міський го-
лова Микола Романюк зазначив, 
що серед авторів цих робіт росте 
достойна зміна нинішнім архітек-

торам міста. Теми, які вони втілили 
у роботах, є цілком реальними і та-
кими, які на сьогодні гостро поста-
ли у Луцьку, адже його центральна 
частина й справді потребує рекон-
струкції. Тому ці дипломні роботи є 
доброю підказкою міській владі, як 
реалізувати і втілити ідею благоу-
строю. Микола Романюк наголосив, 
що окремі елементи з проектів сту-

дентів будуть втілюватися в життя 
найближчим часом. 

— Сквер на проспекті Волі на-
впроти філармонії можна уже ре-

конструювати за студентським про-
ектом, — каже Микола Романюк, 
— є елементи з підсвічування, які 
можна впроваджувати. 

— А як щодо Будинку побуту 

на Лесі Українки? — запитуємо. — 
Адже на одному з проектів досить 
оригінальне вирішення дизайну...

— Вони запропонували дуже 
гарно, — відповідає міський голова, 
— але у нас є проект, він пройшов 
експертизу, погоджений, трохи в 
іншому стилі, як тут було представ-
лено. Проте книжковий пасаж поки 
що ми не чіпатимемо.

Також міський голова розповів, 
що вже цього року розпочнеться 
спорудження фонтана перед драм-
театром, де, власне, він колись і був. 
Але тепер він стане сучасним, світ-
ломузичним. Конкурс на розробку 
цього проекту розпочинається 28 
травня, за місяць буде розглянуто 
усі пропозиції, які надійдуть.

Людмила ШИШКО

У Луцьку відкрили 
меморіальну дошку Петру 
Маху
Вона розміщена на фасаді приміщення спеці-
алізованої школи І-ІІІ ступенів №1. Урочисте 
відкриття меморіальної дошки відомому 
волинському письменникові та поету відбулося 
з участю вчителів та учнів навчального закладу, 
родини поета, друзів. Присутні також оглянули 
літературно-меморіальну експозицію, присвяче-
ну творчості Петра Маха.

До Євро-2012 підготували 
туристичний довідник 
Волині
Тираж довідника — 10 тис. примірників, 7 тис. 
із яких — англійською мовою. У ньому — вся 
необхідна інформація для туристів, які пере-
тинатимуть область. Відомості про сервісну і ту-
ристичну інфраструктуру розробники брошури 
розмістили на 36 сторінках. Голова ОДА Борис 
Клімчук подякував за видання, та зауважив, що 
над його створенням працювали надто довго.

27 травня відбувся ІІІ Всеукра-
їнський благодійний фести-

валь духовної пісні «Волинський 
благовіст». 

«Господь визнає їхнє милосер-
дя», — так сказав про благодійни-
ків митрополит Луцький і Волин-
ський Ніфонт, дякуючи всім, хто 
долучився до акції збору коштів 
для дітей-сиріт і сімей, які потра-
пили в складні життєві ситуації.

Від усіх депутатів обласної 
ради учасників фестивалю приві-
тав її голова Володимир Войтович. 

«Я знаю, що ви хочете зробити цей 
світ кращим, милосердним і добрі-
шим. Кожен, хто відвідає цей фес-
тиваль, не зможе пройти байдуже 
повз тих дітей, які потребують сьо-
годні допомоги», — звернувся він 
до присутніх.

Загалом фестиваль, врахову-
ючи пожертви меценатів, зібрав 
257 тисяч 364 гривні, причому в 
парафіях Волинської єпархії було 
зібрано 67 тисяч, а під час самого 
концерту — майже 43 тисячі гри-
вень.

Перспектива площі перед центром надання адміністративних послуг

Наталія Смітюх із дочкою Анною

Загальна перспектива проспекту Волі між буд. 31 і 33

Квартира у Львові на час чемпіонату 
коштує від 10 до 400 євро за добу

Студенти підказують владі Луцька, як зробити місто гарнішим


