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Події

У маршрутках заборонили 
російську музику 
Львівська облрада затвердила Програму роз-
витку української мови, української культури 
й історичної свідомості на 2012-2014 роки. 
Одним із пунктів є заборона вмикати росій-
ськомовну музику в громадському транспорті. 
На думку львівських депутатів, реалізація 
програми забезпечить розширення сфер вжи-
вання державної мови, формування цілісного 
національного інформаційно-культурного 
простору.

Кримські пляжі поділять 
на прості й елітні 
У Криму стартувала програма з класифікації при-
бережних територій. Усі пляжі півострова розпо-
ділять за класами на зразок класифікації готелів, 
але замість зірок будуть присуджувати «мушлі».
Одна «мушля» — найпростіший пляж, де є туалет 
та урни для сміття, п’ять — елітна територія з Wi-Fi, 
водними атракціонами, спортивними майданчи-
ками, кафе-барами. Наразі в Криму налічується 
близько 600 пляжів, 25% з них — проблемні, які 
навряд чи зможуть отримати хоча б одну «мушлю».
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На Волині є гроші, щоб втіли-
ти нові соціальні ініціативи 

Президента — підвищити з травня 
пенсії та інші соціальні виплати. 
У цьому переконували на прес-
конференції заступник голови 
облдержадміністрації Олександр 
Курилюк і начальник управління 
Пенсійного фонду Петро Філіп-
чук. 

Як повідомив Філіпчук, ста-
ном на 1 березня на обліку в ор-
ганах Пенсійного фонду в області 
перебуває понад 286 тисяч пенсіо-
нерів. Середній розмір пенсії нара-
зі складає 1104 гривні. 220 тисячам 
волинян перерахують пенсії.

— Заробіток для призначення 
пенсії буде поетапно осучаснено 
до середньомісячного заробітку за 
2007 рік — 1197,91 гривні, — по-
яснив начальник обласного управ-
ління ПФ. — Добавка до пенсії 
складе у середньому 100 гривень. 

Починаючи з 1 липня, розпо-
вів чиновник, будуть поетапно 
переглянуті пенсії військовослуж-
бовців. З другого півріччя їм пе-
редбачається підвищення на 165 
грн. Розмір доплати до пенсій для 
різних категорій учасників війни 
повинен у травні зрости від 30 до 
50%, а це в середньому складе 150 
грн. Крім того, до Дня Перемоги до 
передбаченого зростання пенсій 
інвалідам війни планується збіль-
шена одноразова фінансова допо-

мога. Залежно від групи інвалід-
ності вона становитиме від 1720 
до 2200 грн. (минулого року була 
800-1000 грн.). 

— У квітні проводитимуться 
перерахунки, жодних додаткових 
документів подавати не треба, — 
сказав Петро Філіпчук. — За два 
місяці 2012 року порівняно з ана-
логічним періодом 2011-го власні 
надходження зросли на 30,8 міль-
йона — до 313 млн. У березні має-
мо виплатити 326 млн. пенсій. Піс-
ля перерахунку потреба зросте на 
20 мільйонів. Бюджет Пенсійного 
фонду дозволяє такі видатки.

Начальник управління праці 
та соціального захисту населення 
Світлана Мишковець додала, що 
третина волинян отримує різні 
соціальні допомоги. Бюджет 2012 
року на їх виплату складає 993 
мільйонів гривень. 

Ольга ЮЗЕПЧУК

У Ковельському районі горів ліс 
на землях запасу Мощаниць-

кої сільради. Згоріло 2 га лісових 
культур, створених на колишньо-
му кар’єрі.

Вогонь помітили лісівники 
Ковельського лісгоспу. Гасили по-
жежу 28 працівників МНС і дер-
жавної лісової охорони. За годину 
полум’я таки ліквідували.

Оперативними діями вберегли 
8 га лісу з десяти. Хоч як прикро, 
та ні сільська рада, ні місцеве насе-
лення на пожежу не відреагували 
й допомогу в гасінні не надали.

«Лісівники стурбовані підпа-
люванням сухої рослинності, що 
стихійно відбувається на землях 

сільгосппризначення. Через ві-
тряну, теплу та суху погоду вогонь 
швидко поширюється на значні 
території. Упродовж останніх днів 
він підступив до лісових масивів. 
За останній тиждень зафіксовано 
280 випадків, коли завдяки опе-
ративним діям працівників дер-
жавної лісової охорони та МНС 
в області пожежі було зупинено. 
Вогонь завдає значної шкоди сіль-
ськогосподарським землям, зни-
щує тварин, мікрофлору ґрунту, 
порушує його структуру», — ко-
ментує головний лісничий об-
ласного управління лісового та 
мисливського господарства Сергій 
Шеремета.

На благоустрій та озеленення 
Луцька з міського бюджету 

на 2012 рік виділено 4,48 мільйона 
гривень. Хоча тендер із озеленення 
виграло ТОВ «М.Ж.К.», фактично 
доглядом за газонами, розробкою 
квітників, садінням дерев і кущів 
займатиметься комунальне під-
приємство «Зелене господарство». 
«Відомості» вирішили поцікави-
тись у його директора, які саме 
роботи з благоустрою чекають на 
місто.

