
Білоруський Брест із 2000-х років 
почав активно забудовуватись 
житловими мікрорайонами. Пісок 
для будівництва брали неподалік 
від річки Муховець, яка розділила 
місто на дві частини — стару й 
сучасну. Сипучого матеріалу взяли 
багато, тож утворився чималий 
кар’єр. Щоб не залишати у центрі 
міста зяючу діру, було вирішено 
влаштувати тут веслувальний канал 
і спортивну базу. Так за два роки 
— з 2005-го по 2007-й — з’явилися 
Брестський обласний центр 
олімпійського резерву з греблі 
та Брестський гребний канал. 
Починаючи будівництво, біло-
руси ставили за мету звести один 
із кращих спортивно-оздоровчих 
комплексів у Європі, а вийшов — 
найліпший і найсучасніший. У 2009 
році комплекс приймав чемпіонат 
Європи з академічного веслування, 
у 2010-му — чемпіонат світу серед 
спортсменів до 23 років. Зараз 
гребний канал Бреста подав заявку 
на світову першість серед дорос-
лих. На екскурсії у БОЦОР побувала 
кореспондент «Відомостей». 

Ідея спорудити центр олімпій-
ського резерву в Бресті виникла 
не випадково. На стіні пошани у 
фойє центру на чільному місті ви-
сить фото першого олімпійського 
чемпіона Білорусі Сергія Макарен-
ка. У 1960 році в Римі уродженець 

Кривого Рогу приніс у спортивну 
скарбничку Білорусі олімпійське 
«золото» з дистанції 1000 метрів на 
каное-двійці. Брест представляють і 
дві чемпіонки новітньої історії: ака-
демічні веслувальниці Юлія Бичик і 
Наталя Гелах піднімали прапор Біло-
русі в Афінах (2004) і Пекіні (2008).

База, спорудження якої вартува-
ло 40 мільйонів доларів, складається 

з трьох блоків. У першому розміщені 
адміністративний корпус, фінішна 
вишка, конференц-зал майже на 200 
місць, затишне кафе.

Другий блок — готель на 100 
місць. Тут зупиняються спортсмени 
національної команди з академічно-
го веслування та греблі на байдарках 
і каное. Для них створені найкращі 

умови, й усе — безкоштовне, за дер-
жавною програмою. На базі у Бресті 
також проходили підготовку націо-
нальні збірні Росії, України, Федера-
ція греблі Москви.

Третій блок — спортивний і фіз-
культурний. Мінські інженери роз-
робили унікальну в Європі систему 
тренувань — два гребні басейни для 
академічного веслування та імітато-
ри байдарок і каное. У цих басейнах, 
де повністю відтворюється рух води, 
визначається швидкість і сила вес-
лувальників, можна займатися ці-
лий рік. Також працюють три великі 

тренажерні зали і зал для фітнесу. 
Жителі Бреста можуть тут займати-
ся, придбавши абонемент чи одно-
разове заняття. Ціни демократичні, 
приміром, місячний абонемент у 
тренажерку коштує всього 120 гри-
вень. Минулого року тренажерні та 
фітнес-зали комплексу відвідувало 
100 тисяч брещан. 

Плавальний басейн глибокий — 
на різних доріжках від 1,70 м до 1,95 
м. Тренери кажуть, що навіть ма-
ленькі діти швидко вчаться плавати. 

Для спортсменів передбаче-
ний повноцінний медичний центр 
із масажними кабінетами, сауною, 
фізпроцедурами, де розслабляються 
м’язи після інтенсивних тренувань.

Гребний канал, який уже став 
візиткою Бреста, — унікальна спо-
руда. Його довжина (2274 метри: 
змагальна дистанція — 2000 м, зона 
старту — 50 м, гальмування — 210 
м) і ширина (162 м) повністю відпо-
відають міжнародним стандартам. 
Суддівська вишка оснащена елек-
тронною системою «старт-фініш». 
На березі каналу зведена глядацька 
трибуна на понад 700 місць.

Окремо, на обвідному каналі, 
розташований блок елінгів для збе-
рігання човнів, обладнані причали. 
Усього вісім основних і два резерв-
них бокси для зберігання 400 човнів. 
До речі, одна байдарка для збірної 
обходиться держбюджету в 120-130 
тисяч євро.

Для мешканців мікрорайону 
обабіч каналу облаштували штуч-
ний пляж для відпочинку. А по пе-
риметру побудована лижеролерна 
траса довжиною 5 км і шириною 4,5 
метра. Взимку сніг забезпечують 
снігові пушки. 

У Бресті створено ідеальні умо-
ви для професійних спортсменів і 
загалом для активного відпочинку. 
Крім бази олімпійського резерву з 
греблі, у місті недавно побудували 
палац водних видів спорту й льодо-
ву арену. 

Ольга ЮЗЕПЧУК
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Намагалися вкрасти бруківку просто 
з вулиці

На відпочинок до Туреччини з 1 серпня 
українці їздитимуть без віз

Шахрай заробляв гроші на газовому 
обладнанні

На території Волинської області 
Державтоінспекція проводить 

комплекс заходів профілактичної 
роботи для безпеки дорожнього 
руху на пасажирському автомо-
більному транспорті.

За шість місяців цього року 
під час проведення таких рейдів 
на пасажирському автотранспорті 
виявлено 1285 порушень Правил 
дорожнього руху, з них — п’ять 
фактів керування в стані алкоголь-
ного сп’яніння, два — створення 
аварійної ситуації, 102 — переви-
щення швидкості.

