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Події

МОНУМЕНТ 

ІНВЕСТИЦІЇ 

Кінотеатру «Промінь» хочуть 
знайти інвестора

Луцьке комунальне підприєм-
ство «Кінотеатр «Промінь» на-

решті видряпалося з боргів. Про 
це перед виконкомом міськради 
доповів його директор Костянтин 
Пантік.

За словами Пантіка, за сім мі-
сяців його роботи на посаді ди-
ректора кінотеатру повністю по-
гашено заборгованість по зарплаті 
та комунальних послугах. Також 
проведено незначні ремонтні ро-
боти у фойє. При цьому кінотеатр 
вийшов на невеличкий плюс — 
дев’ять тисяч гривень. Загальний 
же дохід підприємства за останні 
місяці досяг 54 тисячі гривень. 70-
80% прибутку становить орендна 
плата. На показах фільмів «Про-

мінь» щомісячно заробляє близько 
десяти тисяч гривень.

Костянтин Пантік каже, що 
передусім потрібно замінити ві-
део- та звукове обладнання. За та-
кої умови відвідуваність закладу 
зросте й він зможе приносити гро-
ші. А згодом за зароблені кошти 
можна буде провести повноцінний 
ремонт і в залі.

Мінімальна сума, необхідна 
на нове обладнання, становить 
близько 300 тисяч гривень. Однак 
членам виконкому така ціна вида-
лася низькою. Міський голова Ми-
кола Романюк пригадав, що на за-
міну «світла та звуку» в обласному 
драмтеатрі витратили 2,5 мільйона 
гривень.

Але грошей на нове облад-
нання в бюджеті все одно немає. 
Тож було запропоновано пошука-
ти інвестора та створити спільне 
приватно-державне підприємство. 
Міський голова запропонував, аби 
в такому випадку 51% акцій лиша-
лося місту. Інші члени виконкому 
зазначили, що такі умови інвес-
тору не вигідні. Тож зійшлися на 
тому, що найближчим часом по-
трібно скласти чітку інвестиційну 
пропозицію.

Ольга УРИНА

БОРГИ ПО КРЕДИТАХ 

Прокурори Волині повернули 
«Укрексімбанку» $677 тисяч 

Задоволено позов прокуратури 
Волинської області в інтересах 

держави в особі ПАТ «Державний 
експортно-імпортний банк Украї-
ни». Про це йдеться на сайті Генп-
рокуратури України.

Прокуратура області звернула-
ся з позовом в інтересах держави в 
особі ПАТ «Державний експортно-
імпортний банк України» до ТзОВ 

«Фудцентр», ТзОВ «Арго» та ВАТ 
«Демидівський консервний завод» 
про стягнення заборгованості по 
кредитному договору в розмірі по-
над 677 тисяч доларів США та пені 
на суму понад 79 тисяч гривень.

Постановою Господарського 
суду Волинської області позовні 
вимоги прокуратури задоволено у 
повному обсязі.

Як можна активно відпочити в травні
У травні настають по-справжньому 
теплі дні. Сонячна погода за ві-
кном так і спокушає вирушити на 
відпочинок на природу. Проте 
час відпусток іще не настав, тож із 
мандрівкою потрібно втиснутись 
у вихідні. До того ж після свят і 
рясних гостин багатьом хочеться 
спробувати активного відпочинку. 
Тож «Відомості» намагалися до-
слідити, де та як можна провести 
травневий вікенд. 

СПЛАВ ГІРСЬКИМИ РІЧКАМИ

Якщо ви любите екстремальний 
відпочинок, воду та природу, то 
можете спробувати на своїй шкурі 
рафтинг — сплави на рафтах і ката-
маранах гірськими річками. В одно-
му з туристичних агентств Луцька 
пропонують рафтинг річкою Чор-
ний Черемош. Тур триває два дні з 
ночівлею у наметовому містечку в 
селі Зелене Закарпатської області. 
Сам сплав триває дві або три годи-
ни, залежно від вашого бажання. 

— Рафтинг — це дуже захопли-
во: човен долає пороги, вас підкидає 
— і ви отримуєте чималу дозу адре-
наліну, — розповідає керівник тура-
гентства Богдан Климчук. — Попри 
це, рафтинг по Чорному Черемошу 
безпечний і доступний кожному, бо 
це відносно спокійна річка. Вікових 
обмежень немає: сплавлятися може 
і школяр, і людина старшого віку — 
аби лишень дозволяло здоров’я. Пе-
ред сплавом проводиться інструк-
таж, а під час самої подорожі річкою 
на човні обов’язково присутній ін-
структор. 

Усю необхідну амуніцію для 
сплаву надають, одначе з собою 
потрібно взяти спортивний одяг і 
взуття, якщо є можливість — водо-
відштовхувальні костюми, змінне 
вбрання. Зважаючи на те, що це все 
ж «дикий» туризм, потрібно потур-
буватися про намет, спальник, те-
плий одяг. 

