
У Луцьку співробітники СБУ ви-
лучили з незаконного обігу чо-

тири одиниці вогнепальної зброї, 
яка перебувала в розшуку з лютого 
2014 року. 

У парковій зоні на території 
Меморіалу Вічної Слави правоохо-
ронці виявили дві схованки, в яких 
зберігалися поліетиленові пакети з 
пістолетами Макарова. 

У ході оперативно-слідчих дій 
встановлено, що ця вогнепаль-
на зброя була незаконно вилучена 
19 лютого 2014 року невстановлени-
ми особами у співробітників УМВС 
України у Волинській області на ста-
ціонарному посту ДАІ у смт Цумань 
Ківерцівського району. 

Цей факт задокументовано слід-
чим відділом УСБУ у Волинській об-
ласті, відомості внесено до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань за 
ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження 
зі зброєю, боєприпасами та вибухо-

вими речовинами) Кримінального 
кодексу України. 
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Обсяг махінацій 
із податками 2013 року 
перевищив 200 млрд грн 
«Оборот «податкових ям» та інших, по суті, 
кримінальних махінацій становив більше ніж 
200 млрд грн тільки за 2013 рік»,— заявив 
перший заступник глави Міндоходів Ігор Білоус. 
Він розповів, що відомство створило спеціальну 
робочу групу, щоб розкривати такі махінації та 
запобігати їм. 

80
На Луцькраду чекає 
скорочення 
Прислухавшись до закликів обранців громади, 
заступник мера Микола Іванюк підготував відповідний 
проект рішення, повідомляє кореспондент Луцького 
інформаційного порталу. За словами Миколи 
Іванюка, скорочення не стосуватимуться заступників 
міського голови. До того ж штат муніципалітету може 
скоротитися лише на п’ять осіб. До слова, на сьогодні в 
Луцькраді працює 370 осіб. Долю тих, кого скоротять, 
вирішуватимуть депутати на черговій сесії 31 березня. 

стільки тисяч російських 
паспортів видала у Криму 
Федеральна міграційна 
служба РФ. Про це повідомив 
начальник Управління ФМС РФ 
із організації паспортної роботи 
Федір Карповець. 

Жителі трьох сільських рад Рожищенського 
району пробують заробляти на туризмі

Минулого року три сільські ради 
Рожищенщини вирішили ри-
зикнути і самотужки створити 
туристичний продукт, який би 
приносив місцевому населенню 
хоч і не великий, але прибуток. 
Вони об’єдналися для того, щоб 
утілити туристичний проект «Магія 
волинської казки». Ініціатором ідеї 
була директор обласного центру 
зайнятості Раїса Кучмук. Оскільки 
цей край не багатий на потужні 
підприємства, то обслуговування 
туристів, окрім, звичайно, сільсько-
го господарства, є чи не найпер-
спективнішою сферою для заро-
бітку населення. Що з того вийшло, 
дізнавалися «Відомості». 

Як розповів голова Рудко-Ко-
зинської сільської ради Микола 
Яцюк, клопоту з освоєнням ідеї було 
багато, адже вони стали першопро-
хідцями у цьому напрямку. Однак 
зупинятися не збираються, тож уліт-
ку знову будуть приймати у себе ту-
ристичні групи дітей. 

— Уже є напрацювання одного 
року, зараз обдумуємо різні варіанти 
подальшої роботи, але це непросто, 
— зауважує Микола Степанович. — 
Бачимо, що є перспектива за цією 
ідеєю. Картоплю чи моркву вміємо 
вирощувати, але не завжди вдало, 
однак є люди, які могли б працювати 
в інших сферах. Хоча, щоб задуми 
втілити, потрібно трохи бюджетних 
вкладень і вкладень бізнесу, який 
поки слабо на нашій території роз-
винутий. Але якщо не працювати у 

цій галузі, то ми перетворимося на 
пересічні території, до яких інвес-
тор і не потягнеться ніколи. Можна 
жити буденщиною і надіятися на 
те, що хтось колись прийде і щось 
дасть, а можна починати творити 
і працювати. Можливо, проект не 
виправдає себе стовідсотково, але у 
процесі конкуренції, яку ми мусимо 
самі створити, хтось залишиться за-
доволеним, хтось відсіється, а хтось, 
може, отримає розвиток. 

