
У липні цього року на Централь-
ному ринку міста Луцька розпо-
чато реконструкцію. Оновлення 
торгових місць — справа, здавало-
ся б, непогана, якби не одне «але». 
Цей ринок планують перенести в 
інше місце. Такі плани минулого 
тижня озвучив директор істо-
рико-культурного заповідника 
«Старий Луцьк» Павло Рудецький 
на постійній комісії міської ради 
з питань освіти, науки, культури. 
Його підтримали усі присутні депу-
тати. Виникають запитання: навіщо 
тоді потрібна реконструкція, чи 
не марно будуть витрачені кошти 
і наскільки реальними є плани з 
перенесення ринку? «Відомості» 
намагалися знайти відповіді. 

— Якщо перенести ринок, — 
пояснює Павло Рудецький, — об-
межиться рух транспорту на тери-
торії заповідника, що пошкоджує 
пам’ятки через вібрацію. Вже є кіль-
ка пропозицій зробити на території 
ринку площу, яка б відповідала нор-
мам тої, що діяла тут у середньовіч-
чі. Є проект львівських і наших архі-
текторів — це мають бути ремісничі 
майстерні, мистецькі галереї, суве-
нірні крамнички. Так зване перед-
містя, гарний майдан, де можна було 
б проводити культурні заходи. І це є 
логічним, тому що всі фестивалі, які 
відбуваються в Луцьку, зазвичай по-
чинаються з Театрального майдану, 
продовжуються на вул. Лесі Україн-
ки і завершуються у замку. Тоді ту-
рист, який в’їжджає на вул. Глушець, 
буде чітко бачити перед собою за-
мок, а не павільйони ринку. Є гарні 
проекти, і ми будемо їх підтримува-
ти. 

— Центральний ринок буде пе-
ренесений, — впевнена начальник 
управління культури Луцької місь-
кої ради Тетяна Гнатів. — Це важ-
ливо для Луцька. І люди, які там 
торгують, мають зрозуміти, що їм 
доведеться звідти переїжджати. 

Тим часом підприємці вклада-
ють в оновлення ринку немалі ко-
шти і не вірять у його перенесення. 

Підходимо до контейнера з 
сумками, портфелями, який у ре-
конструйованому ряду ще поки не 
оновлений, і запитуємо, хто ініцію-
вав реконструкцію та для чого. 

— Мені ще нічого не пояснили, 
директор сказав, що пізніше все 
розтлумачить, — відповідає підпри-
ємець. — Контейнери людей змушу-
ють купувати за власні гроші. От за-
питайте цю жіночку, вона вже новий 
собі придбала, а наразі торгує тут 
збоку, — показує на свою колегу. 

Запитуємо її, чи знає про наміри 
перенесення ринку.

— Можливо, мають на увазі 
іншу частину базару — там, де гума-
нітарка, — каже підприємець. — Там 
мають зробити стоянку для автомо-
білів, а тут зачіпати не будуть. (Цен-
тральний ринок умовно поділений 
на дві частини вулицею Замковою. 
— Авт.) Мене тимчасово пересели-
ли, поки там бруківку кладуть.

— Підприємці задоволені тим, 
що на ринку наводять лад? — запи-
туємо.

— Не надто ми й задоволені, — 
відповідає, — але готові вкласти гро-
ші — купити контейнери, заплатити 
за накриття, аби нас не зачіпали, 
щоб ми мали свої робочі місця.

Жіночка розповіла, що всі кон-
тейнери на ринку будуть стандарт-
ними. Вона замовила новий площею 
2,1 на 1,5 метра, то обійшовся у де-
сять із половиною тисяч гривень. 
Плюс іще заплатить за накриття — 
1300 гривень за погонний метр.

Перший заступник голови прав-
ління Волинської облспоживспілки 
Володимир Горгут уточнив, що на 
ринку йде не реконструкція, а благо-
устрій.