Крім самого сплаву та проживан-
ня на природі, в тур також включені 
підйом на гору Піп Іван (2020,5 м) та 
екскурсія в музей старожитностей 
Романа Кумлика у Верховині.

За такий вікенд у турагентстві 
просять 450 гривень. Та якщо сплав-
лятися не наважитеся, то зекономи-
те півтори сотні гривень. Коли ж ви 
самостійно мандруєте Карпатами й 
вирішили сплавлятися, то в серед-
ньому один день такого екстриму 
вартує близько 150 гривень. 

ПОДОРОЖ СТИРОМ

Змусити себе поїхати за при-
годами аж на Закарпаття до снаги 
не всім. Але якщо ви таки хочете 
спробувати сплавлятися річками, 
можна це зробити й на Волині. В ма-
газині туристичного спорядження, 
що на вулиці Винниченка у Луцьку 
дають на прокат байдарки. Оренда 
двомісної на добу коштуватиме 120 

гривень, тримісної — 170 гривень. 
Плавзасіб може отримати будь-хто, 
проте потрібно бути дуже обереж-
ним, аби лишити його цілим і неу-
шкодженим. Опріч цього, працівни-
ки магазину організовують й групові 
сплави. Приміром, є тур «Вечірній 
Луцьк», який передбачає тригодин-
ний сплав Стиром. Вартість якого 
125 гривень з особи, при цьому вам 
надають плавзасіб, рятувальний 
желет, групу супроводжує інструк-
тор.  Є ще кілька варіантів одно-
денних сплавів. Також пропонують 
і дводенні подорожі волинськими 
річками, наприклад за маршрутом 
«Луцьк-Рокині-Рожище». Ціна пи-
тання— 150 гривень з особи.

ВЕЛОМАНДРІВКА 

Мандрувати Карпатами можна 
не лише човном, а й на велосипеді. 
Проте таких послуг волинські тура-
гентства зазвичай не пропонують. 
Якщо, крім бажання покататися, ма-
єте ще й ровер, то лишається лише 
придбати квитки на потяг. Кілька 
маркованих веломаршрутів почина-
ються з популярного прикарпатсько-
го містечка Яремча. Тож спочатку 
потрібно дістатися потягом Ковель 
— Чернівці до Івано-Франківська, а 
там, зачекавши близько години, пе-
ресісти на дизель Івано-Франківськ 
— Рахів. Кілька годин між горами — 
і ви на місці. 

З автостанції в Яремчі беруть 
початок кілька веломаршрутів. На-
приклад, «Оглядовий», протяжністю 
більше як сім кілометрів по неходже-
них стежках Яремчі.  Досвідченим 
велосипедистам припаде до душі  
екстримальний веломарштрут «Ма-
ливо» через одноіменну гору. Тут 
пропонується проїхати близько 14, 5 
кілометрів, однак не виключено, що 
певний час ви будете тягти за собою 
свій велосипед. 

Якщо ж ви не маєте ні залізного 

коня, ні особливих навиків вело-
їзди, то можете помандрувати до 
Карпат без велосипедів, а там уже 
візьмете напрокат. Оренда одного 
ровера та шолома коштуватиме від 
сімдесяти гривень за добу.

Віднедавна брати двоколісних на-
прокат можна і в Луцьку. Один день 
користування ровером коштувати-
ме п’ятдесят гривень плюс іще п’ять 
за шолом. Волинські велосипедис-
ти рекомендують з’їздити в навко-
лишні села, наприклад, у Гаразджу, 
Вортнів, Рокині. Сміливці можуть 
покрутити педалі в смт. Олика, де 
розташований замок Радзівілів, або 
в місто Дубно Рівненської області. 

ПРОГУЛЯНКА ПЕЧЕРАМИ

В Тернопільській області налічу-
ється більше сотні печер. Вони зна-
ходяться на глибині від 10 до 50-60 
метрів під землею. Традиційно ту-
ристичні агентства пропонують про-
гулянку печерою Млинки, що розта-
шована поблизу міста Чортків. Похід 
триває в межах трьох годин, за цей 
час група рухається то просторими 
коридорами, то навкарачки тісни-
ми проходами. Одноденна екскурсія 
вартуватиме близько сотні гривень. 
Туристам пропонують і дводен-
ний варіант із заїздом у Кам’янець-
Подільський і Хотин. Враховуючи 
те, що в ціну входитиме й ночівля, за 
такий варіант доведеться заплатити 
від 240 гривень. Для такої поїздки 
доцільним буде спортивний одяг, 
зручне та міцне взуття. Варто взяти 
з собою й вбрання (краще комбіне-
зон), яке не боязко забруднити. За 
потреби комбінезон можна взяти на-
прокат. Також напрокат за п’ять гри-
вень надають ліхтарики. За послуги 
екскурсовода доведеться заплатити 
20 гривень із особи. Це якщо в групі 
десять чоловік. Якщо група менша, 
то, звісно, ціна ростиме.

