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стільки мільярдів доларів 
кредитів узяла Україна минуло-
го року, а повернула 14 млрд. 
Віддані борги — це кредити, які 
взяла Україна за часів Янукови-
ча, повідомив Прем’єр-міністр 
Арсеній Яценюк. 

Працівники відділу муніци-
пальної дружини здійснили 

відпрацювання за фактом до-
тримання Правил благоустрою у 
м. Луцьку. Було перевірено тери-
торію міста і виявлено низку пору-
шень. Окремі фасади об’єктів тор-
гівлі та сфери послуг перебувають 
у незадовільному стані. За цими 
фактами інспекторами відділу 
складено 13 приписів із терміном 

виконання від 2 до 14 днів.
Ці питання відповідно до чин-

ного законодавства поставлені на 
контроль у відділі муніципальної 
дружини Луцької міської ради. 
У разі невиконання виставлених 
вимог у добровільному порядку, 
власників об’єктів буде притягну-
то до відповідальності за фактами 
порушення правил благоустрою 
м. Луцька та ст. 152 Кодексу Укра-
їни про адміністративні правопо-
рушення. 

ДП «Волинські старожитнос-
ті», що входить до складу 

ВГО «Союз «Народна Пам’ять», 
спільно із польською Фундацією 
Незалежності (Люблін) розпочали 
пошукові дослідження на Володи-
мир-Волинському городищі, де у 
1997, 2010–2014 рр. виявлено й екс-
гумовано більше 2700 жертв НКВС 
та гестапо. 

Участь в експедиції беруть Сер-
гій Панишко (керівник), Олексій 
Златогорський, Тарас Верба, Сергій 
Шабловський, Дмитро Дем’янчук, 
Ірина Витвицька, Назар Галабуз, 
Андрій Трофимук, Юрій Сковорода 
з українського боку та Ян Федірко, 
Павел Боболович — із польського. 

Протягом двох тижнів закладено 
18 траншей різних розмірів і глиби-
ни у східній, центральній та півден-
ній частині давньоруського горо-
дища. В одній із траншей виявлено 
поховальну яму, в якій перебуває від 
300 до 1000 людських останків. По-
передньо дослідники визначили цю 
яму як середньовічне кладовище, 
але, з огляду на відсутність будь-
якого супровідного матеріалу, точне 
хронологічне датування дадуть по-
дальші її дослідження. 

Зі спогадів головного лікаря 
лікарні, яка діяла в приміщенні ко-
лишньої в’язниці, Миколи Ваврисе-

вича, у 1973 році у північно-східній 
частині городища було вирішено 
облаштувати сміттєзбірну яму. Під 
час її копання виявлено людські 
останки, різне взуття, рештки одягу. 
Останки залишили на місці, яму за-
сипали. 

Цей смітник наша спільна екс-
педиція 2015 року відкрила. Виявле-
но людські останки, що лежали не в 
анатомічному порядку, велику кіль-
кість сміття різних років ХХ ст. Там 
же знайдено кокарду з польського 
військового кашкета, що, ймовірно, 
належав офіцеру Люблінського 8-го 
піхотного полку. Історія цього полку 

свідчить, що у вересні 1939 року во-
їни були інтерновані Червоною ар-
мією. Подальша їхня доля невідома. 
Можливо, дослідження експедиції 
дадуть відповідь на це запитання.

Також дослідники в одній із 
траншей відкрили виробничу це-
гляну піч XIV–XV ст. та унікальний 
глечик-куманець східної традиції 
того ж часу. 

Роботи тривають. 
Прес-центр ДП «Волинські 

старожитності»
Фото: Ян Федірко, 

Олексій Златогорський

Українці з поляками досліджують Володимир-Волинське 
городище 

Студенти-китайці 
намагалися вивезти 
з України 14 кг бурштину 
 Про це повідомили в Державній прикордонній 
службі України. Студентів затримали прикор-
донники окремого контрольно-пропускного 
пункту «Київ» у той момент, коли ті прямували за 
маршрутом Київ–Москва–Пекін. Під час огляду 
багажу правоохоронці виявили в них пакунки з 
необробленим сонячним камінням, яке студенти 
намагалися приховати від митного контролю. 

