
У 2010 році на Волинь навідалася 
німецька делегація, щоб спроекту-
вати разом із науковцями націо-
нального університету імені Лесі 
Українки ботанічний сад у Луцьку. 
Тоді ж пішли гучні заяви, що має 
з’явитися небаченої краси зелена 
зона аж на 10 гектарах. Ще б пак: 
над проектом збиралися працюва-
ти фахівці з двох країн! Але розмо-
ви закінчилися, з того часу вже ми-
нуло три роки, а ботанічного саду 
в облцентрі як не було, так і немає. 
«Відомості» вирішили з’ясувати, на 
якій стадії його розробка. 

Почнемо з історії. В 1977-му 
Луцькому державному педагогічно-
му інституту ім. Лесі Українки було 
надано 10 гектарів у долині Сапала-
ївки, поблизу вулиці Шопена, для ор-
ганізації ботанічного саду «Волинь». 
Коли в радянські часи за територією 
ще доглядали, висаджували цікаві 
породи дерев, то з часом вона поча-
ла занепадати. Та й насправді садом 
можна було назвати лише два гекта-
ри, а все інше займали дитяча заліз-
ниця та заплава річки. 

— В 2001 році до нас приїхали 
співробітники Ботанічного саду На-
ціональної академії наук України. 
Вони обстежили цей сад і зробили 
висновок, що він не підпадає під 
категорію ботанічних садів. Бо там 

мала би бути огороджена територія, 
спеціалісти мали б вирощувати різ-
ні види рослин, провадити наукову 
діяльність. А всього цього в ботсаду 
на Шопена не робили, — розповідає 
начальник відділу екології Луцької 
міської ради Анатолій Гламазда. 

За словами чиновника, універси-
тет почав шукати інше місце під бо-
танічний сад і зупинив свій вибір на 
зеленій зоні на вулиці Потебні. Там 
якраз була територія близько 10 гек-
тарів із цікавим рельєфом. Тож уже 
в 2004 році виш отримав державний 
акт на право постійного користу-
вання цією землею. Проте з того 
часу ніхто на цій території особливо 
нічого не робив: ліквідували стихій-
ні сміттєзвалища, та й усе. В 2010-му 
нарешті зажевріла надія, що у місті 
таки з’явиться нова зелена зона. До 
Луцька приїхали спеціалісти фа-
культету ландшафтної архітектури 
й екологічного планування Вищої 
технічної школи Східна Вестфалія 
— Ліппе з Німеччини, щоб разом із 
науковцями ВНУ (нині СЄНУ)роз-
робити проект саду. Тоді закордонні 
вчені казали, що цей проект не ви-
магає одразу грандіозних грошових 
вкладень і вже за чотири роки мож-
на буде побачити перші результати 
роботи. Але ще й донині в саду пра-
цювати навіть не починали. 

Нещодавно «Відомості» навіда-

лися на його територію. Поки це 
місце назвати садом важко: відсут-
ні алейки та стежечки, захаращена 
територія, а за кількістю порожніх 
пляшок та іншого сміття можна 
здогадатися, що тут неодноразово 
влаштовують пікніки чи то жильці 
ближніх будинків, чи то студенти 
навколишніх вузів. 

Щоб дізнатись, як ідуть справи з 
облаштування саду та чи, бува, уні-
верситет не відмовився від цієї ініці-
ативи, ми звернулися до директора 
ботанічного саду «Волинь» Оксани 
Соломонюк. Вона розповіла, що не-
давно в Луцьк знову навідувалися 
німецькі науковці й уже остаточно 
визначились із концепцією майбут-
нього саду. 

— Проект називається «Волинь 
— континентальна», на цьому і ба-
зується вся концепція, — розпові-
дає Оксана Анатоліївна. — Сад буде 
поділений на континентальні зони: 
Північну Америку, Європу, Азію. 
Окремо буде презентована й Украї-
на. Центральну частину виконаємо 
в регулярному стилі. З одного боку 
плануємо створити японські тера-
совані сади. Хочемо представити й 
нашу флору та зразки оздоблення. 
Покажемо різноманіття ландшаф-
тних елементів. Це теж корисно, бо в 
університеті відкривається факуль-
тет садово-паркового господарства. 
Звісно, будуть і колекції видового 
складу рослин. Обов’язковою части-
ною стане закрита дослідно-наукова 
ділянка. Передбачено дві оранжереї: 
одна призначатиметься для науко-
вих дослідів, друга — для відвідува-
чів. 

І потягне це диво приблизно 
20 мільйонів євро. Сума колосаль-
на! Але де їй узятися, невідомо, бо 
поки не можуть знайти грошей на-
віть на проектну документацію, а це 
400-500 тисяч гривень. Більше того, 
територія ще й досі не огороджена. 
За словами Оксани Анатоліївни, на 
це потрібно теж немало — близько 
трьох мільйонів гривень. 

