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Таким чином, у «сталінській» темі 
Луцький міський голова Микола 
Романюк виступив на боці закону, 
демонструючи можливість виріши-
ти ситуацію мирними правовими 
методами

12 квітня 2011 року у газеті 
«Волинь» був надрукований мате-
ріал Олександра Пирожика «Намет 
«сталіністів» демонтовано», в якому 
журналіст стверджує: «В цій ситуа-
ції дивує позиція міської влади: як 
вона могла допустити проведення 
такої ганебної для українців акції? І 
чому в неї забракло політичної волі 
розв’язати конфліктну ситуацію ци-
вілізовано?». 

Йдеться про акцію зі збору ко-
штів на відновлення пам’ятника 
Сталіну в Запоріжжі, яка відбувала-
ся на Театральному майдані Луцька.

11 квітня, коли намет було де-
монтовано, Луцький міський голова 
Микола Романюк із цього приво-

ду дав коментар, у якому зазначив, 
що, дійсно, 5 квітня на його адресу 
надійшло звернення від голови Во-
линської обласної організації «Ан-
тифашистський комітет України» 
з повідомленням, що з 5 квітня до 
1 червня 2011 року на Театрально-
му майдані буде встановлено агі-
таційний пост із метою збору до-
бровільних внесків на відновлення 
пам’ятника Сталіну в Запоріжжі. 

У цій ситуації Микола Романюк 
виступив на боці закону, а не інакше, 
зазначивши: «Відповідно до статті 39 
Конституції України, громадська ор-
ганізація не отримує дозвіл міської 
ради, а просто доводить до відома 
органів влади про проведення захо-
ду, що й було зроблено». 

Проте організаторам акції пред-
ставники міської влади повідомля-
ли, що цей захід може викликати 
неоднозначну реакцію, а в групу 
оперативного реагування «15-80» 
неодноразово надходили скарги від 

лучан, які обурювалися проведен-
ням акції, що призвела до порушен-
ня громадського порядку у місті. 

Оскільки намет був встанов-
лений, міська рада направила лист 
голові ВОО Всеукраїнської громад-
ської організації «Антифашист-
ський комітет України» Олександру 
Кононовичу з пропозицією припи-
нити проведення вищезазначеної 
акції через порушення громадського 
порядку на Театральному майдані. 
Тоді, 8 квітня, акція була припинена, 
проте громадська організація пода-
ла позов до суду до Луцької міської 
ради.

Проте 11 квітня на ім’я міського 
голови знову надійшло звернення 
від голови Луцької міської молодіж-
ної громадської організації ЛКСМУ 
«Відродження» Михайла Кононо-
вича про розміщення агітаційного 
поста на Театральному майдані «з 
метою збирання добровільних вне-
сків на відновлення зруйновано-

го вандалами пам’ятника Сталіну 
в Запоріжжі. Період проведення з 
11.04.2011 по 01.06.2011». Одразу 
після встановлення поста організа-
торам було вручено лист міського 
голови з пропозицією припинити 
проведення акції як такої, що пору-
шує громадський порядок, а також з 
огляду на неоднозначну реакцію на 
постать Сталіна. Представники ж 
громадської організації «Відроджен-
ня» демонтувати агітаційний пост 
відмовилися.

Оскільки виконавчий комітет у 
такому випадку залишає за собою 
право звернутися до суду, Микола 
Романюк одразу подав дві позовні 
заяви про заборону проведення ак-
цій Луцькій міській молодіжній гро-
мадській організації ЛКСМУ «Від-
родження» та ВОО Всеукраїнської 
громадської організації «Антифа-
шистський комітет України». 

12 квітня Волинський окружний 
адміністративний суд ухвалив по-

станови, якими задовольнив позови 
про встановлення обмеження щодо 
реалізації права на мирне зібрання 
шляхом заборони Луцькій міській 
молодіжній громадській організа-
ції ЛКСМУ «Відродження» та ВОО 
«Антифашистський комітет Укра-
їни» встановлювати агітаційні по-
сти зі збору добровільних внесків 
на пам’ятник І.В.Сталіну у м. Запо-
ріжжі на Театральному майдані в 
м. Луцьку в період із 11 квітня (пер-
шій організації) і з 12 квітня (другій 
організації) по 1 червня 2011 року 
(обом). «Постанова підлягає негай-
ному виконанню», — йдеться у до-
кументах.

Виступивши на боці закону, місь-
ка влада продемонструвала можли-
вість вирішувати ситуацію мирними 
правовими методами.

Відділ інформаційної роботи 
міської ради

14 квітня о пів на шосту вечора 
проїхати вулицею Винни-

ченка, що спускається з центру 
Луцька, було неможливо. Весь 
габаритний транспорт — тролей-
буси, маршрутні таксі — стояв у 
довжелезних заторах в обох сму-
гах руху. Легкові авто ще подекуди 
проскакували.