Ольга УРИНА

АЛЬТЕРНАТИВА 

Бобові з Хмельниччини 
вивезуть в Ізраїль 
Із Хмельницької області експортуватимуть 
турецький горох — той, що вирощується на по-
лях фермерського господарства «Лебідь» у селі 
Велика Березна. Це єдине господарство в області, 
яке спільно з підприємцями з Ізраїлю вперше 
цьогоріч узялося вирощувати новий для краю вид 
бобових. Урожайність, за попередніми підрахун-
ками, має скласти 20-30 центнерів із гектара. Весь 
урожай, вирощений на 505 га, відповідно до під-
писаних угод, буде відправлений в Ізраїль. 

5,9
стільки мільярдів доларів грошо-
вих переказів, за даними Нацбанку, 
надійшло в Україну з-за кордону. З 
загального об’єму приватних грошо-
вих переказів в Україну 3,4 мільярда 
доларів — оплата праці, 1,56 мільяр-
да — перекази від заробітчан.

Америка спростила візовий 
режим для українців 
США спростили візовий режим для українців. «Аме-
риканська сторона оголосила про своє односторон-
нє рішення скасувати з 20 квітня цього року для тих 
громадян України, які протягом останніх 12 місяців 
уже отримували американські візи, необхідність про-
ходження співбесіди при повторному зверненні», — 
повідомив прес-секретар МЗС Олександр Дікусаров. 
За статистичними даними посольства США в Україні, 
спрощенням уже зараз можуть скористатися більше 
10% від загальної кількості потенційних аплікантів.

З яблук українці перейшли 
на банани й апельсини 

Різкий ріст цін на яблука в пер-
ші місяці 2011 року призвів 

до збільшення попиту населення 
на імпортні цитрусові та банани, 
повідомляють аналітики проекту 
«АПК-Інформ: овочі та фрукти».

«У січні-березні 2011 року 
споживання бананів, апельсинів і 
мандаринів зросло на 35-45%, що 
приблизно відповідає зниженню 
обсягів споживання яблук за цей 
же період», — каже керівник про-
екту Андрій Ярмак.

У поточному маркетинговому 
році яблука в Україні подорожчали 
на 40-50% в порівнянні з минулим 
сезоном. При цьому імпортні яблу-
ка додали в ціні значно більше, ніж 
вітчизняного виробництва.

За словами Ярмака, середня 
оптова ціна на фрукт у кінці ми-
нулого року в Україні піднялася на 
40-50% у порівнянні з 2009 роком. 
Натомість імпортні яблука, осно-
вний обсяг яких був завезений із 
Польщі, подорожчали на 70-80%.

В обласному центрі членам орг-
комітету з питань встановлення 

пам’ятника Степанові Бандері пре-
зентували практично остаточний 
варіант монумента — зміни у його 
вигляді тепер будуть лише мінімаль-
ні, пише ЗІК.

Прив’язку проекту пам’ятника 
до майдану перед РАЦСом здійснив 
архітектор Владислав Ващук. Гово-
рити про точну вартість будівни-
цтва він не береться — остаточного 
кошторису ще не підготували. 

За оцінками голови Волинського 
братства вояків ОУН-УПА Василя 
Кушніра, залежно від матеріалів зве-
дення такого пам’ятника коштува-
тиме до півтора мільйона гривень. 

Тим часом добровільними по-
жертвами уже вдалося зібрати 20 
тисяч гривень. 

Голова постійної депутатської 
комісії Луцької міськради з питань 
дотримання прав людини, закон-
ності, боротьби зі злочинністю, 
депутатської діяльності, етики та 
регламенту Святослав Боруцький 

розповів, що пам’ятник Бандері у 
Луцьку буде заввишки вісім-десять 
метрів. Переконує: після затвер-
дження кошторису чимало луцьких 
підприємців пожертвують гроші на 
зведення монумента. 

За словами секретаря міськради 
Григорія Пустовіта, за підсумками 
виконання бюджету Луцька за пів-
річчя йтиметься і про виділення 
коштів із міської скарбниці. Тут ба-
гато залежатиме від доходів казни. 
Обсяг фінансування, який собі може 
дозволити влада на спорудження 
пам’ятника та благоустрій площі пе-
ред РАЦСом, — від 100 до 400 тисяч 
гривень.

А вже після вихідних проект 
пам’ятника Бандері представлять 
Луцькому міському голові Миколі 
Романюку.
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У Луцьку показали, яким буде пам’ятник Бандері 


