
Унікальна та довгоочікувана по-
дія відбулася в Луцьку в ці ви-

хідні — зоопарк, який останні міся-
ці реставрували, таки представили 
відвідувачам у всій його красі. На 
«оглядини» звіринцю  прийшло, ма-
буть, стільки відвідувачів, скільки 
там не бувало загалом. 

Власне, сама модернізація зо-
опарку співфінансувалася за кошти 
Європейського інституту Сусідства 
та партнерства в рамках «Програми 
транскордонного співробітництва 
Польща–Білорусь–Україна 2007–
2013». Загальний бюджет проекту 
складає 2.58 мільйона євро (1,528 
мільйона виділив бюджет Луцька, 
а 1,36 мільйона — кошти гранту від 
ЄС).   

Про те, що реконструювали і як 
це відбувалося, розповіла лучанам 
директор Луцького зоопарку Люд-
мила Денисенко.

— Уперше за 37 років була про-
ведена реконструкція вольєрів, при 
тому що всі звірі були на місці. Та-
кож обладнали великі вольєри для 
ведмедів та левів. Можемо побачити 
й нові пішохідні доріжки, викладені 
бруківкою. Усю огорожу ми заміни-
ли на нову, поновили освітлення та 
встановили камери відеоспостере-
ження. 

Також пані Людмила зауважила, 
що на цьому реконструкція не за-
вершується, оскільки керівництво 
планує створити ще й навчальний 
центр, який проводитиме уроки та 

заняття гуртків із зоології. 
Координатор проекту в Луцьку 

Олександр Ковальський розповів, 
що не лише побудовано містечко 
для ведмедів та левів з вольєрами, 
оглядовими терасами, павільйона-
ми, а також збудовано  енергетичні 
мережі, каналізацію та водопровід. 
Для зручності відвідувачів зоопарку 
встановлено Wi-Fi на всій території 
закладу.

На відкриття зоопарку до Луць-
ка прибули делегації з польських 
міст Жешува та Замостя, працівни-
ки дев’яти зоопарків України, при-
йшли на свято міський голова Ми-
кола Романюк, Генеральний Консул 

Республіки Польща в місті Луцьку 
Беата Бживчи,  координатор про-

екту в Луцьку Олександр Коваль-
ський та генеральний директор ПАТ 
«Луцьксантехмонтаж № 536» Ігор 
Чорнуха, підприємство якого висту-

пило підрядником робіт на об’єкті.
Які враження справив новий 

зоопарк, з «Відомостями» ділилися 
лучани.

Марія, 25 років: «Я сьогодні 
вперше в нашому зоопарку, незва-
жаючи на те, що все життя прожила 
в Луцьку. Все подобається. Нові до-
ріжки — це чудово для мам із дитя-
чими колясками. І подаровані тва-
ринки сприяють тому, що Луцький 
зоопарк достойно виглядає на фоні 
інших українських».

Петро Іванович, 61 рік: «Що змі-
нили, зразу видно. Гарно, для внуків 
— цікаво. Але вважаю, що недарма 
ж це відкриття перед виборами, на 
жаль, не можемо обійтися без агіта-
ції».

Іванна, 17 років: «Дуже подоба-
ється наш новий зоопарк, тепер є ще 
одне місце в парку, куди можна піти. 
Тепер постійно гулятиму тут, шкода 
тільки, що не можна купити «про-
хідний», щоб частіше сюди ходити».

Як і годиться у свято, для відвід-
увачів зоопарку було підготовлено 
цікаву розважальну програму з кон-
курсами, вікторинами та призами.
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Україні потрібно прийняти 
12 законопроектів для 
отримання безвізового 
режиму з Євросоюзом
«Сьогодні найбільш політичним питанням 
є просування по 12 проектах законів, які 
знаходяться у Верховній Раді. Від цього залежить 
ефективне просування до того, щоб 15 грудня ми 
отримали позитивний звіт Єврокомісії», — заявив 
міністр закордонних справ України Павло Клімкін.  