Як з’ясувалося, причиною кор-
ка у час пік став чорний джип «Су-
зукі», який перекинувся посеред 
дороги, перегородивши її. Сталася 
ДТП напроти бізнес-центру «Ди-
ректорія», поблизу зупинки уні-
верситету.

Розбитий джип обгородили 
машини ДАІ, інспектори регулю-
вали рух.

Як розповідають свідки при-
годи, джип, рухаючись по Ви-

нниченка на великій швидкості, 
зачепив легкову машину, що була 
припаркована на стоянці біля бару 
«Максим». Унаслідок цього джип 
підлетів і приземлився на лівий 
бік.

Ніхто у зіткненні не постраж-
дав. Але, кажуть очевидці, до біди 
було недалеко, адже джип запро-
сто міг врізатися в людей, які чека-
ли на зупинці транспорту.

Водія розтрощеного позашля-
ховика швидко забрали правоохо-
ронці. А самого джипа пованта-
жили на евакуатор. Через півтори 
години рух по Винниченка було 
відновлено. 

Ольга ЮЗЕПЧУК
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Події
МІГРАНТИ Релігійні громади поступово забирають у 

лучан парки

В обласному центрі Волині парки 
можна порахувати на пальцях одні-
єї руки. І тому боляче спостерігати, 
як один за одним вони втрачають 
ті функції, для яких першочергово 
закладались — бути центром до-
звілля для лучан. 

Нова владна команда Луць-
ка, очевидно, серйозно взялася за 
«окультурення» Центрального пар-
ку. Адже за останні роки він посту-
пово перетворювався у болото. 

Що ж до іншого парку — 900-річ-
чя Луцька — то все, що від нього зо-
сталося від попередньої команди, 
— це дерева. Атракціони, яким було 
років двадцять (могли би ще працю-
вати, якби відремонтувати), — де-
монтовані. Як і сцена, на якій іще у 
2007 році відбувалися концерти. На 
них приходили мешканці навколиш-
ніх будинків. А це не так мало, бо 
парк розташований біля багатона-
селеного 33-го мікрорайону. Проте у 
тодішньої влади руки до парку про-
сто не доходили. Його занехаяли. А 
щоб виправдати свою безгосподар-
ність почали говорити про парк як 
про «розсадник криміногенної си-
туації». Хоча «ситуація» там була на 
тому ж рівні, що і в Центральному 
парку — вечорами молодь збирала-
ся, пиво пила, пляшки після себе не 
прибирала. 

Однак тоді повважали за потріб-
не «позбавитися» такого баласту як 
парк і доручили стежити за поряд-
ком Свято-Дмитрівській релігійній 
громаді Української автокефальної 
православної церкви. Для цього в 
оренду їй віддали приміщення ко-
лишнього атракціону «Автодром» 
(який, до речі, влітку 2006 року ще 
працював). 

Тодішній директор департаменту 
культури та збереження історичної 
спадщини Луцької міськради Сергій 
Годлевський запевнив «Відомості», 
що це приміщення віддано в орен-
ду церкві тимчасово, що «громада 
церкви готує проект на будівництво 
каплички, дозвіл на спорудження 

має дати сесія. А влада готова роз-
глядати інвестиційні проекти щодо 
розміщення там об’єктів сімейного 
дозвілля».

Директор КП «Центр дозвілля та 
відпочинку імені 900-річчя Луцька» 
Володимир Гончаров узагалі заявив, 
що існує усна домовленість із Укра-
їнською автокефальною церквою, 
яка нині господарює в парку, що ко-
штом її громади в парку буде вста-
новлено «Американські гірки» та 
«Велику американську карусель».

Пройшов рік. Замість встанов-
лення обіцяних каруселей громада 
церкви… завзято огороджує мета-
левою сіткою ту територію парку, де 
знаходились атракціони.

— Ця земля віддана нам, ми ж 
нікому не заважатимемо ходити 
територією, — відповіли активісти 
церкви, коли кореспондент «Відо-
мостей» поцікавився, хто ж дав до-
звіл на роботи. — Раніше нам дали 
дозвіл на будівництво нової церкви, 
та ми зробимо реконструкцію ста-
рого приміщення.

Інформація вельми цікава. Адже 
Сергій Годлевський говорив, що бу-
дуватимуть у парку не церкву, а ка-
пличку. А це велика різниця. І ні про 
яку загорожу мова не йшла. 

— Є розпорядження попере-
днього міського голови Богдана 

Шиби дозволити огородити терито-
рію церкви легким загородженням, 
— прокоментував ситуацію Володи-
мир Гончаров.

