
Теремнівські ставки потребу-
ють якнайшвидшого очищен-

ня, ремонту дамби й укріплення 
берегів. Про це йшлося під час на-
ради у Луцькій міській раді. 

Начальник відділу екології 
Анатолій Гламазда повідомив, 
що було обстежено стан водного 
об’єкта, прибережної смуги. Спе-
ціалісти рекомендують очистити 
від рослинності, мулу та відходів 
плесо, укріпити береги ставу, зро-
бити ремонт дамби. Для цього по-
трібно зробити повний спуск води 
з водойми через донний водови-
пуск. Одначе для виконання цих 

робіт передусім треба виготовити 
проектну документацію. Вартість 
проекту — близько двох тисяч 
гривень. Фахівці стверджують, що 
якщо вчасно не зробити ремонт 
гідроспоруд, то дамба може зруй-
нуватися, а це призведе до підто-
плення мікрорайону. Робоча група 
з питань покращення експлуатації 
Теремнівських ставків вирішила 
звернутися до МНС по допомогу, 
щоби з державного бюджету виді-
лили кошти.

Говорили також про створен-
ня належних умов для рекреацій-
ного використання ставків, але 
питання оренди природоохорон-
ного об’єкта місцевого значення 
довелося відкласти, адже відбу-
лися зміни у Земельному кодексі 
України. Вислухавши усі пропо-
зиції, заступник міського голови 
Лариса Соколовська доручила ро-
бочій групі детальніше обстежи-
ти стан дамби і дороги біля ставу, 
скласти дефективні акти й визна-
чити вартість проекту з укріплен-
ня берега.

Про перспективи розвитку турис-
тичної галузі у місті Луцьку остан-
нім часом говорять дуже багато. Та 
далі балачок справа не доходить, 
бо основний об’єкт, який може 
бути цікавим туристу, державний 
історико-культурний заповідник 
«Старий Луцьк» із його своєрідною 
історико-архітектурною емблемою 
— замком Любарта, має купу неви-
рішених проблем. Про них розпо-
вів новопризначений директор 
заповідника Павло Рудецький.

ЗАМОК ЛЮБАРТА 
НАПОЛОВИНУ АВАРІЙНИЙ

По-перше, за його словами, у за-
повіднику відсутня сучасна облікова 
документація на пам’ятки, бо та, що 
видана у 70-ті роки (паспорти, облі-
кові картки), вже застаріла. 

— Три головні завдання, що були 
раніше, залишаються й сьогодні: 
паспортизація об’єктів культурної 
спадщини, виготовлення держав-
ного акта на право постійного ко-
ристування землею та реставрація 
пам’яток, — наголошує Павло Ар-
кадійович. — Діє Угода щодо регіо-
нального розвитку Волинської об-
ласті, укладена у 2010-му, термін дії 
якої — п’ять років, де кошторисна 
вартість зазначених робіт — 10,9 
мільйона гривень. Одначе поки що 
грошей ні на реставрацію, ні на інше 
не надійшло. 

Крім того, за його інформацією, 
прийнято регіональну програму 
розвитку культури, мистецтва і ту-
ризму в області на 2011-2015 роки, 

де також передбачено кошти на пас-
портизацію, але до сьогодні жодної 
копійки надано не було. 

До того ж, як виявилося, прогу-
люватися туристам у самому замку 
Любарта сьогодні небезпечно. 

— Виготовлено проектно-ко-
шторисну документацію на заміну 
дерев’яних елементів (перил, схід-
ців), галерей і веж Луцького замку, 
оскільки вони втратили свою міц-
ність і багато з них — в аварійному 
стані, — пояснює директор заповід-
ника. — Щороку порушуємо це пи-
тання перед облдержадміністраці-
єю. Потрібно 3,5 мільйона гривень, 
оскільки це мають бути тверді по-
роди деревини. Через це половина 
галерей недоступна для огляду ту-
ристів. 

Також в аварійному стані пере-
криття крипт — підземних каплиць 
під вівтарною частиною церкви для 
почесних поховань. Директор запо-
відника показує пошкоджену цеглу, 
куди вода затікає у підземелля та 
руйнує накриття. 

— Зараз ми туди людей не пус-
каємо, через що втрачаємо турис-
та, — Павло Аркадійович веде нас у 
підземелля церкви Іоана Богослова 
та показує зачинений перехід, який 
можна було б облаштувати і про-
довжити маршрут для відвідувачів. 
— Під час фестивалів у Луцькому 
замку збирається велика кількість 
людей, які дуже полюбляють сидіти 
зверху на цих криптах, і це ще один 
негативний момент, який може при-
звести до травматизму.

Також в аварійному стані пере-
буває замковий міст. Однак, каже 

Павло Рудецький, міський голова 
пообіцяв допомогти у придбанні ма-
теріалів на його реконструкцію. 