Прокуратура наполягає на поверненні понад 100 га незаконно 
наданої фермерові землі 

У Кіровограді скажений 
кіт покусав 15 людей
Станом на 20 жовтня до травмпунктів 
Кіровограда за медичною допомогою після 
подряпин і укусів скаженого кота звернулися 
15 жителів міста. Про це повідомили в 
Державній санітарно-епідеміологічній службі 
Кіровоградської області. Серед постраждалих 
— 12 дорослих і троє дітей. Усім їм 
призначено профілактичне щеплення.

В обласному центрі відкрили 
оновлений зоопарк

Найкращих інформатиків готують в 
гімназії № 14 імені Василя Сухомлинського

Нетверезий водій збив насмерть двох 
жінок

Депутати Луцької міської ради передали 
учасникам АТО одяг

Центральний басейн розпочав сезон

Вищий спеціалізований суд 
України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ задовольнив 
касаційну скаргу прокуратури Во-
линської області у справі за позовом 
прокурора Рожищенського району 
в інтересах держави до Головного 
управління Держземагентства у Во-
линській області та одного з ферме-
рів і визнав незаконними та скасу-
вав накази про надання фермерові 
дозволу на розроблення документа-
ції із землеустрою, її затвердження 
та передачі земельних ділянок пло-

щею понад 102 га йому в оренду.
Суди ж першої та апеляційної 

інстанцій відмовляли в задоволен-
ні позову прокурора району, хоча, 
надаючи фермерові землю, Держ-
земагентство порушило вимоги Зе-
мельного кодексу України та Закону 
України «Про фермерське господар-
ство». Так, надані для створення 
фермерського господарства земель-
ні ділянки не містили спільних меж 
і були розташовані на значній від-
стані одна від одної. Окрім того, 
орендар не надав доказів наявності 

в нього сільськогосподарської техні-
ки, яка могла підтвердити намір ви-
користовувати земельні ділянки за 
призначенням, не зазначив кількості 
членів фермерського господарства 
та відомостей про наявність у них 
права на безоплатне отримання зе-
мельних ділянок у власність. 

Наразі ж прокуратура наполягає 
на усуненні порушень земельного 
законодавства та поверненні понад 
102 га земель на території Іванчиців-
ської сільської ради Рожищенського 
району в державну власність.

18 жовтня в м. Луцьку на базі 
Східноєвропейського націо-

нального університету імені Лесі 
Українки відбулися обласні турнір 
з інформатики та турнір винахід-
ників і раціоналізаторів. В облас-
ному турнірі інформатиків взяли 
участь 12 команд з різних куточків 
Волинської області. 

Диплом І ступеня виборола 
команда НВК «Гімназія № 14 імені 
Василя Сухомлинського». Коман-

ди НВК № 9 та гімназії № 21 імені 
Михайла Кравчука отримали ди-
плом ІІ ступеня. Диплом ІІІ ступе-
ня вибороли команди гімназії № 4 
імені Модеста Левицького та НВК 
№ 22. В обласному турнірі юних 
винахідників та раціоналізаторів 
взяли участь 11 команд із міст та 
районів Волині. Команда Луцького 
ЦНТТУМ отримала диплом І сту-
пеня, збірна команда ЗНЗ № 9 та 14 
— диплом ІІ ступеня.

У Луцьку водій автомобіля, пе-
ребуваючи в нетверезому ста-

ні, збив насмерть двох жінок, які 
йшли по тротуару.

Про це повідомили в прес-
службі Департаменту ДАІ МВС 
України.

За попередньою інформацією, 
19 жовтня, ввечері, 44-річний во-
дій автомобіля «Мазда ЛВ», руха-
ючись по вулиці Авторемонтній 
у напрямку вулиці Рівненської, 
не вибрав безпечної швидкості, 
вчасно не загальмував та виїхав на 
тротуар, де збив двох жінок.