Так, у 2012 році заплановано 
посадити квіти на 60 сотках. На це 
витратять 500 тисяч гривень, іще 
170 тисяч піде на догляд за цими 
насадженнями.

— Квіти збираємося посадити 
на 42 територіях. Традиційно це 
клумби на проспекті Волі, у Цен-
тральному парку культури та від-
починку імені Лесі Українки, на 
Меморіалі Слави, на Театрально-

му майдані, навколо пам’ятників 
Шевченку, Грушевському й у ін-
ших місцях, — повідав очільник 
«Зеленого господарства» Володи-
мир Мирка.

За косіння газонів відповіда-
тиме це ж підприємство. Протя-
гом року загалом викосять 428 га, 
що коштуватиме бюджету 750 тис. 
грн. Також запланована й заміна 
застарілих газонів, а нова трава 
зеленітиме трохи більш як на 1 га.

— Як і щороку, будемо видаля-
ти сухостійні й аварійні дерева. На 
це піде 200 тисяч гривень, — про-
довжує Мирка. — На місці ста-
рих дерев посадять нові. Активно 
працюватимемо у парку. Також ві-
зьмемося за реконструкцію живо-
плотів і насадження нових кущів.

Усі квіти та саджанці, які поса-
дить «Зелене господарство», виро-
щені цим же підприємством. 

Ольга УРИНА

Психоневрологічний будинок-
інтернат у селі Руда Любомль-

ського району діє з 1991 року. Сьо-
годні в ньому лікується 160 жінок 
із психоневрологічними пробле-
мами. Розташування закладу до-
сить вдале: тиша й природні умови 
сприятливі для людей із такими 
проблемами. Догляд за хворими 
здійснюють 93 працівники. 

А от фінансове забезпечення 
установи, на переконання її дирек-
тора Марії Товкач, мало би бути 
кращим, адже заклад є комуналь-
ною власністю. Сьогодні половина 
пацієнток закладу — лежачі. Не 

вистачає коштів на ті ж пампер-
си.  Крім того, переконує дирек-
тор, для такого закладу замало 
медсестер. Згідно з затвердженим 
штатним розписом, тут усього 6,75 
ставки медсестер. Виходить, що 
під час однієї зміни 160 жінок із 
психоневрологічними розладами 
обслуговує тільки одна медсестра. 

Голова Волинської обласної 
ради Володимир Войтович пере-
конаний, що вже цього року при 
внесенні змін до обласного бю-
джету потрібно виділити кошти 
для Руденського психоневроло-
гічного будинку-інтернату. З його 
слів, на одній із найближчих сесій 
треба профінансувати видатки для 
реконструкції лазні, а в наступно-
му році зайнятися відділенням, 
ремонт якого законсервовано два 
роки тому. Войтович також пові-
домив, що особисто лобіюватиме 
допомогу будинку-інтернату за 
регіональними сільськогосподар-
ськими програмами. Заклад має 
своє підсобне господарство, де є 
10 корів і 22 свині. З овочів для по-
треб харчування торік не вистача-
ло тільки картоплі.

Шашличників із Центрального парку хочуть 
переселити подалі від атракціонів
Перші теплі вихідні показали, на-
скільки потрібні лучанам різно-
манітні парки та скверики посеред 
міста. Втім, стан більшості з них, 
м’яко кажучи, не найкращий. 
Звісно, з весною розпочинається й 
хвиля загальноміських толок, коли 
усім миром звільнятимуть від непо-
требу зелені зони. Та все ж цікаво: 
чи торкнуться парків якісь більш 
глобальні зміни? Адже наприкін-
ці минулого року було створене 
спеціальне підприємство «Парки та 
сквери міста Луцька», яке по повній 
програмі мало б зайнятися благо-
устроєм цих територій.

Активну роботу в Централь-
ному парку культури і відпочинку 
імені Лесі Українки розпочали ще у 
листопаді: тут зносили дерева, вирі-
зали чагарники, розчищали канали.

— За цей час розчищено кілька 
секторів парку загальною площею 
3,2 гектара, — розповідає директор 
комунального підприємства «Парки 
та сквери міста Луцька» Анатолій 
Трикуш. — Також було знесено по-
над триста дерев і вирізано чимало 
самосіву. Всі чомусь звинувачують 
нас у тому, що ми нищимо дерева, а 
це, мовляв, «ділова деревина». Втім, 
ті дерева, що зрізали, цінності не 
мають — вони були або хворі, або 
аварійні, адже їм по 50-60 років. 
Частину деревини ми лишаємо, аби 
згодом виготовити з неї лавки чи ви-
користати для благоустрою, а решту, 
згідно з розпорядженням міського 
голови, передаємо комунальним 
підприємствам на дрова.

В одній із частин парку на міс-
ці старих дерев виростають казкові 
фігурки. Їх із власної ініціативи ви-
різає працівник КП «Парки та скве-
ри міста Луцька» Олексій Литвин. 
Тож тепер у парку можна побачити 
дерев’яні гриби, зайців, черепа-
ху, слимака та крісла. Зараз таких 
близько десяти, і пан Олексій не зби-
рається зупинятися.