— Німцям настільки сподобався 
наш проект, що вони готові нас фі-
нансово підтримати, але для цього 
потрібно почати хоч якісь роботи, 
— каже директор ботсаду. 

А щоб розпочати, необхідна до-
кументація, проте поки не знають, де 
і на неї взяти гроші. Чи це будуть ко-
шти вузу, чи інвесторів — невідомо. 
Наразі розглядають різні варіанти. 

Отже, про те, коли саме в Луцьку 
з’явиться університетський ботаніч-
ний сад, навіть не беруться говорити. 

Ольга УРИНА
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стільки гривень у день 
виділяється з держбюджету 
на добове меню солдата-
строковика української 
армії. У цю суму входить 
не тільки вартість їжі, але і 
доставка та її приготування. 

Лучанин мало не вбив свою 
подругу за шматок сала 
До приймального відділення Луцької міської клінічної 
лікарні з тілесними ушкодженнями звернулася 36-річна 
мешканка обласного центру з різаною раною плеча. Тілесних 
ушкоджень потерпілій завдав її 33-річний співмешканець. 
Напередодні інциденту обоє вдома розпивали спиртне. 
Молодик зголоднів, тож вирішив нарізати собі сала. Жінка 
здійняла галас, мовляв, нехай сало буде на потім. Чоловік, 
який стояв із ножем у руках, не стримався і вдарив ним 
співмешканку. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 
п’яти до восьми років. 

Цьогоріч засіяли цукровим 
буряком 20 тисяч гектарів 
Волинські аграрії дослухавшись до прогнозів 
цього маркетингового року щодо дефіциту 
цукру,  засіяли майже 20 тисяч гектарів цукрового 
буряка, - повідомив голова  облдержадміністрації 
Борис Клімчук на оперативній нараді в понеділок. 
«Сьогодні на загальнодержавному рівні баланс 
запасів цукру свідчить про те, що восени солодкий 
продукт матиме належну ціну. Це – шанс  високих 
прибутків для дбайливих господарів», - додав він.

Волинь отримала сім мільйонів гривень 
на капітальний ремонт вулиць і доріг 
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Волинь отримала майже сім 
мільйонів гривень на розра-

хунки за капітальний ремонт ву-
лиць і доріг комунальної власності 
й об’єктів соціальної сфери. Про 
це розповів голова облдержадмі-
ністрації Борис Клімчук на опера-
тивній нараді. 

Також перерахунок коштів 
здійснено за частину проведе-
них ремонтних робіт у будинку 
І. Стравінського в Устилузі Воло-

димир-Волинського району, в Ру-
денському психоневрологічному 
інтернаті Любомльського району, 
а також на продовження будівни-
цтва шкіл у селі Любохини Старо-
вижівського району й у 55-му мі-
крорайоні Луцька. 

Під час оперативної наради об-
говорили також хід будівельних 
робіт в обласному онкологічному 
диспансері та Центрі екстреної 
медичної допомоги та медицини 
катастроф. 

Окремо йшлося про ремонт 
під’їзної дороги до нового бок-
сового відділення для лікування 
хворих на полірезистентні форми 
туберкульозу в обласному проти-
туберкульозному диспансері. 

«Маємо стабільну фінансову 
ситуацію, щоб відповідно до пла-
ну продовжувати роботи. Держава 
виділяє кошти насамперед на пріо-
ритетні напрямки. Їх використан-
ня має бути цільовим», — резюму-
вав Борис Клімчук. 

Мер Луцька вимагає, щоб місто 
прибирали якісно 

Фірма, яка виграла тендер із 
прибирання луцьких вулиць, 

не дуже якісно здійснює ці робо-
ти. Це під час оперативної наради 
визнав міський голова Микола Ро-
манюк. 

Під час наради мер порушив 
питання прибирання міських ву-
лиць. Мовляв, тротуари в облцен-
трі донині не підметені. Зі слів 
Миколи Романюка, взимку в Луць-
ку пішохідні доріжки й автошляхи 
посипали дрібним щебенем, а за-
раз він лежить попід бордюрами та 
вкриває хідники на низці вулиць. 

«Треба прибирати, Іване Євге-
новичу, бо так не личить», —звер-
нувся градоначальник до директо-
ра департаменту ЖКГ міськради 
Івана Кубіцького. 

Мовляв, фірма, яка виграла 
конкурс, має прибирати якісно, 

щоб люди не скаржилися на стов-
пи пилюки. «В місті багато вулиць, 
якими соромно їздити. Таке вра-
ження, що на якійсь польовій до-
розі», — зізнався мер. 

Нагадаємо, ще три тижні тому 
депутат Луцької міськради Сергій 
Сівак скерував до міського голови 
запит. У документі він вказував, 
що приватне підприємство «Ру-
фусів», яке виграло тендер на при-
бирання вулиць Луцька, неякісно 
виконує ці роботи. 