Туристичний проект сьогодні 
виглядає так: по трьох селах розро-
блені маршрути за двома напрямка-
ми — релігійним і казковим. Тобто 
туристи можуть відвідати три церк-
ви у селах Переспа, Любче та Рудка-
Козинська, де священики проводять 
екскурсію, розповідають історію 
храму й ікон, а також дають своєрід-
ні уроки живої віри. Видано «Запи-
тайлик у храмі», що містить відпові-
ді на такі питання: як поводитись у 
церкві, як молитися тощо. 

— Цей маршрут плануємо вдо-
сконалити, — продовжує Микола 
Степанович. — Адже він простяга-
ється на 12 кілометрів, які можна 
пов’язати з дванадцятьма апосто-
лами. Тобто для туристів, що подо-
рожуватимуть пішки, через кожен 
кілометр має бути знак, який би 
розповідав про учнів Христа. Цей 
церковний маршрут для людей, які 
прагнуть духовного збагачення, й 
він дуже цікавий. 

Другий напрямок пов’язаний 
із казкою. У трьох селах дітям про-
понують переглянути уривки з 

«Рукавички», «Івасика-Телесика», 
«Кози-Дерези». Також під час подо-
рожі відпочивальники — малеча та 
батьки — відвідують театралізовані 
ярмарки виробів народних умільців, 
продуктові ринки сільських госпо-
динь, алеї народних крамничок. 

У селі Любче, наприклад, ту-
ристи могли відвідати давньорусь-
ке городище XI–XIII ст., яке зараз 
жителі називають «вал», і пройтися 
через романтичні «Ворота мрій», 
що мають здійснити найзаповітніші 
бажання тим, хто зав’яже на них ко-
льорову стрічку. 

Між Переспою та Любчим пра-
цювало кінне таксі, яким можна 
було проїхатися за дві-три гривні. 
Для діток із міста це було справж-
ньою екзотикою. 

— Ми хочемо навчити людей 
заробляти, — продовжує сільський 
голова. — Спочатку — невеликі гро-
ші. Проте їх треба розворушити. От, 
наприклад, мені коштувало великих 
зусиль вмовити квітникарку впус-
тити до себе на подвір’я туристів. 
Але коли жінка побачила, що люди 
цікавляться тим, що вона вирощує, 
роблять замовлення, то потім запи-
тувала: а коли наступні відвідувачі 
приїдуть? 

Як розповів Микола Степано-
вич, торік вони приймали тільки три 
групи. А вже цьогоріч у молодіжно-
му центрі праці, що відповідає за ре-
кламу цього туристичного проекту, 
повідомили, що спроможні вести 
30 груп. 

— Чи готові ви їх прийняти? — 

цікавимося. 
— Плануємо вдосконалити те, 

що вже напрацьовано, щоб брати 
хоча б якусь символічну плату за 
екскурсію, адже затрати йдуть чи-
малі, — пояснює Микола Степано-
вич. — Необхідно навчити людей 
продавати потрібне туристу. Вишиті 
сорочки, наприклад, не пішли, бо та-
кий товар дорогий, а щось дрібніше 
купували. 

Голова Любченської сільської 
ради Володимир Петрук упевнений, 
що найбільше грошей туристи ли-
шили саме у Любчому. 