Під час операції правоохорон-
ці особливу увагу звертають на 
організацію проведення передрей-
сового медичного огляду водіїв і 
технічного огляду автотранспорту, 
зберігання автобусів у визначених 
місцях, своєчасне проходження 
обов’язкового технічного контр-
олю, забезпечення режиму праці й 
відпочинку водіїв.

Список країн, куди українці мо-
жуть їздити без віз строком 

до 30 діб, із 1 серпня поповнить 
Туреччина. Зараз у цьому списку 
перебувають Боснія і Герцеговина, 
Сербія, Чорногорія, Туніс (якщо є 
туристичний ваучер), Бруней, Ма-
лайзія, Палау і Сейшельські остро-
ви.

Безвізовий режим поїздок для 
українців із 1 квітня до 31 жовтня 
терміном до 90 діб діє в Хорватії. А 
до 15 березня 2013 року на термін 
до 90 діб можна без віз в’їжджати 
до Македонії.

Крім того, на 90 днів без віз за-
раз можна їздити в Албанію, Ар-
гентину, Бразилію (для туризму та 
бізнесу), Ізраїль, Намібію, Параг-
вай, Еквадор і Панаму (у дві остан-
ні країни — якщо маєте докумен-
ти, що підтверджують туристичну 
мету поїздки).

Можлива безвізова поїздка 
у Перу на 183 дні за умови, що є 
документи, які підтверджують ту-
ристичну мету подорожі. Без віз, 
але не більше ніж на чотирнадцять 

діб, можна поїхати в Гонконг.
Також не потрібні візи для 

поїздок у Молдову, Грузію, Азер-
байджан, Узбекистан, Монголію, 
Вірменію, Білорусь, Антигуа і Бар-
буду, Гватемалу, Нікарагуа, Саль-
вадор і Свазіленд.

При цьому для поїздки в біль-
шість країн колишнього СРСР 
українцю обов’язково потрібно 
мати при собі закордонний пас-
порт. 

Також необхідно зазначити, 
що Казахстан, Киргизстан, Таджи-
кистан обмежили перебування на 
своїй території до 90 діб.

Нещодавно до міліції зверну-
лися двоє людей зі схожою 

проблемою — 41-річний лучанин 
і 40-річний житель села Маяки 
Луцького району. 

Один із них ще у вересні ми-
нулого року заплатив 10 тисяч 
гривень за обіцяне газове облад-
нання в будинок. Інший за такий 
же товар віддав тому ж самому 
продавцю-шахраєві чотири тися-

чі гривень. Утім, минуло чимало 
часу, але ні грошей назад, ні обіця-
ного товару покупці не отримали. 
Потерпілі про шахрайство повідо-
мили в міліцію. 

Оперативно-пошуковими за-
ходами було встановлено, що зло-
вмисником виявився 33-річний 
мешканець обласного центру, ко-
трий у минулому вже мав пробле-
ми із законом.

Цьогоріч учні будуть 
забезпечені підручниками 
стовідсотково
Про це повідомив начальник управління освіти і 
науки Волинської ОДА Олександр Хомич. Він та-
кож поінформував, що Волинь отримає 29 шкіль-
них автобусів, 10 із них — уже в області. Загалом 
99% сільських учнів мають можливість під’їхати 
до школи. Наразі триває оновлення матеріаль-
но-технічної бази, котельного господарства шкіл 
і садків, а також проводиться енергоаудит. 

Зі свердловини на 
Львівщині витекло 400 
літрів нафти
16 липня близько 17:00 під час проведення 
ремонтних робіт на свердловині в Бориславі 
Львівської області стався витік нафти в річку 
Тисмениця. Як повідомили в Міністерстві над-
звичайних ситуацій, витекло 400 літрів нафти. 
Для її збору нижче за течією від місця події було 
встановлено загорожу.

Минулої середи, здійснюючи 
нагляд за дорожнім рухом у 

Луцьку, працівники ДАІ отримали 
повідомлення про те, що невідомі 
особи на вул. Лесі Українки кра-
дуть бруківку. Там саме проходили 
ремонтні роботи зі встановлення 
бордюрів. У поле зору інспекторів 
дорожньо-патрульної служби на 

вулиці Кривий Вал потрапив ав-
томобіль із причепом. За кермом 
перебував 30-річний лучанин. У 
причепі транспортного засобу зна-
ходилася бруківка. Звісно, жодних 
документів на неї у чоловіка не 
було. Автомобіль разом із водієм 
доставили у міськвідділ міліції для 
подальшої перевірки.

Басейн для академічного веслування

На Волині розпочалась операція «Автобус»

Один із трьох тренажерних залів 

Білоруси за два роки збудували 
найкращий гребний канал у Європі

У Луцьку відбудеться свято українського 
духу

13

Цьогорічний фестиваль укра-
їнського духу «Бандерштат» 

відбуватиметься у місті Луцьку 3-5 
серпня на території Центрально-
го парку культури та відпочинку 
ім. Лесі Українки. Захід присвяче-
ний 70-літтю створення Україн-
ської повстанської армії. У програ-
мі фестивалю — виступи відомих 
музичних колективів, гутірки з 

відомими людьми, патріотичний 
флешмоб, нічна ватра, літературна 
сцена, ярмарок, історична рекон-
струкція та багато іншого. 

Для гостей заходу виступа-
тимуть O.Torvald (Київ), «Брем 
Стокер» (Рівне), RIZUPS (Львів), 
Kozak System (колишні «Гайдама-
ки»), Орест Лютий (Київ) ТНМК, 
«Ріплей» (Луцьк) тощо.


