
Голову Іваничівської районної 
організації Українського това-

риства мисливців і рибалок Мико-
лу Холмецького затримали під час 
незаконного виловлювання риби, 
повідомили у Волиньдержрибохо-
роні.

Його разом із громадянином 
Л. затримали під час проведення 
рибоохоронного рейду біля річки 
Західний Буг поблизу села Мовни-
ки Іваничівського району.

У порушників виявили про-
мислові знаряддя лову: вісім сіток 
і гумовий човен.

Як з’ясувалося, вони без до-
зволу на промисел у заборонений 
нерестовий період виловлювали 
рибу.

У діях Миколи Холмецького, 

який є головою Іваничівської ра-
йонної організації УТМР, окрім 
порушення природоохоронного 
законодавства, вбачають ще й при-
своєння владних повноважень.

У затриманих вилучено цінні 
породи риб: вісім лящів, 18 пліток, 
11 окунів, п’ять йоржів, дві плос-
кирки. Усього 44 екземпляри риб 
загальною вагою 8,65 кг. Своїми 
діями порушники завдали збитків 
рибному господарству України на 
значну суму — 3230 гривень.

Під час затримання жодного 
документа, що підтверджує закон-
ність перебування Холмецького 
та його товариша на цьому рибо-
господарському водному об’єкті, 
вони не надали. Під час затриман-
ня Холмецький чинив злісну непо-
кору інспекторам та міліціонерам.

Добігає своєї середини перший 
місяць літа, і більшість волинян 
уже задумуються про відпустки. 
Зважаючи на те, що рівень заро-
бітної плати в області — один із 
найнижчих у державі, «Відомості» 
вирішили розповісти, як і де можна 
«дешево і сердито» відпочити. 

Якщо обирати відпочинок на 
території нашої країни, то багато 
волинян перевагу віддають морю. 
Вибір надзвичайно широкий. Усе 
залежить від матеріальної спро-
можності людини. Бюджет відпо-
чинку-2012 біля моря стартує від 1,5 
тисячі гривень на одного в тиждень. 
За таку суму ви можете поїхати до 
моря у Миколаївську, Херсонську чи 
Одеську області. Оголошення про 
такі поїздки можна побачити на спе-
ціальних тумбах міста Луцька. 

За відносно помірну суму — від 
950 гривень — автобусом вас відве-
зуть до місця відпочинку. У вартість 
входить і проживання. Погоджую-
чись провести таку економ-відпуст-
ку, варто звернути увагу на кілька 
речей. По-перше, наскільки буде 
комфортабельним автобус, адже 
їхати доведеться близько 15 годин. 
По-друге, за такі гроші не варто роз-
раховувати на супержитло. вам «сві-
тить» кімната з кількома ліжками і 
тумбами, у кращому разі — індиві-
дуальний холодильник. Але здебіль-
шого холодильник, телевізор, кухня, 
душ, туалет спільні для кількох кім-
нат. Тому не зайвим буде порадитися 
з тими, хто уже «там» був і жив. За 
однакову ціну умови проживання 
можуть суттєво різнитися. 

Якщо ви зібралися до Криму, то 
будьте готові викласти значно біль-
шу суму. Тут проживання значно до-
рожче. Але, знову ж таки, Крим різ-
ний. Дешевше можна відпочити на 
західному його узбережжі, в районі 
Євпаторії. Варто зазначити, що про-
живання у межах міста досить до-
роге — від 250 гривень із людини за 
добу в одному з численних пансіона-
тів. За харчування — плата окрема. 
Тому варто розраховувати на 350-
400 грн. із людини в день. Тож відпо-
чинок у місті виходить досить доро-
гий. А чистота пляжів, якщо чесно, 
могла б бути ліпшою. Тому радимо 
звернути увагу на містечка, що зна-
ходяться у радіусі 20-30 кілометрів. 
Там і дешевше, і море чистіше.

— Ми пропонуємо своїм клієн-
там у Попівці проживання у пан-
сіонаті з євроумовами. Кімната з 
новими меблями. Є холодильник, 
телевізор, душ, туалет. До моря — 
700 метрів. Ціна — 80 гривень із 
людини, — розповіли «Відомостям»  
в одному з турагентств. — Якщо 
пошукати, то в приватних садибах 
можна знайти житло і за 50 гривень 
із пристойними умовами.

Така ж ситуація з цінами й у 
Новофедорівці, Заозерному, Тар-
ханкуті. Варто наголосити, що ціни 
на продукти у цій частині Криму 
практично такі ж самі, як і в Луць-
ку. Тому тижневий відпочинок тут у 
середньому обійдеться в дві тисячі з 
розрахунку на людину.