— Цього року плануємо завер-
шити оновлення першого ряду рин-
ку, — каже Володимир Михайлович. 
— Перед тим як розпочати роботи, 
всі питання узгоджувалися з під-
приємцями, три рази були збори. 
Однак, можливо, хтось їх і не відві-
дав. Вкладаємо бруківку, також не-
обхідно довести до нормативу про-
їзд між металевими конструкціями, 
щоб відповідав пожежним вимогам, 
через це і міняємо «контейнери». 
Про те, що ринок збираються пере-
носити, мені невідомо, офіційних 
документів не бачив. Це все балач-
ки. Влада не піде проти своїх людей. 
Окрім того, як це можна зробити, 
якщо тут є приміщення, що перебу-
вають у власності облспоживспілки? 
Що робити з ними? Сумніваюся, що 

сьогодні у бюджеті міста є достатньо 
коштів, щоб їх викупити.

Балачки це чи ні, «Відомості» по-
цікавились у головного архітектора 
міста Луцька Юрія Казмірука.

— По-перше, громадськість міс-
та повинна висловити свою думку 
з цього приводу, — переконаний 
Юрій Йосипович. — По-друге, роз-
роблено Генеральний план розви-
тку Луцька, затверджений у 2009 
році, — документ, на підставі якого 
місто має розвиватися найближчі 
20 років. У ньому передбачено, що 
у перспективі — це територія тор-
говельного центру та підприємств 
громадського харчування. Ринок 
тут завжди був, але тільки з право-
го боку від Замкової вулиці, а з ліво-
го розміщувалася велика стоянка. 
Поєднання базару та автостоянки 
— якраз той варіант, який має пра-
во на існування. Тільки чомусь, не 
скажу коли, чому та з чийого «бла-
гословення», стоянка раптом стала 
забудованою такими ж самими тор-
говими ятками. І вже з’являються 
інші недоладні ідеї: «а дайте нам 5 
га парку культури і відпочинку — і 
ми для вас там зробимо стоянку». Це 
вже захоплення зелених зон міста, і 
я противник такого розвитку ринку. 

Як мешканець Луцька заявляю, що 
у тому місці ринок необхідний, але 
його треба довести до ладу. В ідеа-
лі це має бути луцька «Бесарабка», 
де стоянка матиме приблизно таку 
ж площу, як торговище. Я особисто 
платив штрафи за неправильне пар-
кування, бо машину ніде поставити. 
Людям потрібно забезпечити соці-
альну й інженерну інфраструктуру. 
Як можна поєднати торгівлю кроля-
ми, нутріями, курчатами з продук-
тами харчування? У нас є ринок, де 
можна сконцентрувати промислову 
групу товарів, навіть секонд-хенд, 
але не в центрі.

Юрій Казмірук розповів, що 
минулого кварталу було проведено 
декілька виїзних засідань із надзви-
чайних ситуацій, де чітко були вка-
зані приписи та порушення.

— Частина тимчасових торго-
вих павільйонів розміщена на ін-
женерних мережах, комунікаціях, 
високовольтних підземних кабе-
лях, газопроводі високого тиску, 
— пояснює Юрій Йосипович. — Усі 
мовчки терплять і чекають, чим це 
закінчиться. Був прецедент на рин-
ку «Північний» — там теж кіоски 
стоять на двох гілках теплотраси. 
Добре, що прорвало влітку, а не 
взимку, коли людям потрібне тепло. 
Звужені протипожежні проходи, ву-
лиця Замкова заблокована товаром, 
лотками.

Про те, що Центральному ринку 
в тому вигляді, яким він сьогодні є, 
там не місце, переконаний і міський 
голова Микола Романюк. 

— Поетапно будемо над цим 
працювати, — каже Микола Ярос-
лавович. — По-перше, потрібно 
вирішити питання з перенесенням 
частини ринку, що зліва від вул. Зам-
кової, одначе перед цим попередимо 
підприємців як мінімум за рік. Пра-
ва частина базару належить обл-
споживспілці, тому з юридичного 
погляду важко якось вплинути, але 
реконструкцію потрібно провести, 
щоб оновлений ринок вписувався у 
стиль Старого міста.