Порушників правил благоустрою буде 
притягнуто до відповідальності 

На проспекті 
Молоді у Луцьку 
встановлено 
43 сучасні 
світлодіодні 
ліхтарі 

На Волинській митниці 
новий керівник 
Виконувачем обов’язків начальника Волинської 
митниці призначили Дмитра Якобчука. Про це пові-
домили у прес-службі ГУ ДФС у Волинській області. 
Якобчук Дмитро Михайлович народився 1974 року 
в м. Києві. Освіта: Українська академія друкарства, 
1997 рік, спеціальність — «поліграфічні машини 
й автоматизовані комплекси», кваліфікація — 
інженер-механік; друга вища — Міжрегіональна 
Академія управління персоналом, спеціальність — 
«правознавство», кваліфікація — юрист. 

Міський голова Микола Ро-
манюк у своїй діяльності 

приділяє значну увагу освітлен-
ню міста. 

Нещодавно працівники 
КП «Луцьке електротехнічне 
підприємство — Луцьксвіт-
ло» замінили старі світильни-
ки на сучасні світлодіодні на 
просп. Молоді. Нові освітлю-
вальні елементи енергоощадні 
та споживають значно менше 
електроенергії. Крім того, вони 
дають можливість краще освіти-
ти проїжджу частину і тротуари, 
а це комфорт і безпека громадян. 

Нагадаємо, під час проведен-
ня капремонтів прибудинкових 
територій у місті обов’язковою 
вимогою, яку ставить перед ви-
конавцями робіт Микола Рома-
нюк, окрім влаштування нового 
дорожнього покриття і дитячих 
майданчиків, є відновлення чи 
будівництво мереж зовнішнього 
освітлення. 

Брудний, обшарпаний та 
непристойно обписаний 
Молодість — пора, коли душа праг-
не яскравих вражень і свята. Тож 
між напруженими днями навчання 
чи праці молодим хочеться розсла-
битися, погуляти. У Старій Вижівці 
закладів, де можуть запропонувати 
відпочинок, тим паче змістовний, 
практично немає. Бар, кава, пиво, 
теревені біля фонтана, який давно 
не працює, навіть у великі свята 
влітку, і час від часу в якомусь із 
закладів харчування жива музика 
— ось, мабуть, і все. 

Однак якось у райцентрі зна-
йшлися сміливці, котрі ризикну-
ли оприлюднити ідею створення 
молодіжного центру на базі кіно-
театру «Промінь». Проте вартість 
оригінального проекту змусила 
її повиснути в повітрі. На той час 
приміщення кінотеатру, а саме його 
перший поверх, уже орендував під-
приємець Вадим Гурський. «Жи-
вих» грошей він не сплачував, на-
томість у рахунок орендної плати 
зобов’язувався виконувати в при-
міщенні ремонтні роботи, облагоро-
дити прилеглу територію та нагляда-
ти за другим поверхом. 

І справді, у 2006 році підпри-
ємець найняв людей, котрі засмоли-
ли дах, що протікав у кількох місцях, 
вставив у приміщенні нові вікна та 
двері. У залі можна вже було пере-
глянути кінофільм. За словами се-
лищного голови Миколи Залевсько-
го, виконали робіт на суму 22 тисячі 
гривень. 

— Рішенням сесії Старовижів-
ської селищної ради від 28 грудня 
2004 року кінотеатр був перепро-
фільований на селищний Будинок 
культури, — розповідає Микола Іва-
нович. — Договір оренди передбачав 
суборенду (!). Тому, щоб урізнома-
нітнити відпочинок молоді, Вадим 
Гурський залучив до свого проекту 
Віталія Бащука, який організував 
тут світломузику. 

Розваги сягали свого апогею — 
хмари над закладом культури згущу-
вались. Одного разу Вадим з’ясовує, 
що хтось вибив двері, які ведуть на 

другий поверх, і звернувся в міліцію. 
Винних, звичайно ж, не знайшли. А 
от рейдова бригада, куди увійшли 
також представники ЗМІ, чого тіль-
ки не побачила у коридорі та кімна-
тах! Санепідемстанція закрила за-
клад відпочинку. Після того звідти 
вивезли не одну машину сміття. 