Згідно з договором, фірма мала 
прибирати місто якісно та за ка-
лендарним планом. Наприклад, 
на вулиці Мазепи передбачається 
триразове прибирання в тиждень. 
Одначе за першу половину квітня 
цю вулицю прибирали лише раз, а 
Московську — взагалі не чистили, 
— переконував обранець громади. 

Західні фармакологічні концер-
ни проводили експерименти на 

людях у клініках колишньої НДР, 
пише журнал Spiegel. Ці дані ви-
дання отримало з раніше не відомих 
документів міністерства охорони 
здоров’я НДР, архівів Штазі й Інсти-
туту фармакології. 

За даними Spiegel, за замовлен-
ням концернів відбулося близько 
600 медичних досліджень у понад 50 
клініках. У них узяло участь більше 
50 тисяч пацієнтів, яким у рамках 
тестування робили хіміотерапію і 
давали нові препарати від серцево-
судинних захворювань. При цьому 
найчастіше хворі не знали про те, що 
на них ставлять досліди. Багатьом не 
пояснювали, які ризики та побічні 
ефекти можуть спричинити пропо-
новані таблетки й ін’єкції. 

В якості формальної згоди під-
дослідного на участь у дослідженні 
досить було підпису його лікаря й 
одного свідка. 

Деякі експерименти припинили 
після перших смертей серед пацієн-
тів, що отримували тестовані препа-

рати. Зокрема, дві людини померло 
під час тестування ліків Trental, які 
випускала німецька хімічна компа-
нія Hoechst AG, ще двом померлим 
виписували пігулки для зниження 
тиску Spirapril компанії Sandoz, яка 
зараз входить до складу концерну 
Novartis. 

Boehringer-Mannheim, що зараз 
є частиною швейцарської компанії 
Roche, ставила досліди на недоноше-
них новонароджених. Так, згідно з 
документами, 30 немовлятам вводи-
ли гормон еритропоетин, який зараз 
використовують у якості допінгу. 

Компанія Bayer тестувала пре-
парат «Німодипін» для поліпшення 
кровообігу мозку. Експерименти 
проводили на людях, які були в ста-
ні алкогольного марення. Врахову-
ючи цей факт, вони не могли дати 
усвідомлену згоду на участь в дослі-
дженні. 

Виробники медикаментів пла-
тили клінікам до 800 тисяч німець-
ких марок за одне дослідження. 
Так, західноберлінська компанія 
Schering AG, яка нині входить до 

концерну Bayer, навіть запропону-
вала відомій клініці «Шаріте» шість 
мільйонів на рік за різні досліджен-
ня. Провідні лікарі, згідно з запи-
сами протоколів опитувань, були в 
курсі того, що відбувається. 

У відповідь на претензії з при-
воду таких досліджень компанії від-
повідають, що ця практика давно в 
минулому, крім того, згадані клініч-
ні тести завжди проходили в рамках 
запропонованих правил. 

Західні компанії ставили досліди на пацієнтах у клініках НДР 

У вихідні Європа прийде до Луцька 

Традиційно у третю суботу 
травня в багатьох містах Украї-

ни, зокрема у Луцьку, відзначаєть-
ся День Європи. 18 травня в облас-
ному центрі Волині запланована 
насичена програма, яка зацікавить 
дітей і дорослих. Серед старшо-
класників міста пройде «Європей-
ська олімпіада». Конкуренцію в 
конкурсі знань про Європу і Євро-
союз луцьким ерудитам складуть 
школярі з польських партнерських 
міст Жешува та Любліна. Як за-
уважила заступник начальника 
управління міжнародного спів-
робітництва і туризму міськради 
Віра Кудрявцева, діти серйозно 
готуються до конкурсу, цьогоріч 
на учасників чекають творчі за-
вдання англійською мовою і цінні 
призи. 

На Театральному майдані від-
буватиметься фестиваль шкільної 
творчості «Євробачення», на яко-
му кожна школа міста піснями і 
танцями представлятиме одну з 
країн-членів ЄС. Завершиться дій-

ство парадом стягів європейських 
держав. Також на центральній 
площі протягом дня діятиме ан-
гломовний клуб просто неба, носі-
єм мови в якому виступатиме во-
лонтер Корпусу миру США Террі 
Метісон. Любителі фотомистецтва 
зможуть оглянути «фотосушку» 
«Луцьк — твоя маленька Європа». 
Для малечі передбачений конкурс 
малюнка на асфальті, за участь у 
якому діти отримають солодкі по-
дарунки. Охочі залишити яскраві 
спогади на обличчі чи руці можуть 
долучитися до боді-арту «Розма-
люй Європу». 

Цього року День Європи у 
Луцьку підтримали дипломатичні 
представництва країн ЄС, зокре-
ма посольства Нідерландів, Лит-
ви, Німеччини, Угорщини, Чехії. 
Вони надали буклети, брошури з 
цікавими відомостями про свої 
країни, національні сувеніри, які 
роздаватимуть волонтери в інфор-
маційному пункті на Театрально-
му майдані. 

Ботанічний сад «Волинь» 
завис у повітрі 


