На Волині порівняно з
іншими областями повітря
менш забруднене
У січні–вересні 2012 року від стаціонарних джерел
у повітря надійшло три мільйони 251,9 тисячі тонн
забруднювальних речовин, що на 1,3% більше, ніж
минулого року. Про це повідомляє «Укрінформ».
Найбільше забруднюють атмосферу Донецька,
Дніпропетровська, Луганська. Найменше — Чернівецька (2,2 тис. т), Херсонська (4,3 тис. т), Волинська
(4,9 тис. т), Закарпатська (5,3 тис. т).

Дизель Червоноград — Ковель
переїхав чоловіка
41-річний мешканець Волинської області переходив залізничну колію та потрапив під дизель-потяг
Червоноград — Ковель. Трапилося це на перегоні
Іваничі — Володимир-Волинський, повідомляють
у підрозділі зв’язків із громадськістю УМВС України
Львівської залізниці. Машиніст застосував термінове
гальмування для попередження наїзду, однак уникнути його не вдалося. Труп було направлено в морг
Володимир-Волинської ЦРЛ. Затримка руху поїзда
склала сім хвилин.

Де відсвяткувати Новий рік

До Нового року лишається все
менше часу, а отже, дедалі більшої
актуальності набуває мало не вічне
питання: де ж його відсвяткувати? Чимало людей щиро вірить у
містичність новорічної ночі й у приказку «Як Новий рік зустрінеш, так
його і проведеш». А тому кожному
хочеться вигадати щось цікаве,
щоби святкування було особливим
і запам’яталося надовго. Пропонуємо вам невеличкий огляд місцин,
де можна зустріти рік Змії у Луцьку
та його околицях.
Для тих, хто хоче відсвяткувати
2013 рік вишукано та водночас весело, найкращий варіант — ресторан.
На щастя, таких у Луцьку та в передмісті вистачає. Майже всі вони працюватимуть у ніч із 31-го на 1-е, ще
й обіцяють потішити гостей цікавою
розважальною програмою.
Так, ресторан «Замкова вежа»,
що у селі Усичі Луцького району,
запрошує зустріти Новий рік за 650
гривень із особи. Як розповіли у закладі, сюди входять трансфер гостей
із Луцька, святковий стіл і розваги.
У ресторані заплановані проводи
минулого року з гімном «Прощавай,
Дракошо». Зустріти власне Новий
рік збираються на вулиці під бій
курантів і відблиски салютів. Ну а
далі — доволі традиційна програма
з танцями, конкурсами, Дідом Морозом, Снігуронькою й іншими казковими героями.
У ресторані «Рестпарк» пропонують у новорічну ніч здійснити
навколосвітню подорож. У закладі обіцяють показати різноманіття
новорічних традицій народів світу.
Крім Діда Мороза з онучкою, заплановані виступи запальних циганів,
танцювальників степу, караоке і на-

віть стрип-денс. Вартість святкування — 500 гривень із носа.
Дещо дешевше буде зустріти Новий рік у нічному клубі. Так, святкування у «Золоті» обійдеться в 450
гривень. У ціну включено шоу-програму, наїдки та напої. Адміністрація закладу запевнила: шоу банальним не буде, хоча без Дідуся Мороза
не обійдеться.
Ціни на святкування у місцевих
кафе коливаються від 200 до 400 гривень, залежно від популярності та
зовнішнього вигляду закладу.
Тих, хто бажає добряче погорланити в новорічну ніч, запрошують у
караоке-клуб «Сінатра». При цьому
мінімальне замовлення їжі та напоїв на одну людину — 300 гривень.
Плюс сотня за вхід.
Для тих, хто хоче втекти подалі
від міста, але поїхати в гори не наважується, непоганим варіантом
стануть агросадиби. Щоправда, таке
задоволення не з дешевих. Скажімо,
орендувати садибу «Золота підкова»,
що у селі Дачне, на цілу новорічну
ніч обійдеться у сім тисяч гривень.
За ці кошти зможете скористатися
сауною, чотирма готельними номерами, бенкетним залом, подвір’ям
маєтку. Святковий стіл — окрема
розмова. Коштуватиме він 150 гривень із однієї людини.
Любителі більш активного відпочинку можуть орендувати комплекс «101 км». Басейн, сауна, солярій, більярд, теніс, тренажери, дартс,
настільні ігри й інше обійдуться у
вісім тисяч гривень за добу. Не забудьте доплюсувати до цієї суми ще
й мінімальне замовлення наїдків на
200 гривень із персони.
Хоч як дивно, охочі зустріти Новий рік на ковзанах зможуть це зробити на єдиному катку в місті. «Сні-

