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Напередодні останніх місцевих 
виборів проблеми вересневців 
набули нового розмаху. Як відомо, 
цей район Луцька страждає від 
відсутності водопостачання та ци-
вілізованої каналізації. На початку 
року з горем навпіл міська влада 
таки проклала там водопровід. Од-
нак одразу виникло інше питання: 
хто та за чиї кошти проведе його 
розгалуження до решти вулиць, 
яких налічується більше десятка. На 
цьому етапі проблема знову зави-
сла в повітрі. 

У «Луцькводоканалі» кажуть: 
якщо навіть водопровід і буде під-
ключений до кожної оселі, вода все 
одно ним не йтиме, бо без збудо-
ваної каналізаційної системи — це 
марна робота. Все б нічого, якби жи-
телів Вересневого не збили з панте-
лику грошовими затратами лише на 
виготовлення проекту каналізації. 
Таке паперове щастя, як повідомили 
в проектно-дослідному інституті, 
коштує 120 тисяч гривень, а зага-
лом будівництво влетить у чималу 
копійку — орієнтовно 50 мільйонів 
гривень. Суми, як на пересічного лу-
чанина, космічні, а міські чиновники 
навідріз відмовляються допомогти.

Мешканець Вересневого Юрій 
Вільчинський розповів, що в кінці 
березня люди написали звернення 
до міського голови. Невдовзі були 
зібрані збори, на яких страждальці 
мали розмову з заступником мера 
Ларисою Соколовською. Чиновни-
ця, за словами пана Юрія, конкрет-
ної відповіді не дала та зауважила, 
що проект і будівництво каналізації 
— це не проблема міської влади.

Це підтвердила й жителька бага-
тостраждального району Лідія Бов-
тун.

— Мабуть, гірше, як у нас, ніде 
в Луцьку не живуть. То ще Вишків 
колись був такий занедбаний, але 
Шиба таки допоміг. Тепер там люди 
і з водою, і з каналізацією, і з дорога-
ми. Нас у міській раді тільки футбо-
лять: то грошей нема, то часу. Єдине, 
чим «помагають», так це міняють 
назви вулиць.

Управління капітального будів-
ництва розглядало звернення де-
путата міської ради Наталії Бунди 
з цього приводу, одначе чіткої від-
повіді й там не вдалось отримати. 
Мовляв, коштів на виготовлення 
проекту та прокладання водопрово-
ду на кожній прилеглій до Довженка 
вулиці немає. 

У поле зору «Відомостей» по-
трапив лист — остання відповідь із 
міськради, завізована мером Мико-
лою Романюком. У ньому чорним по 
білому написано: пропонуємо ство-
рювати вуличні кооперативи та бу-
дувати водогони власним коштом. 

За великим рахунком, вереснев-
цям байдуже: буде у них кооператив 
чи ні. Головне, щоб вони жили в ци-
вілізованих умовах. Але червоною 
ниткою в усіх зверненнях проходить 
фраза «спільно з міською владою».

Жильці розпочали збір коштів на 
виготовлення проекту, проте вже на-
віть на початковому етапі очевидно, 

що їх бракуватиме, бо 20 гривень, зі-
браних із кожної оселі, навряд чи ви-
стачить. Але люди діють командою, 
кажуть, що гроші все одно збирати-
муть і проситимуть владу докласти 
ту суму, якої забракне. Якщо й цього 
разу, наголошує Лідія Бовтун, верес-
невців проігнорують, вони з цілою 
папкою чиновницьких відписок під-
уть до обласної влади.

— Ми вже давно до Клімчука 
пішли б, але ж не можемо переско-
чити луцьку владу. Довго чекали, 
тож почекаємо ще трохи. Візьмемо 
висновки санстанції про те, яку воду 
п’ємо, відповіді з міської ради про 
відмову від будівництва водогонів 
на прилеглих вулицях, а також доку-
менти на каналізацію та фотографії 
затоплених погребів, а тоді підемо, 
— каже активіст Вересневого Віль-
чинський. 

Однак проблеми окраїнних те-
риторій Луцька тягнуться не один 
десяток років, Вересневе - не виня-
ток. А 200-мільйонний борг міста 
перед банками навряд чи скоро їх 
вирішить. «Відомості» все ж поці-
кавилися у міських чиновників, як 
бути вересневцям далі. Заступниця 
міського голови Лариса Соколо-
вська каже, що вихід один — збира-
ти кошти, створювати вуличні коо-
перативи та прокладати водопровід 
самостійно.

— Вересневе, як на мене, не є 
таким уже багатостраждальним 
районом. Якщо навіть спробувати 
визначити комфортні та неком-
фортні райони в місті, то в кожному 
знайдуться свої плюси і мінуси. Ві-
зьміть хоча б будівлі 60-х років або 
ж «хрущовські» кухні, в яких хоро-
ша господиня не має де розвернути-
ся, — хіба це не багатостраждально? 
Аби лише були кошти — завжди 
знайдеться, куди їх вкладати та що 
реконструювати. Щодо окраїн міста, 
то Вересневе — не єдиний район, де 
відсутні водопровід, каналізація та 
нормальні дороги. Наприклад, вули-
ця Марії Заньковецької. Там є кілька 
підприємств, до яких постійно їз-
дять великогабаритні машини, люди 
від цього теж потерпають. 