Перед цим орендар облаштував 
у Будинку культури ще й бар без 
будь-яких на те дозволів. І це при 
тому, що в приміщенні відсутнє міс-
це, куди цар пішки ходить. То де ж 
тоді справляти природну потребу? 
Шарада розгадується досить легко: 
навколо «Променя» чимала терито-
рія, навіть кущики неподалік. Тож 
і не дивно, що після гамірних весе-
лощів уранці біля місця відпочинку 
молоді було повно пляшок, банок, 
часто розбитих і потрощених, та 
іншого сміття, яке розноситься ві-
тром. Іноді воно не прибиралося по 
кілька днів. 

Щоправда, бар довелося закри-
ти. Але це не вирішило проблеми, 
бо приходити на танці, не прийняв-
ши пивного допінгу, багатьом не до 
снаги. Така вже в нас культура. І це 

при тому, що відвідували дискоте-
ку в «Промені» переважно школярі 
та учні місцевого професійного лі-
цею. Чи знали про це депутати се-
лищної ради, коли на одній із сесій 
у 2011 році продовжили тривалість 
роботи закладу культури до 2-ї го-
дини ночі, якщо перед цим своїм же 
рішенням обмежили перебування 
неповнолітніх у місцях масового від-
починку 22-ю годиною? Запитання 
риторичне. 

Про те, чи дозволено реалізо-
вувати пиво у Будинку культури, 
сперечалися тоді чимало. Дехто не 
бачив у цьому великого гріха. На-
томість законодавство іншої думки: 
торгівля пивом заборонена у за-
кладах культури, освіти, охорони 
здоров’я, спортивних установах 
тощо. Зрештою, така позиція не су-
перечить і здоровій логіці. Більше 
того, в той час народний депутат 
України Микола Головко зареєстру-
вав у Верховній Раді законопроект 
№ 2062, у якому йдеться про заборо-
ну продажу пива з 22-ї до 8-ї годи-
ни, тобто у вечірній та нічний час. 
Народний обранець пропонував не 

відпускати пиво особам віком до 
21 року, тим, хто перебуває у нетве-
резому стані, а ще вагітним жінкам. 
От тільки коли дійшла справа до 
розгляду цього законопроекту, ска-
зати сьогодні достеменно не можу. 

Отже, повертаючись до нашої 
теми: вже давно закінчився термін 
оренди селищного БК. Зважаючи на 
його технічний стан (приміщення 
потребує серйозного ремонту, тут 
немає ні водопостачання, ні водо-
відведення, воно не опалюється), 
навряд чи хто захоче його придба-
ти, бо саме про аукціон ідеться й у 
нашій розмові зі селищним голо-
вою Миколою Залевським. Микола 
Іванович покладає надії, що хтось 
та купить споруду, що в центрі насе-
леного пункту. Втім, його оптимізм 
розділити важко. У бюджеті Старої 
Вижівки немає грошей на ремонт 
типової споруди кінотеатру. Що-
правда, торік місцевий підприємець 
Ярослав Бащук вирішив до Дня Не-
залежності трохи причепурити осе-
редок культури, що по сусідству, і 
пофарбував фундамент кінотеатру, 
прикрасивши його патріотичним 
«Слава Україні! Героям слава!» в си-
ньо-жовтому кольорі. Але впродовж 
цього року тут ще й вибили вікна, 
через які всередину проникають 
особи, що нагадують бомжів, навіть 
удень, свідком чого мимоволі дове-
лося стати, обписали центральний 
вхід непристойними фразами, на 
східцях, які ведуть у Будинок куль-
тури, повно набитого скла, а поруч 
же — дитячий майданчик. 

Куди подітися молоді, в якої в 
кишені не густо шелестить? Тож 
відповідь на старе запитання «Чи 
буде в Старій Вижівці молодіжний 
центр?» — швидше зі сфери фантас-
тики, аніж із реального життя. Тому 
мені дуже жаль хлопців і дівчат, які 
будуть знову змушені танцювати в 
холодному залі, оповитому туманом 
дискотеки, за умови, що хтось знову 
захоче його орендувати. 

Наталія ЛЕГКА,
Старовижівський район

(фото автора)

Так виглядає селищний Будинок культури у Старій Вижівці, при тому, що, крім барів, молоді тут по-
дітися ніде 