гова королева» працюватиме цілу
ніч, вартуватиме таке задоволення
35 гривень за 45 хвилин.
Зважаючи на те, що останнім
часом чимало розмов точиться довкола розвитку туризму в Луцьку,
ми вирішили поцікавитися, чи готує
облцентр щось цікаве для гостей із
інших міст. Адже Львів, із якого ми
так активно беремо приклад, пропонує чимало новорічних турів.
Приміром, одноденна екскурсія
Львовом і зустріч там Нового року
коштуватиме від 380 гривень. А три
дні у місті Лева й відвідини замків
області на додачу — від 1150 гривень
із носа. Та, як з’ясувалося, туристів
до Луцька на Новий рік особливо
не чекають, тож нічого для них і не
планують.
Директор туристичної агенції
«Патріот» Богдан Климчук повідав,
що кілька років тому вони намагалися залучити українців святкувати
Новий рік у Луцьку та заодно знайомитись із перлинами Волині. Та, на
жаль, інтерес до такої атракції був
украй низьким. Пан Богдан пояснює
це тим, що Луцьк слабо «розкручений» у туристичному плані, для
пересічного туриста тут поки мало
цікавого.
У Луцькому центрі туристичної
інформації та послуг теж підтвердили, що над залученням туристів
на Новий рік до міста поки не працюють.
— Тут попит формує пропозицію, — каже директор центру Олена Семенюк. — Чесно кажучи, ми
не сподіваємося на великий наплив
туристів у Луцьк цього Нового року.
Поки активно не займалися промоцією міста в плані святкування
новорічної ночі, тож не розробляли
програм чи маршрутів. На усе потрібні час і люди, а нас працює всього лише троє. Ми не кажемо, що не
хочемо цього робити, просто поки
всього не потягнемо. Спочатку маємо підготувати місто, а тоді залучати
людей до нас. До речі, вже наступного року відбудуться промоційні поїздки-презентації Луцька в інших
містах України. Також плануємо
розпочати проект екскурсій цікавими та незвичними місцями міста, на
який нас надихнула столична ініціатива — «Цікавий Київ». Тож після
цього залучати людей до нас на Новий рік буде реальніше.
Пані Олена розповіла, що в межах цього проекту можуть бути екскурсії єврейськими районами міста,
прогулянки з акцентом на цегляний
стиль в архітектурі облцентру, відвідини нестандартних місцин, скажімо, таких як пам’ятник слону, котрий щороку міняє колір.
Ольга УРИНА

На Волині перепоховали розстріляних у роки війни мирних жителів

О

станки 382 цивільних осіб, розстріляних у часи Другої світової війни, урочисто перепоховали
на міському кладовищі міста Володимира-Волинського 30 листопада.
На церемонії були присутні представники керівництва області й міста, Державної міжвідомчої комісії
у справах увічнення пам’яті жертв
війни і політичних репресій при
Кабінеті Міністрів України, а також
Ради охорони пам’яті боротьби та
мучеництва Республіки Польща і
громада міста. Про це повідомляє
ВГО «Союз «Народна пам’ять».
«Рештки розстріляних мирних
жителів випадково знайшли археологи під час дослідження фундаменту замка короля Казимира Великого,
пам’ятки національної архітектури Х
століття, — повідомив начальник відділу культури і туризму ВолодимирВолинського міськвиконкому Андрій
Шоцький. — Це сталось у 2011 році.
Саме тоді були знайдені перші останки розстріляних людей. Під час подальших розкопок, які проводились
у 2011-му та 2012 роках спільно з
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Події

Лучанин збив пішохода на смерть і зник із
місця аварії

2

грудня близько 3-ї години ранку під час нагляду за безпекою
дорожнього руху на стаціонарному посту №2 смт. Маневичі від оперативного чергового управління
ДАІ УМВС України у Волинській
області надійшло повідомлення
про факт скоєння дорожньо-транспортної пригоди, водій із місця
якої зник.
Працівникам роти дорожньопатрульної служби ДАІ повідомили, що це автомобіль темного
кольору (джип), а на номерному
знаку є цифра 2. Правоохоронці
почали пильно перевіряти схожі автомобілі для встановлення
особи водія, який збив пішохода.
Невдовзі зупинили «Фольксваген
Таурег» під керуванням 31-річного
жителя обласного центру. Під час
перевірки документів водій пово-

дився спокійно, а в машині, крім
нього, перебував пасажир. При
огляді машини водій занервував,
оскільки переднє праве крило та
праве дзеркало заднього виду були
пошкодженими.
Співробітники ДАІ відразу
зрозуміли, що це і є розшукуване
авто. Винуватець зізнався, що це
саме він скоїв наїзд на 19-річного
юнака, але стверджував, що доставив потерпілого у медичний
заклад. Слідчо-оперативна група,
яка прибула з Рівненщини на пост
№2 смт. Маневичі, повідомила, що
водій до лікарні молодика не довіз,
а залишив поблизу медзакладу.
На жаль, унаслідок наїзду хлопець від отриманих травм помер.
Автомобіль затримано. Триває перевірка, розповіли в УДАІ УМВС
України у Волинській області.