Людмила ШИШКО
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Події

Третина лічильників для українців 
виробляється на Волині

Ціни на овочі тримаються на рівні минулого року

Кожен п’ятий працівник про-
мисловості області зайнятий 

у галузі машинобудування. На Во-
лині вона посідає друге місце після 
виробництва харчових продуктів 
і напоїв. Про це повідомили в об-
ласному управлінні статистики. 

Волинь робить чималий вне-
сок у виробництво продукції ма-
шинобудування в Україні. Статис-
тами підраховано, що понад 90% 

електричних трансформаторів, 
майже 30% лічильників для рідин, 
кожен п’ятий конвеєр та елеватор 
виготовлено підприємствами об-
ласті.

Машинобудівна галузь на Во-
лині й надалі лишається прива-
бливою для іноземних інвесторів 
— сюди інвестовано більше чверті 
від загального обсягу вкладеного в 
промисловість області.

Нині саме час подумати про запаси 
на зиму. Зараз, коли уже практично 
всі господарі зібрали врожай, на 
ринку багато продукції на різний 
смак і ціну. «Відомості» вирішили 
прогулятись Центральним ринком 
в обласному центрі та дослідити 
вартість осіннього кошика. 

Розпочнемо з картоплі, адже 
без неї мало хто взимку обійдеться. 
Вправні господарі кажуть, що зібра-
ли непоганий врожай, хоч і не такий 
рясний, як минулого року. 

— Вроздріб продаю картоплю 
від однієї гривні до двох, залежно 
від розміру, — розповідає один із 
продавців на ринку. — Гуртові ціни 
не значно відрізнятимуться. Як пра-
вило, на зиму беруть від двохсот кі-
лограмів. У такому разі прошу десь 
1-1,2 гривні за кілограм. Загалом 
ціни приблизно такі, як минулого 
року. Деякі овочі мусимо продавати 
дешевше за їхню собівартість, тож 
якби не парникові культури, на яких 
дійсно можна заробити, хтозна, чи 
їздив би торгувати на ринок. 

Цей же продавець пропонує 
придбати у нього цибулю. За суху, 
підготовлену до зберігання, просить 
дві з половиною гривні за кілограм. 
Але якщо брати більше, то спускає 
ціну на 50 копійок. Та цибулю нам 
вдалося знайти і по дві гривні вроз-
дріб, а невеличку взагалі продають 
по 1 гривні 50 копійок за кілограм.

Підходимо до капусти. Зверта-
ємо увагу на не дуже привабливу, 
покриту кількома захисними лист-

ками. Кажуть, така краще зберіга-
ється. Перевіряємо на міцність, до-
бряче стиснувши руками, адже на 
зиму варто брати щільні та тверді 
качани. За кілограм просять 1 грив-
ню 50 копійок. Якщо брати хоча б зо 
50 кілограмів, обіцяють продати по 
гривні.

Прилавки ринку рясніють від 
моркви. Майже у всіх продавців 
вона величезних розмірів, чистенька 
— одне слово, готова до вжитку. За 
таку просять у середньому дві з по-
ловиною гривні за кілограм і навіть 
при гуртовій закупці опускати ціну 
не хочуть. Вдалося знайти моркву 
й за півтори гривні, однак дещо по-
кручену. Таку брати на зиму не ре-
комендують, мовляв, швидко почне 
псуватись. 

Буряками поки що торгують не-
активно. Кілограм цих овочів ко-
штує 2 гривні 50 копійок. Імовірно, 

з часом бурячки можна буде прику-
пити трохи дешевше.

Глянули ми й на овочі, з яких 
традиційно готують консервацію. 
Більшість господинь запасалися по-
мідорами ще у серпні — тоді вони 
коштували найдешевше. Нині ж 
за невеличкі томати просять 3-3,5 
гривні, великі коштують близько 
п’яти. Болгарський перець — від чо-
тирьох гривень, баклажани — чоти-
ри з половиною гривні за кілограм.