— Люди запитують, коли буде 
продовження туру, їм сподобалося, 
зацікавились, але є багато нюансів, 
— розповідає. — Треба шукати спон-
сорів, щоб допомагали все це об-
лаштовувати, залучати бізнес, щоб 
виходити на професійний рівень і 
мати прибутки. Я задоволений, що 
розпочали цей проект, адже є шанс, 
щоб село процвітало. Ми вже на-
писали проект на всеукраїнський 
конкурс проектів місцевого само-
врядування. Думаю, виграємо його, 
а там сума солідна — 370 тисяч. За 
них плануємо побудувати літній 
майданчик, зробити малу сцену на 
випадок дощу, трохи фасад Будинку 
культури відремонтувати, облашту-
вати санвузол, роздягальню, поклас-
ти бруківку, розбити парк. 

Голова Переспівської сільської 
ради Зіновія Пархомчук каже, що 
проект дав селянам можливість по-
бачити, на що вони здатні. Однак, за 
її словами, щоб «Волинську казку» 
збагатити, потрібно залучати бізнес, 
бо сільрада зі своїм бюджетом не в 
змозі вивести проект на професій-
ний рівень. 

Людмила ШИШКО 

Волиняни 
продовжують 
ставити на ноги 
українську армію 

На Волині не припиняють 
збирати гроші та матері-

ально-технічну допомогу для 
військових частин Збройних сил 
України, Державної прикордон-
ної служби, Національної гвардії 
МВС України, що дислокують-
ся на території області. Про це 
йшлося під час брифінгу членів 
наглядової ради щодо розподілу 
благодійних коштів. 

Голова наглядової ради Гри-
горій Павлович розповів, що на 
спеціальний благодійний раху-
нок волиняни вже переказали 
понад 1 мільйон 36 тисяч гри-
вень. Оскільки гроші вирішили 
збирати на рахунок Волинської 
обласної організації  Української 
спілки ветеранів Афганістану, 
їх можна використовувати од-
разу в міру надходження, не ви-
трачаючи час на різну паперову 
тяганину. 

— Ми збираємось із ке-
рівниками військових частин, 
дискутуємо і виділяємо гроші 
передусім на найнеобхідніше, — 
зазначив Григорій Григорович. 

Так, із цих коштів для до-
помоги військовим уже пішло 
905 тисяч 217 гривень. 

У наглядовій раді запевнили, 
що кожна пожертвувана копійка 
під контролем. Очільниця коор-
динаційного центру з допомоги 
волинським військовим части-
нам Олександра Фальчук роз-
повіла, що вже створена й спеці-
альна група у мережі «Фейсбук», 
де постійно публікуватимуть 
звіти про витрачені кошти. 

Військові просять волинян 
підтримати армію. Переказати 
гроші можна на рахунок: Во-
линська обласна організація 
Української спілки ветеранів 
Афганістану (ВОО УСВ Афга-
ністану) р/р 26006055500199 в 
ПАТ «КБ Приватбанк»; МФО 
303440; код 2012997. Також до-
помогти можна й особисто. Щоб 
отримати список речей, необхід-
них військовим, звертайтеся за 
телефонами: 063 020 51 77, 067 
33 222 97. 

Волиняни хочуть перекрити дорогу, всіяну 
ямами 

Люди вимагають термінового 
ремонту автодороги, що спо-

лучає Нововолинськ із Іваничами. 
Під час апаратної наради 

у губернатора голова цієї рай-
ради Віктор Вілентко порушив 
питання ремонту дороги Ново-
волинськ — Іваничі. За його сло-
вами, автошлях перебуває у ката-
строфічному стані. Люди навіть 
можуть перекрити дорогу. «Я не 
наполягаю на капремонті, але хоча 
б ямковий. Населення волає про 
допомогу», — заявив Вілентко, пе-
редає ЗІК. 

Тим часом обласна влада бідка-
ється, що поки не може запустити 
роботу асфальтного заводу через 
відсутність бітуму. Як імовірні 
варіанти розглядають залучення 
облавтодору й інших підрядників. 

У Луцьку знайшли табельну зброю, яку активісти забрали у ДАІвців 
19 лютого 


