
Днями після капітальної рекон-
струкції відбулось відкриття 
вокзального комплексу залізничної 
станції «Луцьк».  Тож тепер і об-
ласний центр Волині може похи-
зуватись сучасним вокзалом, який 
доповнює ансамбль нещодавно 
модернізованої Привокзальної 
площі.

З нагоди відкриття головних 
транспортних воріт області до Луць-
ка прибув і начальник Львівської за-
лізниці Богдан Піх. Він привітав усіх 
з цією святковою подією, подякував 
будівельникам за якісно проведе-
ну роботу,  а працівникам станції 

«Луцьк»  за те, що змогли обслугову-
вати лучан та гостей міста в той час, 
як  проходили будівельні роботи.

— Львівська залізниця, яка охо-
плює сім областей України, сьогод-
ні має оновленими усі сім вокзалів. 
Коли ми починали  це оновлення, 
Луцький вокзал виглядав краще за 
інші, тому й черга  до нього дійшла 
трохи пізніше. Натомість тепер він 
виглядає найкраще серед вокзалів, 
які обслуговують обласні центри,  —  
зауважив Богдан  Піх. 

Після цього лунали слова подяки 
від міського голови Луцька Миколи 
Романюка та від голови ВОДА Бо-
риса Клімчука. Грамоти та грошові 
нагороди вручили кращим будівель-
никам вокзалу та окремим праців-
никам станції «Луцьк». 

Нагадаємо, реконструювати вок-
зал розпочали в червні 2011 року. На 
будівництві було задіяно близько 
300 працівників відокремлених під-
розділів залізниці.

— На реконструкцію вокзалу 
було витрачено 21 мільйон гри-
вень. Я задоволений роботою бу-
дівельників.  Все зроблено якісно,  
реконструйовано в повному об’ємі,  

—  зазначив Піх. — Нам довелось 
старий вокзал практично розібра-
ти, оскільки стояв такий фундамент, 
який не витримував навантаження. 
Підсилили його, поміняли усі пере-
криття, бо вони були дерев’яними і 
уже прогнили. 

Отож, тепер провести час в очі-
куванні потяга в Луцьку можна буде 
з комфортом. На першому поверсі 
вокзалу розміщені зали очікування, 
які межують з квитковими касами:  
на приміські поїзди — в одній части-
ні, на поїзди далекого сполучення — 
в іншій. Для зручності в холі висить 
електронне табло, де висвічуються 
найближчі потяги. 

— Тішить, що тут тепер так те-
пло, чисто й затишно. Зі старим вок-
залом навіть немає що рівняти, — 
ділиться враженнями лучанка пані 

Тетяна.
До слова, модернізований вок-

зал не має такого елементу, як 
кафе. Одна з працівниць станції за-
уважила, що це — зовсім не недолік, 
оскільки такі заклади є на площі.

Як відомо, до вокзалу добудува-
ли третій поверх. Тут розташували 
кімнати відпочинку, де пасажири за 
гроші зможуть чекати на свій потяг. 
Подбали і про мам з малятами — для 
них діє кімната матері та дитини, яка 
має вбиральню та душову кабіну, 
місце для перепеленання крихітки.

На вокзалі змонтовано систему 
відеонагляду, охоронно-пожежну 
сигналізацію, блискавкозахист.  Об-
лаштовано місця переходу до вокза-
лу та перону пандусами.

На вокзальному комплексі тепер 
діє дві вбиральні. Присутній медич-
ний пункт, кімната міліції. 

Поруч з вокзалом провели бла-
гоустрій на двох невеличких скве-
рах, де встановили лавки та озеле-
нили територію.

Символічно з оновленої станції 
запустили й новаторський як для 
Луцька транспорт — рейковий авто-
бус. В ньому мали змогу покататись 
усі гості урочистостей.

— Нещодавно ми з’єднали наші 
міста Львів та Луцьк новим видом 
транспортного сполучення — рей-
ковим автобусом, — повідав Піх. 
— Ми його поки вивчаємо: чи спо-
добається він вам, чи будете ви ко-
ристуватися ним? Наразі він рушає 
вранці з Луцька, увечері вертається 
до нас зі Львова. Якщо буде потреба, 
ми порадимось із головами ОДА та 
міста, з вами — і будемо працювати 
над тим, аби запустити ще один рей-
ковий автобус. Аби вони їхали вран-
ці і ввечері, назустріч один одному.

Ольга УРИНА
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Події

У Ковелі гарячу воду 
подаватимуть щоденно
Досі гарячу воду ковельчанам подавали у 
вівторок, четвер, суботу та неділю з ранку до 
вечора. А вже з першого листопада до цих 
днів ще приєднуються понеділок, середа та 
п’ятниця. У робочі дні гаряча вода у кранах 
ковельчан з’являтиметься о шостій годині ранку 
та зникатиме о 23 годині, а в суботу та неділю 
можна буде користуватися підігрітою водою 
з 7-ої до 23 години. Таке рішення прийняв 
виконавчий комітет Ковельської міської ради. 

Поштові марки «Укрпошти» 
визнали найкрасивішими у 
світі
«Укрпошта» увійшла в десятку призерів престижної 
премії «Гран-прі виставки WIPA» в Австрії. «Це один із 
найбільш престижних конкурсів філателістів в світі. У 
ньому цього року взяли участь сімдесят дві країни. І 
Україна з блоком «Маяки України 2010» посіла шосте 
місце», — повідомляється на сайті «Укрпошти».