Щодо Вересневого, то централь-
ний водопровід побудований, лю-
дям зараз треба дружно зібратися 
та прокласти розгалуження. Під час 
нашої зустрічі вони повідомили, що 
як виняток готові прокласти труби 
до власних осель. Якийсь парадокс 
виходить. Це приватні будинки, то 
нічого торгуватися та чекати. Кана-
лізація поки — лише перспектива, та 
й то не сьогоднішня. Є вигрібні ями, 
які «Луцькспецкомунтранс» вика-
чує. Так живуть не лише на Верес-
невому, я особисто так роблю. Тому 
для жителів цього мікрорайону моя 
порада: збирати кошти та будувати 
відгалуження від центральної вули-
ці Довженка. 

Проте є ще один факт. Як відомо, 
Гнідавський цукровий завод, який 
розташований на території Верес-
невого, як потужний промисловий 
об’єкт належить до Луцького району, 
тоді як територія поселення — про-
блема міської влади. Проте, за сло-
вами пані Соколовської, навіть якби 
завод і сплачував податки до міської 
казни, він все одно не займався би 
благоустроєм Вересневого. Пере-
дусім через те, що це приватне під-
приємство, а власники таких украй 
рідко переймаються проблемами 
мешканців прилеглих територій.

Ірина КОСТЮК
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Події

БЛАГОУСТРІЙ 

У Луцьку не припиняється ро-
бота з благоустрою. Міський 

голова Микола Романюк іще на 
початку року роздав доручення по 
всіх напрямках, а щовівторка на 
оперативних нарадах доповідають 
про їх виконання.

За інформацією департаменту 
ЖКГ, станом на 1 травня відре-
монтовано дорожнє покриття на 
29 із 30 запланованих вулиць. Без 
ремонту поки залишається тільки 
вулиця Станіславського.

— Лише 30% зупинок громад-
ського транспорту приведено до 
ладу, — констатує заступник мера 
Святослав Кравчук. — Тумби для 

розміщення інформації в неприва-
бливому вигляді. На деяких зупин-
ках встановили дошки оголошень. 
Думаю, якщо подати підприєм-
цям ідею встановити такі на всіх 
зупинках, вони погодяться. Щоб 
скрізь були однакові місця для 
розміщення оголошень.

Є у посадовців претензії до му-
ніципальної міліції.

— Муніципальна дружина 
складає протоколи, проте ніхто 
про це не знає, — каже Святослав 
Кравчук. — Біля «Гостинця» як був 
стихійний риночок, так і є, на про-
спекті Волі як торгували бабці на-
сінням, так і продають.

ЕКОНОМІКА 

Агробізнес — один із пріоритетних напрямків 
для залучення іноземних інвестицій 

Про це говорили на засіданні 
Ради вітчизняних та іноземних 

інвесторів у Волинській облдержад-
міністрації. 

Зі слів виконуючого обов’язки 
начальника головного управління 
економіки ОДА Олександра Блащу-
ка, за 2010 рік в економіку області з 
31 країни світу інвестували майже 
20 мільйонів доларів. Отже, за об-
сягом іноземних інвестицій Волинь 
посідає 15-е місце в Україні.

Він також повідав, що на Волині 
на виконання доручення Президен-

та України та Кабміну розроблена 
довгострокова програма залучення 
інвестицій в економіку області на 
2010-2020 роки. Відповідно до цієї 
програми визначені й пріоритетні 
напрямки. На першому місці — роз-
виток агропромислового комплексу 
та створення і реконструкція діючих 
потужностей харчової й переробної 
промисловостей. Також перевагу 
надали таким сферам, як машино-
будування, деревообробна та легка 
промисловість, будівництво, охо-
рона довкілля, розвиток соціальної 

інфраструктури та туристично-
рекреаційний комплекс.

Голова Волинської ОДА Борис 
Клімчук повідав присутнім, що для 
тих, хто хоче інвестувати в еконо-
міку Волині, ніяких перешкод не-
має. Також він зазначив, що лише 
за квітень у Турійському районі за-
реєстровано сім нових агропідпри-
ємств, і додав, що в агробізнесі надає 
перевагу вітчизняному інвестору, 
одначе в переробці «зелене світло 
для всіх».