Також невдовзі парк прикра-
шатимуть і нові дерева. За словами 
начальника відділу екології міськра-
ди Бориса Сороки, спочатку збира-
ються висадити близько 400 дерев, 
а також здійснити підсадку кущів 
(червоний дуб, липа, верба, береза, 
бузок, айва й інші). Восени ж дума-
ють розробити проект реконструк-
ції парку, аби нові рослини висаджу-
вати за планом, а не хаотично. 

Анатолій Трикуш зазначає, що 
парком ніхто не займався близько 
двадцяти років, тож, аби навести 
лад, потрібно немало часу. За його 
словами, коли розчищали чагар-
ники, виявили чимало занедбаних 
алей. Зараз їх хочуть бодай прибра-
ти, аби лучани могли ними користу-

ватися. 
Ще одне болюче питання для ба-

гатьох городян — це торгівля у Цен-
тральному парку. Міські владці за-
певнили, що цьогоріч торгові точки 
з шашликами навпроти атракціонів 
приберуть. Міський голова Микола 
Романюк у принципі не проти про-
дажу шашликів у парку, але, на його 
думку, їх краще розмістити далі від 
каруселей.

— Наразі розробляється новий 
план-схема зонування парку, в яко-
му будуть чітко визначені місця для 
торгівлі, — каже директор КП «Пар-
ки та сквери міста Луцька». — На 
центральній алеї планується продаж 
соків, води, морозива, солодкої вати. 
А в районі «Пташиного гаю» буде 
чотири торгових місця, яким до-
зволено продавати слабоалкогольні 
напої.

Пан Трикуш зауважив, що тор-
гувати будуть поза межами орніто-
логічного заказника місцевого зна-
чення «Пташиний гай», оскільки 
той буде перенесений у бік ринку та 
«Бригантини».

Що ж до самої легендарної 
«Бригантини», то, за словами мера 
Романюка, її уже відремонтували. 
Власник об’єкта Дмитро Москвич 
збирається організувати там дитяче 
кафе. Одначе поки навколо катера 
чимало різного мотлоху та бруду. 
Тому міська влада дала підприємцю 
час до 1 квітня, аби навести там лад. 
В іншому разі «Бригантину» з парку 
приберуть у примусовому порядку.

Ще одна розвалина, що явно не 
до лиця Центральному парку, — це 
ротонда. Зараз для літньої естради 
шукають господаря, який взяв би 
її в оренду. Міський голова Мико-

ла Романюк розповів, що було вже 
дві пропозиції від підприємців об-
лаштувати ротонду: хотіли зробити 
там або дитяче надувне містечко, 
або тенісні корти. 

— Одна з умов надання цього 
об’єкта в оренду — місто теж має 
мати від нього користь, — каже 
Анатолій Трикуш. — Має бути мож-
ливість, скажімо, проводити якісь 
святкові дійства. Наприклад, надув-
не містечко за кілька хвилин можна 
зняти й поставити лавки.

А от дискотеки на місці ротонди 
організовувати не будуть, бо це по-
тягне за собою вживання спиртного, 
бійки й інші малоприємні речі.

Коли у Центральному парку ро-
бота цьогоріч кипить, то інші зелені 
зони міста практично лишаються 
поза увагою, хоча господарських рук 
потребують не менше.

— На сьогодні комунальним під-
приємством «Луцькмістобуд» вста-
новлюються межі парків і скверів. 
Скверів, думаю, буде більше трид-
цяти, — зазначає Анатолій Трикуш. 
— Після визначення меж буде про-
ведено розподіл цих зелених зон між 
комунальними підприємствами. В 
майбутньому, можливо, підприєм-
ство «Парки та сквери міста Луцька» 
стане потужнішим і обслуговувати-
ме всі парки та сквери.

За словами Трикуша, зараз у 
парку 900-річчя Луцька теж потрохи 
зносять перестійні дерева та при-
бирають повалені. За його словами, 
поки новоствореному підприємству 
не під силу наводити лад і в інших 
зелених зонах міста. Отож, їх благо-
устрій нині зводиться лише до при-
бирання. 

Ольга УРИНА

В Україні буде похолодання, яке 
пройде у кілька етапів. Знижен-

ня температури прогнозують на 21-
23 березня, 25-26 березня, а остання 
хвиля буде 1-2 квітня. 

В Україні з 21 березня темпера-
турний режим почне знижуватися 
до рівня від нуля до 13 градусів те-
пла. Про це заявив начальник Гідро-
метцентру України Микола Кульбі-
да.

За його словами, до кінця берез-
ня не слід очікувати значних опадів. 
Однак невеликі та помірні опади 
ймовірні протягом 25-26 числа — 
вони почнуться на заході, півночі, а 
потім поширяться на решту регіонів 
України.

Синоптики також кажуть, що 
цьогорічна весна трохи аномальна: 
такий температурний режим є за-
високим, він суттєво перевищує 
норму.