Відпочити на південному березі 
Криму влітку 2012 року коштува-
тиме значно дорожче. Винайняти 
кімнату на трьох у Місхорі, Гаспрі, 
Сімеїзі, Алупці, Алушті в пік сезону 
можна щонайменше від 450 гривень 
(зі зручностями «на дворі») до 800, 
1000 і так далі. Все залежить від на-
явності модних «прибамбасів»: осо-
бистого сейфа, Інтернету, басейну, 
спа-центрів тощо. До цієї суми до-
дайте вартість харчування, можли-
вість відвідувати платні пляжі (без-
платних на південному узбережжі 
стає дедалі менше) — і можете смі-
ливо розраховувати свої витрати, 
стартуючи з 3,5 тисячі на людину в 
тиждень. 

— Через високий рівень цін і 
відносно низький рівень послуг 
відпочинок у Криму втрачає попу-
лярність серед більш-менш плато-

спроможних мешканців Волині, — 
розповіла «Відомостям» власниця 
туристичної фірми з Луцька пані 
Олена. — Все більше клієнтів шука-
ють альтернативу вітчизняному від-
починку. Ми радимо у цьому сезоні 
відвідати Грецію або Іспанію. Там-
тешні готельєри, налякані кризою, 
знизили тарифи на проживання на 
15-20%. Вартість відпочинку у цих 
країнах починається від 400 євро 
(4000 гривень) із людини на тиж-
день. До того ж нема проблем із від-
криттям віз. Окрім вартості номера, 
у суму входить переліт, сніданок і ве-
черя. У Греції взагалі можна знайти 
прекрасні пропозиції і за 300 євро 
(3000 гривень). 

Щодо популярної раніше Туреч-
чини, то пані Олена зазначила, що 
через політичну ситуацію у Єгипті 
відпочинок у цій країні дещо подо-
рожчав. Одній людині за сім ночей 
доведеться викласти 500 доларів. 

Надзвичайно цікавим (у тому 
числі з фінансового погляду) для 
волинян цього літа може стати від-
починок у Хорватії і Чорногорії. 
11-денне перебування в готелі у цих 
країнах, враховуючи автобусний пе-
реїзд і візову підтримку, туроперато-
ри пропонують у середньому за 250 
євро. Щоправда, приблизно стільки 
ж треба взяти на харчування. 

Як бачимо, ціни на відпочинок у 
Європі та на південному березі Кри-
му влітку 2012-го практично однако-
ві. Вибирати кожному особисто. Го-
ловне — взяти у відпустку хороший 
настрій.
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Події

У потязі Ковель — Москва 
затримали наркоторговця 
У потязі Ковель — Москва затримали наркоторговця. 
На руках у зловмисника було 3,7 кг марихуани. Про це 
повідомила прес-служба Держмитслужби. Митники 
спільно з працівниками СБУ та прикордонниками 
виявили понад 3,5 кг наркотиків на митному посту 
«Хутір Михайлівський» (на залізничному пункті 
пропуску «Зернове») під час проведення митного 
контролю поїзда сполученням Ковель — Москва. 
Виявити наркотики допоміг службовий пес Дікенс.

Віталій Кварцяний очолив 
«Кривбас»
Керівництво футбольного клубу «Кривбас» 
провело зміну головного тренера. Новим 
керманичем криворіжців став заслужений 
тренер України Віталій Кварцяний, який 
останні півроку відпочивав від футболу через 
дискваліфікацію. На тренерському містку він 
змінив Юрія Максимова, з яким припинено 
трудові відносини за обопільною згодою 
сторін, інформує ТСН.

Влітку в Луцьку працюватиме шість 
дитсадків

Волиняни розширюють напрямки 
регіональної співпраці з 
азербайджанцями

По Рівненській АЕС тепер можна погуляти віртуально

У літні місяці в Луцьку функці-
онуватиме шість дошкільних 

навчальних закладів. Про це на 
засіданні виконавчого комітету 
повідомив начальник управління 
освіти міської ради Олег Гребенюк.

Він наголосив, що майже дві 
тисячі городян виявили бажання, 
аби їхні діти перебували у літній 
період у дитсадочках. Аби задо-
вольнити потреби лучан, визна-
чено шість чергових дошкільних 

навчальних закладів, які працю-
ватимуть у період із 2 липня по 
12 серпня: це ДНЗ №№ 4, 5, 14, 27, 
30, 31. Вони розташовані у різних 
мікрорайонах міста, тож батькам 
буде зручно заводити малюків.

В усіх інших дитсадках, додав 
начальник управління освіти, про-
водитимуться ремонтні роботи, а 
працівники перебуватимуть у від-
пустці.

Ольга ЮЗЕПЧУК 

На території області перебувала 
делегація з міста Гянджа Азер-

байджанської Республіки на чолі з 
його головою Ельмаром Валієвим.

Співпраця Волині з Гянджею 
розпочалася ще у 2009 році, коли 
підписали відповідну угоду про 
торгово-економічне, науково-тех-
нічне та культурне співробітни-
цтво.