Ольга УРИНА

ПРОДОВОЛЬЧІ ПОТРЕБИ 

Волинь забезпечена власною 
рибою лише на 16%

Рибні господарства, що діють на 
території Волинської області, 

забезпечують потребу її мешкан-
ців у рибі лише на 16%. Серед них 
— спеціалізовані повносистемні 
рибні господарства ВАТ «Волинь-
рибгосп», СГПП «Луцька РМС» 
і ПСГП «Павлівська риба». Про 
це повідомив під час засідання 
бюджетної комісії начальник об-
ласного управління охорони, ви-
користання та відтворення водних 

ресурсів Тарас Куньчик.
В управлінні підготували спе-

ціальну програму, розраховану на 
наступні чотири роки, яка вміщує 
головні напрямки роботи у сфері 
нарощення об’ємів продукування 
риби. Головною проблемою для 
волинських орендарів водойм, як 
відомо, є збут риби, тож у програ-
мі йдеться про облаштування спе-
ціальних торговельних місць для її 
реалізації. 

Крім того, обласна влада по-
ставила чітке завдання для власни-
ків рибних господарств — досягти 
налову до 200 кілограмів із одного 
гектара водойми.

Однак, як зауважив голова Во-
линської ОДА Борис Клімчук, про-
грама за умови її схвалення на сесії 
почне діяти з 2012 року, а до того 
часу треба мати чітку інформацію 
по кожному орендареві: чи дійсно 
він запустить у свої ставки маль-
ків, а його діяльність не буде лише 
на папері.

Ірина КОСТЮК

ОПАЛЕННЯ 

Начальник управління освіти 
Волинської ОДА Михайло 

Попович розповів про плани осві-
тян щодо підготовки до наступно-
го опалювального сезону. За його 
словами, буде продовжуватися ро-
бота зі встановлення додаткових 
котлів на твердому паливі у гази-
фікованих котельнях. У 2011 році 
таких планується встановити 16. 
Також у навчальних закладах Во-

лині 34 котли потребують повної 
заміни.

Як каже управлінець, будуть 
проводити роботу і з переведен-
ня крупногабаритних котлів, які 
«з’їдають» багато газу, на так звані 
«паливні». Крім того, плануються 
роботи й у сфері запровадження 
енергоощадних технологій, на це 
хочуть витратити близько 11 млн. 
гривень.

В енергетиків крадуть 
обладнання 
Про це під час засідання регіональної ради з 
питань взаємодії місцевих органів виконавчої 
влади й органів місцевого самоврядування 
повідомив гендиректор ВАТ «Волиньобленерго» 
Анатолій Бурін. Торік у ВАТ «Волиньобленерго» 
поцупили обладнання на 671 тисячу гривень. 
За чотири місяці 2011 року крадії привласнили 
устаткування та трансформаторного мастила на 
350 тисяч гривень.

Волинські берези дали цього 
року понад тисячу тонн соку 
Цього року заготовити березового соку вдалося більше, 
ніж торік, повідомили у прес-службі Волинського ОУЛМГ. 
13 підприємств заготовили 1204 тонни березового соку. 
З загальної кількості заготовленого соку реалізовано 
сирцем 392 тонни (або 33%). Решту (812 тонн) переробле-
но консервними цехами Волині. Найкращі результати по-
казали Маневицький, Цуманський і Колківський лісгоспи. 
Від реалізації соку-сирцю лісові господарства отримали 
183 тисячі гривень. Консервної продукції вироблено на 
3,1 мільйона.

В освітніх закладах необхідно 
замінити 34 котли 

Мешканцям Вересневого доведеться прокладати 

водопровід і каналізацію самотужки

НАПОВНЕННЯ БЮДЖЕТУ 

Із ринків «витрусять» плату за 
землю

У наповненні бюджету Луць-
ка зростає вага плати за зем-

лю. За інформацією начальника 
управління фінансів і бюджету Лі-
лії Єлової, якщо в минулому році 
при формуванні бюджету частка 
доходів від плати за землю стано-
вила 12,7%, то в цьому — 14,7%. 
Фактично надійшло 12,5 мільйона 
гривень при плані 10,6 мільйона, 
в тому числі земельного податку 
— 6,2 мільйона, орендної плати за 
землю — 6,3 мільйона. 

Міський голова Микола Ро-
манюк зазначив, що досі залиша-
ється неврегульованою ситуація з 
платою за землю на ринках міста. 
В першу чергу, за його словами, це 
стосується Завокзального ринку. 
«Дехто за користування землею 
не платить узагалі або платить не-
чесно. Проте земельний податок і 

орендна плата мають бути спра-
ведливими для всіх. Ми розпочи-
наємо працювати по ринках», — 
сказав міський голова.

«Не можеш користуватися 
землею — будь добрий, віддай, хай 
вона з аукціону піде чи іншому в 
оренду також на конкурсних заса-
дах», — додав Микола Романюк.

Ольга ЮЗЕПЧУК

У Луцьку відремонтували 29 із 30 
запланованих вулиць

Це приватні будинки, то 
нічого торгуватися та че-
кати. Каналізація поки — 
лише перспектива, та й то 
не сьогоднішня. Є вигрібні 
ями, які «Луцькспецкомун-
транс» викачує. Так живуть 
не лише на Вересневому...

Вересневці страждають і через розбиті дороги


