
Трагедія сталася 30 серпня в 
одному з будинків на вулиці 

Шевченка у Рівному. 52-річний 
викладач факультету будівництва 
й архітектури Національного уні-
верситету водного господарства 
та природокористування зали-
шив передсмертну записку. До-
цент просив у його смерті нікого 
не звинувачувати. Написав також, 
що хворіє і не хоче бути тягарем 
для своєї сім’ї. 

Записку побачила його дружи-
на, вона ж і знайшла тіло чоловіка 
у підвалі. Він застрелився з руш-
ниці. Жінка викликала «швидку» 
та міліцію. У загиблого залишило-
ся двоє дітей. 

За цим фактом будуть прово-
дитися перевірка та досудове роз-
слідування, а також експертизи, за 
результатами яких буде прийняте 
відповідне процесуальне рішення. 

Розвиток інфраструктури залиша-
ється одним із пріоритетних за-
вдань волинської влади. Наші міста 
і села повинні бути комфортними 
для проживання, привабливими 
для туристів, зокрема іноземних, 
із освітленими вулицями, сучас-
ними дорогами, навчальними, 
лікувальними закладами, цікавими 
об’єктами культури і спорту. Розу-
міючи це, влада краю у 2010 році 
проголосила п’ятирічну програму 
«Будуємо нову Волинь» і крок за 
кроком її реалізовує. 

Якщо у 2009 році область мала 
на соціально-економічний розви-
ток лише 12,5 мільйона гривень, то, 
починаючи вже з 2010-го, держава 
впродовж трьох років спрямувала 
на зведення соціально значущих 
об’єктів краю 850 мільйонів гривень. 
Лише торік регіон освоїв 318 мільйо-
нів. 

Це дало змогу значно модернізу-
вати наші міста, зокрема й обласний 
центр. У жовтні 2012 року після ре-
конструкції відкрито Луцький заліз-
ничний вокзал. На це використали 
майже 30 мільйонів гривень. Він був 
єдиним серед усіх вокзалів обласних 
центрів Західного регіону, який до 
цього часу капітально не ремонту-
вали. Одначе тепер є справжньою 
окрасою міста. 

— Такі вокзали — це візитка 
міста, — зазначив на відкритті онов-
леного об’єкта голова облдержад-
міністрації Борис Клімчук. — Ми 
позбулися синдрому опущених рук. 
Беремо зобов’язання, окреслюємо 
план і реалізуємо його. Держава ста-
ла більш організованою, згуртова-
ною та краще керованою. Це такий 
простий і водночас складний про-
цес, до якого ми йшли цілих 20 ро-
ків. 

Місяцем раніше після капіталь-
ного ремонту було відкрито При-
вокзальну площу Луцька. Загальна 
вартість реконструкції становить 
4,331 мільйона гривень, із яких 3,333 
мільйона — кошти обласного бю-
джету. Загалом на дороги та благо-
устрій Луцька за два останніх роки 
з державного й обласного бюджетів 
було виділено близько 70 мільйонів 
гривень. При цьому влада не обді-
лила Нововолинськ, Володимир-Во-
линський і Ковель, які теж отримали 
серйозні капіталовкладення. 

У грудні минулого року в 55-
му мікрорайоні обласного центру 
відкрито новий дитячий садочок 
№40 «Дивосвіт», який зводили за 
дорученням Президента Віктора 
Януковича та на кошти державного 
бюджету. Дошкільний заклад є час-

тиною цілого комплексу об’єктів, 
до якого також входять школа №27, 
спортивний зал на 1000 глядацьких 
місць, басейн. Школа вміщуватиме 
630 учнів. Згідно зі зведеним ко-
шторисним розрахунком, загальна 
сума робіт на цих об’єктах — майже 
100 мільйонів гривень. 

А оскільки новий спортивний 
зал ще на стадії проекту, то онови-
ли приміщення обласної дитячо-
юнацької спортивної школи. Зроби-
ли сучасні роздягальні, тренерські 
та душові, відремонтували зал, лег-
коатлетичний манеж, замінили старі 
лавки на сучасні індивідуальні плас-
тикові крісла, встановили кондиці-
онери, поміняли дахове покриття, 
побілили фасад приміщення. 