Модернізувати зоопарк почнуть у кінці
грудня

Г

рантову угоду на виділення
коштів для модернізації зоокуточка в Луцьку підпишуть до кінця
грудня. Про це розповів заступник
Луцького міського голови Василь
Байцим, пише «ВолиньРost».
За його словами, згідно з рі-

шенням моніторингового комітету
в рамках програми добросусідства
«Польща — Білорусь — Україна»,
угоду про виділення коштів можуть підписати 28 грудня. Але
перед цим треба ще зібрати пакет
необхідних документів.
У моніторинговому комітеті
хочуть бачити позитивне рішення
комплексної державної експертизи на реконструкцію зоопарку.
Крім того, має бути готовий дозвіл
на будівництво. Ще одним важливим пунктом став висновок екологів. Державна екологічна експертиза має зробити оцінку впливу на
навколишнє середовище. Коли всі
документи будуть зібрані, угоду
підпишуть.
Нагадаємо, згідно з програмою фінансування, в луцькому зоопарку мають збудувати великий
ведмежатник, замінити паркани
тощо. Проект розрахований на два
роки.

На Ковельщині шахрай продавав
віртуальні авто

37

-річний мешканець Ковельського району придумав
доволі оригінальний спосіб заробляння грошей. Чоловік пропонував людям послуги, пов’язані з купівлею та перегоном з-за кордону
потрібних автомобілів.
Слід зазначити, що гроші за
майбутній транспортний засіб
чоловік брав наперед. Однак проходив певний час, а бідолашний
купець і надалі ходив пішки. «Підприємець» тим часом вигадував
різні історії щодо неможливості
придбання або ж доставки автомобіля, але гроші так і не повертав.

У результаті люди залишалися ні з
чим, повідомляють у СЗГ УМВС
України у Волинській області.
Наразі до правоохоронців
звернулося двоє ошуканих, які чекають замовлений транспорт майже рік. У справі відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190
(Шахрайство) ККУ. Санкція статті
передбачає штраф від п’ятдесяти
до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні
роботи на строк від одного до двох
років, також можливе обмеження
або позбавлення волі — до п’яти
та трьох років відповідно.

Чоловік повісився в міліцейському
автомобілі

Н
польськими археологами, в кількох
поховальних ямах було знайдено залишки 747 осіб, з-поміж яких літні
люди, жінки та діти. Оскільки поховання масове, його можна пов’язати
з розстрілами 1941 року перед наступом німецьких військ».
За переказами місцевих мешканців, біля замку під час війни дійсно
проводилися масові розстріли. Крім
того, поруч колись стояла будівля, у якій розміщувалася спочатку
царська в’язниця, потім — тюрма

НКВС, а під час війни — гестапо.
Тож, за попередніми версіями, знайдені люди були розстріляні орієнтовно у 1941-1942 роках.
За словами Шоцького, це вже
друге перепоховання закатованих.
Перші 365 осіб було поховано напередодні. На жаль, ані національну належність, ані особи загиблих
встановити не вдалося. Заупокійна
служба за розстріляними була відправлена у чотирьох релігійних конфесіях.

а Ковельщині під час транспортування у відсіку патрульного авто для адмінзатриманих чоловік вчинив суїцид,
повідомляють у СЗГ УМВС України у Волинській області.
У чергову частину міськвідділу
звернулася жінка і повідомила про
те, що її співмешканець влаштував
сімейний дебош. На місце виїхала
слідчо-оперативна група.
Прибувши за вказаною адресою, працівники міліції застали
нетверезого чоловіка. Тому й повезли його в лікарню для встановлення ступеню алкогольного
сп’яніння.
Перед цим здійснили огляд для
виявлення предметів, якими він

міг завдати шкоду собі або іншим.
Оскільки чоловік поводився спокійно, спецзасоби і заходи фізичного впливу щодо нього не застосовували.
Коли під’їхали до медзакладу,
міліціонери відчинили двері службового автомобіля і побачили, що
затриманий повісився.
За цим фактом проведена
службова перевірка, за результатами якої щодо працівників міськвідділу застосовані заходи дисциплінарного впливу, а начальник
подав рапорт на звільнення.
Крім того, Ковельська міжрайонна прокуратура проводить
перевірку щодо правомірності дій
працівників міліції.