— Нема такої необхідної для ту-
ристів речі, як путівник по заповід-
нику, — продовжує Павло Аркадійо-
вич, — узявши який в руки, людина 
змогла б походити територією, по-
чинаючи від Братського мосту. 

— Були пропозиції засипати кот-
лован на Братковського, 20, — веде 
далі розмову директор. — Уже були 
домовленості, та роботи чомусь зу-
пинили. Якщо котлован існуватиме 
і далі, він може призвести до того, 
що пам’ятка, розташована поруч, 
почне руйнуватися. Це також не-
безпечно для людей. До речі, на цій 
ділянці свого часу була церква Івана 
Хрестителя. Археологічними до-
слідженнями встановлено, що храм 
був збудований у 12-13 ст., потім на 
його місці з’явилась забудова уже 16 
ст., зараз там потужні двоярусні під-
вали. Тому цю територію варто далі 
археологічно обстежити і поставити 
хоча би символічний знак, що там 
була церква Івана Хрестителя.

Але ж усі ці проблеми виникли 
не сьогодні і не вчора. Виникає за-
питання, що робила, що вирішувала 
попередня дирекція заповідника на 
чолі з Тарасом Рабаном? І про який 
розвиток туризму в Луцьку можна 
говорити, коли його основна істори-
ко-культурна пам’ятка в аварійному 
стані?

НЕ ПРИЗНАЮТЬСЯ, ЧИЇ 
«РОЗВАЛЮХИ»

Однак це ще не всі проблеми 
державного історико-культурного 
заповідника. 

— Нам на сьогодні важко вста-
новити власників, орендарів тих 
об’єктів, які псують обличчя запо-
відника, — розповідає Павло Ар-
кадійович. — Наприклад, на вул. 
Плитниця, 7. Це пам’ятка місцевого 
значення, перебуває в аварійному 
стані, та БТІ відмовилося надавати 
повну інформацію про особу влас-
ника. Плитниця, 5 — також ніхто 
не проживає, будинок напівзруйно-
ваний. Плитниця, 3 — так само ава-
рійна будівля, ми вже знаємо, хто є 
власником. Кафедральна, 10 — гара-
жами користується обласний спор-
тивний клуб, а щодо приміщення, то 
нема інформації чиє воно. Там має 
бути якась туристична інфраструк-
тура, а не розвалини, де організову-
ються стихійні сміттєзвалища.

На яких підставах, коли та чи 
законно передавалися у приватну 
власність об’єкти на території запо-
відника, буде встановлювати проку-
ратура. Однак усі рішення погоджу-
валися міською радою та колишнім 
директором. 

А поки що створено комісії при 
облдержадміністрації та міській 
раді, які мають встановити власни-
ків цих та інших об’єктів. Начальник 
відділу культурної спадщини Луць-

кої міської ради Сергій Годлевський 
продемонстрував «Відомостям» 
список осіб, та поки це своєрідне 
розслідування не завершилося, по-
просив не розголошувати прізвищ.

— Мене як історика, краєзнавця 
більше цікавить питання не влас-
ності, а стану, в якому утримується 
ця власність, — каже Сергій Сергі-
йович. — Наприклад, будинок, де 
розміщено ресторан «Корона Вітов-
та», є своєрідною прикрасою, допо-
внює ансамбль Старого міста, тому 
тут питань не виникає. А далі сто-
їть приміщення без даху. Причому 
обидві будівлі побудовані за одним 
проектом у 19-му столітті. Люди 15-
20 років тому покупляли, можливо, 
думали, що продадуть дорожче, та 
не вдалося, то так і стоять напів-
розваленими. Розміщення якихось 
об’єктів бізнесу також зумовлює 
певну невідповідність. Так, на те-
риторії заповідника, за колишньою 
в’язницею, — автошрот, вольєр для 
собак. А саме там відбувалися масо-
ві розстріли в’язнів, а три роки тому 
знайшли захоронення військово-
полонених. Я можу назвати кілька 
об’єктів, які розташовані на вул. Лесі 
Українки, є пам’ятками місцевого 
значення, перебувають у приватній 
власності, проте доглянуті. Скажімо, 
будинок, де магазин «Гермес». Влас-
ник почистив цеглу, повністю зберіг 
фасад. Кірха — передали громаді, 
яка відновила шпиль, почистила 
цеглу. А от вірменський собор Свя-
того Стефана — обурливе порушен-
ня: там добудували причеп різних 
форм, які зруйнували вигляд.

На думку Сергія Годлевського, 
усі пам’ятки і державного, і місцево-
го значення мають бути паспортизо-
вані. Зараз у міській раді уже почали 
цим займатися. 