«Пішоходи рухалися в зустріч-
ному напрямку. Після цього водій 
допустив наїзд на бетонну огоро-
жу, в подальшому виїхав на про-
їжджу частину та зупинився на 

тротуарі з протилежної частини 
дороги», — сказано в повідомлен-
ні.

Внаслідок автопригоди пі-
шоходи 1982 та 1958 років наро-
дження, жительки міста Луцька, 
від отриманих травм загинули на 
місці. А 39-річна пасажирка ав-
томобіля отримала тілесні ушко-
дження та була госпіталізована до 
відділення нейрохірургії Луцької 
міської клінічної лікарні. У водія 
лікарі діагностували алкогольне 
сп’яніння.

За вказаним фактом розпоча-
то кримінальне провадження за 
ст. 286 (порушення правил безпе-
ки дорожнього руху) Криміналь-
ного кодексу України. Проводить-
ся досудове розслідування.

Секретар Луцької міської ради 
Сергій Григоренко, депутат 

міськради Олександр Семенюк та 
громадська активістка, вдова заги-
блого в АТО Сергія Шостака Майя 

Шостак вручили представникові 
14-ї окремої механізованої бри-
гади Костянтинові Байчуку сто 
камуфляжних штанів для військо-
вослужбовців цієї бригади. Акція 
відбулася у співпраці з волон-
тером Мирославом Ватащуком. 
Перед цим вони передали бійцям 
10 комплектів формового одягу, 
до яких входили: кітель, штани та 
парка (куртка). Вартість кожного 
комплекту 1310 гривень. 

Сергій Григоренко зазначив, що 
депутати міської ради давно допо-
магають бійцям АТО. Серед тих, 
хто отримував допомогу, не тільки 
бійці 14-ї окремої механізованої 
бригади, а й Національної гвардії та 
батальйону «Айдар».

Костянтин Байчук подякував 
луцьким депутатам і волонтерам, 
адже формовий одяг, який вони 
передали, дуже якісний, виготовле-
ний з міцної тканини, у складі якої 
50% бавовни, має хорошу термоізо-
ляцію та майже не зношується. 

Протягом літніх місяців у ба-
сейні спеціалізованої дитя-

чо-юнацької спортивної школи 
олімпійського резерву плавання 
(проспект Грушевського, 2а), з ме-
тою належного його функціону-
вання, за кошти міського бюджету 
проведено комплекс ремонтно-від-
новлювальних робіт на суму понад 
500 тис. грн.

Тож у басейні проведено част-
ковий капітальний ремонт його 
«серця» — машинного відділен-
ня, яке працювало з початку за-
снування закладу понад 44 роки 
і потребувало заміни на сучасне. 
Встановлено два водонагрівачі з 
чотирьох запланованих, прове-
дено заміну металевих трубопро-
водів на пластикові, встановлено 
нові потужніші насоси. Це дозво-
лить зекономити майже 40 відсо-
тків витрат на енергоносії.

Для збереження тепла й еко-
номії витрат на опалення на місці 
старих вітражів встановлені енер-

гоощадні пластикові вікна, що до-
зволило створити кращий темпе-
ратурний режим приміщень. 

Велика робота здійснена все-
редині приміщень установи. Про-
ведено капітальний ремонт сан-
вузла вестибюлю, роздягалень 
малої ванни басейну. Щоб уникну-
ти конденсатних опадів, облашто-
вано натяжну стелю в малій ванні 
басейну та в гардеробі. Також про-
ведено косметичні ремонти примі-
щень адмінперсоналу та тренерів-
викладачів.

Отож, з 12 жовтня, завдяки 
проведеним роботам, у великій 
ванні басейну розпочато навчаль-
но-виховний процес і оздоровчі 
заняття для жителів нашого міста.

Проте ремонтні роботи ще 
тривають. Найближчим часом 
буде завершено ремонт малої 
ванни, що дозволить проводити 
повноцінні заняття з навчання 
плаванню дітей та їхнього загар-
тування.