Отакий «сюрприз» від попере-
дньої влади. Тим паче, коли говори-
ти про реконструкцію комунального 
приміщення, то схема відома: спо-
чатку воно віддається новим гос-
подарям в оренду, ті проводять там 
ремонт чи реконструкцію, а потім 
заявляють про права на приватиза-
цію. Спершу приміщення, а потім і 
землі. У нашому випадку земельна 
ділянка вже «помічена».

Щоправда, нова луцька влада на 
роботи у парку ніяких дозволів не 
давала. Про це запевнила «Відомос-
ті» заступник міського голови Лари-
са Соколовська.

— Спеціалісти з архітектури ви-
їждали на місце та видали припис 
призупинити роботи. Земельну ді-
лянку в парку ніхто у користування 
церкві не віддавав, — розповіла по-
садовець.

Не знаю, який припис давали в 
управлінні архітектури, та роботи з 
огороджування ніхто не припиняв.

Лучанам залишається сподіва-
тися, що у нової команди вистачить 
мужності довести справу до кінця та 
розібратися, хто все ж таки господар 
у Парку 900-річчя Луцька. І чи зали-
шиться цей парк парком. 

Адже назріває ще один конфлікт 
навколо паркової землі: як повідо-
мили «Відомостям» із достовірного 
джерела, ще одна релігійна громада 
хоче побудувати культову споруду 
на території парку — Центрального. 
На місці приміщення колишньої ви-
ставки досягнень народного госпо-
дарства Волинської області. Свого 
часу його дозволили приватизувати 
відомому луцькому бізнесмену, а той 
невдовзі продав релігійній громаді. 
Остання ж нині заявляє про права 
на землю під приватизованою будів-
лею. Так чи буде місце у Луцьку для 
парків?

Наталка СЛЮСАР

Роботи продовжуються, незважаючи на заборону

31,7
стільки кілометрів автомобіль-
них доріг було побудовано у 
2010 році в Україні, капітальний 
ремонт не торкнувся жодного 
кілометра. Про це повідомили у 
Рахунковій палаті України. 

На Ківерцівщині у пожежі 
загинуло двоє діток
Через дитячі пустощі з сірниками в пожежі загинуло 
двійко дітей — двох і чотирьох років. Трагедія стала-
ся 16 квітня у селі Залісочне Ківерцівського району, 
повідомляє прес-служба МНС. Малеча гралась у дворі 
приватного будинку та підпалила дерев’яний оберіг, де 
зберігалося сіно. За лічені хвилини суха трава зайняла-
ся. У результаті пожежі двоє дітей загинули.  Їхня мати, 
що намагалася врятувати дітлахів, дістала численні 
опіки тіла. Жінку госпіталізували. 

ВАЗ з’їхав у кювет під 
Копачівкою
На автодорозі між селами Копачівка та Тростянка 
Рожищенського району 18 квітня з’їхав у кювет і 
перекинувся автомобіль ВАЗ-21015.  Ним керував 
житель Тростянки 27-річний Павло Х., повідомили в 
обласному управлінні міліції. ДТП сталася, бо водій 
не впорався з керуванням. Самого водія, а також 
його пасажирів — 56-річного Петра М. і 25-річного 
Сергія Г., теж жителів Рожищенського району, з 
тілесними ушкодженнями госпіталізували в хірур-
гічне відділення районної лікарні.

На Волині піймали трьох нелегалів 
із В’єтнаму

Волинські даішники зловили не-
легалів і їхнього перевізника. 

12 квітня інспектори під час не-
сення служби у Луцьку на вулиці 
Володимирській зупинили авто-
мобіль марки «Шевроле Лачетті» 
для перевірки документів.

У ході перевірки було 
з’ясовано, що цим транспортним 
засобом керує 28-річний житель 
міста Ніжин, що на Чернігівщині, 
який перевозив у салоні автомобі-
ля трьох чоловіків — уродженців 
держави В’єтнам.

Ці громадяни відмовилися на-
дати документи, які посвідчують 
особу. Крім того, не змогли пояс-
нити, на якій підставі знаходяться 
на території України.

Як пояснив водій, на Волинь 
він приїхав для заготівлі карто-
плі. На виїзді з міста Києва його 
зупинили чотири чоловіки, один 
розмовляв російською мовою та 
попросив за додаткову плату під-
везти інших трьох до Нововолин-
ська, на що водій погодився.

З чоловіками по дорозі влас-
ник автотранспорту не розмовляв, 
оскільки «пасажири» не говорять 
ні українською, ні російською мо-
вами. Мета поїздки цих громадян 
йому буцімто була невідома.

Наразі водій та інші учасники 
подорожі доставлені в чергову час-
тину Луцького МВ для з’ясування 
обставин.

НАДЗВИЧАЙНА ПРИГОДА 

Центр Луцька перекрив 
перевернутий джип

ЗАБОРОНА 

Суд заборонив встановлювати агітаційні намети зі збору коштів на пам’ятник Сталіну

Залишилося поставити ворота — і парк перекритий