Крім того, у 2012-му завершено 
будівництво нового спортивного 
комплексу у Володимирі-Волин-
ському, модернізовано ДЮСШ іме-
ні Євгена Кондратовича в Кове-
лі, відкрито тренажерний зал для 
спортсменів-інвалідів у Луцьку. 

Триває в обласному центрі тре-
тя черга реконструкції меморіалу 
«Вічна Слава», який теж має стати 
одним із найкращих у Західному ре-
гіоні. 

Милує око лучан і гостей міста 
модернізований за кошти соціально 
відповідального бізнесу Театраль-
ний майдан. Поруч — реконструйо-
ване в 2011 році за кошти обласного 
і державного бюджетів приміщення 
Волинського академічного обласно-
го українського музично-драматич-

ного театру імені Тараса Шевченка, 
оновлена вулиця Кобзаря. На часі 
— реставрація художньої галереї у 
замку Любарта. 

За два останніх роки Волинська 
обласна та Луцька міська лікарні 
отримали від держави сучасного ме-
дичного обладнання на 60 мільйонів 
гривень. Тому виникла необхідність 
зміцнити матеріально-технічну 
базу клінік. Так, у Луцькій міській 
лікарні реконструювали за кошти 
держбюджету приміщення центру 
кардіоваскулярної патології і тром-
болізису, а у Волинській обласній 
лікарні провели реконструкцію, ка-
пітальний ремонт у 18 стаціонарних 
і параклінічних відділеннях, замі-
нили п’ять тисяч квадратних метрів 
покрівлі. У травні цього року там 
відкрили оновлене приймальне від-
ділення. 

Суттєво оновлено ще один соці-
альний заклад — обласний госпіталь 
для інвалідів. У 2012 році проведено 
реконструкцію Луцького геріатрич-
ного інтернату і гінекологічного 
відділення обласного онкологічного 
диспансеру. Роботи в останньому лі-
кувальному закладі продовжуються. 
Триває реконструкція приміщення 
комунального закладу «Волинський 
обласний центр екстреної допомоги 
та медицини катастроф». Поступово 
оновлюються відділення різних ме-
дичних напрямків і в центральних 
районних лікарнях. Активними тем-
пами ведеться будівництво перина-
тального центру. 

Минулого року проведено зна-
чний обсяг робіт із ремонту ву-
лично-дорожньої інфраструктури 
Луцька. І вперше за останнє десяти-
ліття відразу в кількох мікрорайонах 
зроблено ремонт 11 дворових тери-
торій. Крім того, відремонтували 

мости, турнікетні огорожі, зупинки 
громадського транспорту, а також 
відновлено монументальні знаки на 
в’їздах у місто. 

На початку жовтня минулого 
року під час зустрічей у Кабіне-
ті Міністрів України голові ОДА 
Борису Клімчуку вдалося переко-
нати Прем’єр-міністра та міністра 
фінансів України у необхідності 
перерозподілу видатків державно-
го бюджету, призначених для здій-
снення протипаводкових заходів 
у Волинській області. Йшлося про 
фінансування робіт із відновлення 
гідрологічного режиму й очищення 

русла річки Сапалаївки (900 тисяч 
гривень), а також про капітальний 
ремонт водовідвідної мережі для 
ліквідації підтоплень земель парку 
імені Лесі Українки (600 тисяч гри-
вень) у Луцьку. І, як показала сильна 
злива 30 липня цього року, це було 
далекоглядним рішенням. Бо саме 
розчищене русло Сапалаївки при-
йняло багато води, з якою не могли 
впоратися колектори зливової кана-
лізації. 

На прохання мешканців вулиці 
Героїв УПА та за клопотанням голо-
ви ОДА Бориса Клімчука уряд цього 
року виділив 27 мільйонів гривень 
на зміцнення берегів Стиру в мікро-
районі Вишків обласного центру. Ро-
боти там уже йдуть. 