— Наприклад, на проспекті Волі 
чотири будинки є пам’ятками місце-
вого значення, — розповідає Сергій 
Сергійович. — На них є багато ласих, 
щоб щось добудувати, змінити. Але 
це псуватиме загальний ансамбль. 
Ми почали виготовляти паспорт, 
в якому записуються всі власники, 
орендарі, суборендарі. Якщо про-
стою мовою, коли виготовляється 
такий паспорт, то ніби встановлю-
ються правила гри: ти проживаєш 
у тому будинку, але не міняєш його 
вигляду.

Однак така паспортизація є не-
дешевою — для міста вона потягне 
більше 600 тисяч гривень.

Людмила ШИШКО
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Події

Двоє підлітків мали при 
собі кілограм марихуани
Співробітники патрульно-постової служби 
Луцька затримали двох неповнолітніх, у яких 
виявили та вилучили марихуану. Підлітків 
(одному — 16, а другому — 17 років) затримали 
просто на вулиці. В одного з них виявили 500, 
а в іншого 200 грамів наркотичної речовини. 
Наркотики, стверджують хлопці, вживали самі. 
Наразі вирішується питання щодо порушення 
кримінальної справи.

Копійки низького номіналу 
зникнуть із обігу
НБУ має намір відмовитися від 1- та 2-копійчаних 
монет, оскільки на їх виготовлення витрачаються 
значні кошти. Про це повідомив голова ради 
Нацбанку України Ігор Прасолов. «У зв’язку з тим, 
що спостерігається стабільність гривні, я думаю, що 
протягом кількох місяців НБУ вирішить це питання», 
— сказав Прасолов. Українцям, які мають значну 
кількість 1- та 2-копійчаних монет, Микола Прасолов 
порадив міняти їх на паперові гроші в банках.

У Володимирі-
Волинському сиріт 
«нагріли» на 50 тисяч

У заповіднику «Старий Луцьк» розшукують 
власників занедбаних будинків 

Перевіркою, яку Володимир-Во-
линська міжрайонна прокура-

тура провела у місцевих спеціалізо-
ваній школі-інтернаті І-ІІІ ступенів 
і педагогічному коледжі, встановле-
но, що, всупереч закону, цими на-
вчальними закладами цьогоріч не 
виплачені грошові допомоги дітям-
сиротам і дітям, позбавленим бать-
ківського піклування. 

Йдеться про дітей-випускників 
2012 року цих навчальних закладів, 
яких влаштували для подальшого 
навчання чи працевлаштували. Про 
це повідомили у прес-службі проку-
ратури області.

На усунення виявлених пору-
шень директору спеціалізованої 
школи-інтернату та директору педа-
гогічного коледжу внесені подання. 
За наслідками їх розгляду у вересні 
2012 року проведено виплати дітям-
сиротам і дітям, позбавленим бать-
ківського піклування, на загальну 
суму 50 тисяч гривень.

На площі перед замком Любарта цей сором-об’єкт споглядають усі туристи

У Луцьку розпочалося велике прибиранняМікрорайон поблизу Теремнівських 
ставків може підтопити

Цегла на криптах повгиналася 

7

У Луцьку стартувала загально-
міська акція «Чистий двір, 

вулиця, місто — чиста Україна». 
Триватиме вона до 16 листопада. 
Акція проводиться на підтримку 
Всесвітнього руху «Робімо чистим 
світ» задля покращення довкілля 
в місті Луцьку, ліквідації несанк-
ціонованих і неконтрольованих 
сміттєзвалищ, а також активізації 
участі міської громади у вирішен-
ні проблем у галузі поводження з 
відходами.

У рамках акції щоп’ятниці на 
територіях підприємств, установ 
та організацій відповідної галузі 

міського господарства планується 
проведення санітарно-екологіч-
них днів, прибирання територій 
від опалого листя та відходів.

Також буде організовано робо-
ту з санітарного очищення прибу-
динкових територій житлових бу-
динків, підвалів, горищ, технічних 
приміщень від сміття та побуто-
вих відходів, планується регуляр-
не вивезення великогабаритного 
непотребу.

До робіт із благоустрою міс-
та залучатимуться спеціалізовані 
комунальні підприємства. Зокре-
ма, комунальне автотранспортне 
підприємство «Луцькспецкомун-
транс» проводитиме розчищення 
від сміття та замулення основних 
випусків на колекторах зливової 
каналізації у річку Сапалаївка на 
проспекті Відродження. КП «Пар-
ки та сквери м. Луцька» очищатиме 
територію від побутових відходів 
у Центральному парку культури і 
відпочинку та парку ім. 900-річчя 
Луцька. Плануються також роботи 
зі знесення та кронування дерев 
у місті, які виконуватиме «Зелене 
господарство».