Представникам іноземної де-
легації презентували економіч-
ний потенціал Волині. Зокрема, 
пріоритетними напрямками на-
шого регіону щодо залучення ін-
вестицій є сільське господарство, 
зокрема, м’ясне скотарство; впро-
вадження новітніх технологій у 
вирощуванні та заготівлі овочів; 
розвиток туристично-рекреацій-
ного потенціалу; заготівля та пе-
реробка деревини; залучення но-
вітніх технологій у лісопереробну 
галузь; енергозбереження. 

Також делегати з Гянджі озна-
йомилися з діяльністю потужних 

підприємств, що працюють на 
території Волині: ПАТ «Луцьк-
Фудз», ПрАТ «Волиньхолдинг» 
корпорації «Нестле», ТзОВ «АМі-
Ла», «Гербор-Холдинг» і ПАТ «Ро-
жищенський сирзавод».

Акцент зроблено і на співпра-
ці в царині освіти й науки. Голова 
міста Гянджа Ельмар Валієв пові-
домив, що 5 червня відбулося під-
писання Меморандуму про співп-
рацю між ВНУ ім. Лесі Українки 
й Азербайджанським державним 
аграрним університетом.

Голова облдержадміністра-
ції висловив упевненість, що на-
прямки співпраці обох сторін буде 
суттєво поглиблено, а результати 
отримаємо вже згодом.

Представників волинської 
влади та бізнесових кіл запрошено 
відвідати Гянджу, де вони зможуть 
детальніше ознайомитися з потен-
ціалом цього регіону та напрацю-
вати контакти. Візит заплановано 
здійснити у жовтні цього року.

Відпочинок у Європі та Криму 
зрівнявся у ціні

Голова товариства мисливців і рибалок 
попався на браконьєрстві

Центральний парк обкопають траншеєю

Через недобросовісних водіїв у 
Центральному парку культури 

та відпочинку імені Лесі Україн-
ки вириють велику траншею, аби 
автомобілісти не їздили по але-
ях, якими гуляють люди. Про це 
йшлося під час оперативної нара-
ди в мерії, повідомляє VIP.

Начальник відділу звернень 
громадян Лариса Карп’як розпо-
віла, що лучанам не подобається, 

коли центральним парком курсу-
ють автомобілі. Мешканці міста 
попрохали встановити там шлаг-
баум. 

Натомість Луцький міський 
голова Микола Романюк заува-
жив, що це робилось неодноразо-
во, а тому КП «Парки та сквери» 
вирішило вирити у парку котло-
ван, аби автомобілі не змогли їз-
дити там.

Нещодавно у Кузнецовську жур-
налістам показали зсередини 

Рівненську атомну електростанцію, 
щоправда, у тривимірному форматі. 
Це відбулось у рамках презентації 
програми «Віртуальна екскурсія на 
АЕС».

Начальник управління інфор-
мації та зв’язків із громадськістю 
Рівненської АЕС Петро Кратік за-
значив, що завжди є чимало охочих 
дізнатись, як влаштований атомний 
енергоблок. Зважаючи на те, що 
АЕС — це режимний об’єкт, закри-
тий для вільного відвідування, було 
вирішено створити віртуальну три-

вимірну модель станції. 
Над проектом близько семи мі-

сяців мізкували вітчизняні спеціа-
лісти. Вони опрацювали спеціалізо-
вані схеми Рівненської АЕС, а також 
із детальною екскурсією відвідали 
саму станцію, де зробили тисячі 
знімків, зокрема й у реакторному 
відділенні під час капітального ре-
монту. 

Результатом роботи стала ін-
терактивна 3D-модель енергоблоку, 
в якій зі стовідсотковою точністю 
враховано взаємне розміщення бу-
дівель і споруд, що знаходяться на 
території. Усі об’єкти відтворені до 

найменших дрібниць, зокрема ре-
акторне, турбінне відділення та бло-
ковий щит, із урахуванням усього 
технологічного обладнання. Дета-
лізація настільки висока, що навіть 
дерева і кущі, вказівники й каналі-
заційні люки повністю відповідають 
реальним.

Завдяки використанню сучасної 
комп’ютерної графіки тривимірну 
модель можна буде адаптувати до 
конкретних умов: пори року, часу 
доби, погоди тощо.

Відтепер здійснити віртуальну 
екскурсію на атомну електростан-
цію зможуть усі охочі, відвідавши 
інформаційні центри чотирьох 
українських АЕС. Та розробники 
кажуть, що це не єдина користь від 
тривимірного макета.

— На базі цієї моделі енерго-
блоку можна моделювати будь-які 
процеси, пов’язані з його роботою, 
— зазначає Олександр Гриб, вико-
навчий директор компанії-розроб-
ника. — Скажімо, планувати заходи 
з модернізації процесів, ремонтні 
роботи, а також різні нештатні ситу-
ації, зокрема й надзвичайні, та роз-
робляти можливі варіанти вирішен-
ня проблем, проводити навчання, 
при цьому не перешкоджаючи робо-
ті станції. 

Ольга УРИНА
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