У Луцьку запрацював оновлений 
залізничний вокзал

У Ківерцях заклали капсулу під 
будівництво нового дитсадка

Іван Смітюх програв вибори та звільнив 
місце голови РДА

Сквер біля вокзалу

7

29 жовтня голова Ковельської 
райдержадміністрації Іван 

Смітюх провів коротку прес-
конференцію, на якій повідомив, 
що йде з посади голови. Таке рі-
шення він прийняв ще й тому, що 
отримав дзвінок від помічника 
губернатора Волині Бориса Клім-
чука, який наполегливо рекомен-
дував йому написати заяву на 
звільнення за власним бажанням.

Присутніх журналістів ціка-
вили причини, котрі призвели до 
такого результату, й Іван Євдоки-
мович відповів, що він, коли давав 
згоду балотуватися до Верховної 
Ради України, був цілком впевне-
ний у своїх силах та можливостях. 
Вірив, що громада його кандида-
туру обов’язково підтримає. Од-
нак вийшло навпаки. Про це пові-
домляє сайт «Про Ковель».

Іван Смітюх визнав вибори та-
кими, що відбулися. Він перекона-
ний, що вимушений піти з посади 
голови райдержадміністрації, аби 
колись сюди ще повернутися. За 
його словами, він вже змирився із 
поразкою на цьогорічних виборах 
до Верховної Ради України і каже, 
що тепер матиме більше часу, аби 

побути у колі сім’ї.
Водночас голова облдержад-

міністрації Борис Клімчук про-
коментував своє рішення доволі 
неочікувано. Чиновник визнав, 
що дарма призначив Смітюха два з 
половиною роки тому. «Це моя по-
милка. Я її визнаю. Район отримає 
допомогу від мене. Там відсутня 
система влади, а люди там пре-
красні як і в усій нашій сонячній 
Волині», — мовив посадовець.

У місті Ківерці заклали капсулу 
під будівництво нового дитя-

чого навчального закладу, розра-
хованого на 95 місць.

Нинішній ДНЗ відвідують 104 
дитини, ще 188 дошкільнят — на 
черзі.  Тому потреба у зведенні 
дитсадка у місті назріла вже дав-
но. Адже нинішнє приміщення, 
де виховується дітвора, було по-
будоване ще у 1944 році і у будівлі 
садка проводилися лише поточні 
ремонти.

Цьогоріч із міського бюдже-
ту Ківерців уже виділено на буді-
вельні роботи 300 тис. грн. За іні-
ціативу віднайти кошти на ці цілі 
насамперед у місцевій казні голова 
облдержадміністрації Борис Клім-
чук подякував міському голові 
Володимиру Жгутову: «Ви розпо-
чинаєте цю хорошу справу перші. 
Це добре. І обласна влада також 
долучиться до втілення цього про-
екту в життя».

Борис Клімчук підкреслив: 
«Об’єкт розпочнемо будувати ще в 
цьому році, і якомога скоріше. Ще 
важливіше — якісніше. Сьогодні 
влада працює чітко, злагоджено 

та системно. Ми не обіцяємо, а 
робимо. Держава, яка будує дитячі 
садочки, має прекрасне майбутнє. 
Україна його має».

Загальна кошторисна вартість 
проекту — 5,2 млн. грн. Введення 
в експлуатацію заплановане у 2013 
році.

Загалом у цьому році розпо-
чнуть будувати три нові дошкільні 
навчальні заклади: у смт. Торчин 
Луцького району, м. Ківерці та смт. 
Турійськ.

Нова зручна зала очікування

В Іваничах збудували новий корпус 
районної лікарні

Нещодавно відбулося відкриття 
черги новозбудованого стаці-

онарного корпусу Іваничівської 
центральної районної лікарні.

Фасад п’ятиповерхової будівлі 
збудовано ще 25 років тому. Проте 
пацієнтів обслуговували у старому 
і невеликому приміщенні, оскіль-
ки коштів на внутрішні роботи 
і облаштування не було. Справу 
з мертвої точки зрушено лише в 
цьому році: на добудову лікарні 
держава виділила 17 млн. грн., ще 
1,8 млн. грн. спрямовано з облас-
ного бюджету. Залучались кошти 
місцевої казни і меценатів.

Будівельні роботи тривали 

лише півроку. За цей час майстри 
облаштували три поверхи, де роз-
ташовані зараз хірургічне, невро-
логічне, пологове та реанімаційне 
відділення. Зокрема, у хірургічно-
му встановлено операційний стіл 
з системою керування, яка є уні-
кальною для області.  Також в лі-
карні функціонує відділення «Хос-
піс» на 30 ліжок.

«Сьогодні свято для всієї гро-
мади Волині. Рішення про будів-
ництво лікарні приймалось не-
просто. Кошти затрачено також 
немалі. У планах 2013 року — тре-
тя черга добудови медичної уста-
нови», — наголосив голова ОДА 
Борис Клімчук, спілкуючись з ме-
дичним колективом.

Колишній головний лікар 
Іваничівської райлікарні, а нині 
— голова РДА Лідія Томашевська 
сказала: «Тепер іваничівці мають 
свій ошатний та комфортний за-
клад охорони здоров’я, де зможуть 
отримати фахову допомогу лікаря. 
Медичним же працівникам забез-
печили зручні умови».