Тішить око і розмаїття фруктів 
на прилавках. Домашні яблука ко-
штують п’ять гривень, медові великі 
груші — сім гривень за кілограм, а 
менші можуть продати й по чотири. 
Найбільший вибір винограду, вар-
тість кілограма — від 15 до 20 гри-
вень. Сині сливки сорту «Венгерка» 
продають по 13 гривень за кіло, а 
великі цінять у 20.

Ольга УРИНА

За втрачений багаж 
відшкодовуватимуть 
майже дві тисячі
Міністерство інфраструктури готує нові правила 
перевезення пасажирів і багажу, згідно з якими 
порядок відшкодування буде поширюватися 
на всі перельоти, зокрема й внутрішні. Ком-
пенсація за втрату багажу складе близько 1800 
доларів на людину і не залежатиме від ваги і 
кількості сумок (зараз 400 дол. за сумку вагою 
не більше 20 кг). 

Бізнес є спільною власністю 
подружжя
Майно і статутний фонд приватного підприємства 
є спільною сумісною власністю подружжя. Про це 
йдеться в роз’ясненні Конституційного Суду України. 
За його рішенням, приватне підприємство або його 
частина, засноване одним із членів подружжя, — це 
окремий об´єкт права спільної сумісної власності 
подружжя, в який входять усі види майна, зокрема 
внесок до статутного капіталу та майно, виділене з 
їхньої спільної сумісної власності.

49
таке місце обіймає Україна серед 
52 країн у рейтингу за рівнем 
доходів громадян. У 2011 році 
власність пересічного українця 
склала 928 євро (не враховуючи 
гроші, витрачені на кредити).

Підприємцям Центрального ринку Луцька 
треба готуватися до переїзду
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 ПОГОДА

У західних областях 27 ве-
ресня сонячно, без опадів. 

Температура вночі +15...+20°C, 
вдень 17...+27°C. 28 вересня 
змінна хмарність, сухо. Вночі 
+19...+25°C, вдень +19...+25°C. 29 
вересня хмарно з проясненнями, 
сухо. Температура повітря вночі 
+10...+14°C, вдень +12…+19°C. 

У північних регіонах 27 ве-
ресня змінна хмарність, опади 
не передбачаються. Нічна темпе-
ратура становитиме +11...+17°C, 
денна +12...+23°C. 28 вересня 
очікується сонячна погода, без 
опадів. Температура повітря вно-
чі +14...+20°C, вдень +16...+14°C. 
29 вересня хмарно з прояснення-
ми, без опадів. Температура вночі 
+17..+16°C, вдень +17...+22°C. 

У Києві 27 вересня соняч-
но, опади не очікуються. Темпе-
ратура вночі +11…+17°C, вдень 
+15...+24°C. 28 вересня ясно, 

дощ не передбачається. Вночі 
+15…+21°C, вдень +17...+26°C. 
29 вересня сонячно, сухо. Нічна 
температура +15…+17°C, денна 
+18...+24°C.

У східних регіонах 27 верес-
ня переважно ясно, сухо. Вночі 
+12...+18°C, вдень +18…+25°C. 28 
вересня сонячно, без опадів. Уно-
чі +12...+17°C, вдень +17...+26°C. 
29 вересня ясно, дощі не передба-
чаються. Вночі +15...+19°C, вдень 
+19...+26°C.

У південних областях 27 
вересня ясно, сухо. Температу-
ра повітря вночі становитиме 
+14...+18°C, вдень +19...+26°C. 28 
вересня сонячно, опадів не очі-
кується. Вночі +16...+19°C, вдень 
+19...+26°C. 29 вересня очіку-
ється ясна погода, без опадів. 
Нічна температура становитиме 
+16...+19°C, удень термометри по-
казуватимуть +19...+27°C. 