У 2014 році в Україні розпо-
чнуться комплексні роботи з від-
новлення міських автомобільних 
доріг. Про це в інтерв’ю українським 
телеканалам заявив 30 серпня Пре-
зидент України Віктор Янукович. 
Уже цього року в Луцьку капіталь-
но відремонтовано проїзну частину 
проспекту Перемоги, на яку витра-
чено 2,5 мільйона гривень бюджет-
них коштів. Саме такої якості мають 
бути всі головні дороги наших міст. 

Волинське село сьогодні теж ак-
тивно розбудовується. Турійський 
селищний голова Олексій Безсмерт-
ний каже, що за 11 років його пере-
бування при владі у розвиток інф-
раструктури селища інвестовано 
значно менше коштів, аніж за один 
2013 рік. 

Триває будівництво нового ста-
діону в селі Раків Ліс Камінь-Кашир-
ського району. Ще два роки тому 
вулиці сіл Володимир-Волинського 
району практично не освітлюва-
лися, нині ж функціонує 721 світ-
лоточка. Нехай це лишень 62% від 
загальної потреби, але це вдесятеро 
більше, ніж у 2010 році. 

Будівельники на Волині тільки за 
перше півріччя цього року виконали 
робіт майже на 200 мільйонів гри-
вень. Серед головних об’єктів, які 
зводяться в області цього року, — 
будівництво шкіл у селах Любохини 
Старовижівського та Білин Ковель-
ського районів, завершення Свято-
Покровської церкви в Піддубцях 
Луцького району, реконструкція Хо-
тешівської туберкульозної лікарні 
Камінь-Каширського району. А у се-
лищі Шацьк закладено капсулу для 
розширення приміщення початко-
вих класів — планується збудувати 
шість класних кімнат. Ці будівельні 
роботи обійдуться державі у шість 
мільйонів гривень. 

Василь НЕЧИПОРУК 

Відомості.інфо

№36 (676)

5 - 11 вересня 2013 року

http://www.vidomosti.info/

Актуально

262
на стільки мільйонів гривень 
розпродали в Україні 
державних земель за останніх 
сім місяців, повідомляє 
Державне агентство з 
земельних ресурсів. 

Іноземні вакцини опинилися 
під загрозою заборони 
Більшість іноземних вакцин не може отримати 
від Держлікслужби підтвердження відповідності 
стандартам. Про це йдеться в пояснювальній записці 
до Проекту постанови Кабінету Міністрів України 
«Про деякі питання обігу медичних імунобіологічних 
препаратів в Україні», опублікованій на сайті МОЗ. 
Разом із тим 68% вакцин, які застосовуються в Україні 
відповідно до календаря щеплень, — іноземного 
виробництва. Таким чином, календар вакцинації 
опинився під загрозою зриву. 

У Кабміні вирішили залишати 
конфіскат собі та Генпрокуратурі 
Відповідні зміни закріплені постановою Кабінету Міністрів 
України №624 від 14 серпня, опублікованою на офіційному 
урядовому порталі. Згідно зі змінами, конфісковані 
транспортні засоби, спеціальна техніка, обладнання, 
прилади, будівельні матеріали за погодженням із 
Міністерством фінансів і на підставі розпорядження Кабміну 
можуть бути також передані Генеральній Прокуратурі 
та Секретаріату уряду. Передбачалося, що з 2014 року 
конфісковане майно в Україні реалізовуватимуть виключно 
на електронних торгах у режимі онлайн. 
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З 2010-го держава упро-
довж трьох років спряму-
вала на зведення соціаль-
но значущих об’єктів краю 
850 мільйонів гривень. 
Лише торік регіон освоїв 
318 мільйонів

У Рівному застрелився доцент вузу 

У Гайсинському районі Вінниць-
кої області працівники міліції 

під час чергування зупинили авто-
мобіль. Виявилося, що документи у 
водія були підроблені. Під час огля-
ду машини в салоні інспектори мілі-
ції виявили дві ікони та карбоване 
Євангеліє. На обкладинці священної 
книги був напис: «село Озаринці». 
Звідки в авто ікони, водій не зміг 
пояснити. Щоб це з’ясувати, чоло-
віка доставили до райвідділу міліції. 
Виявилося, що образи крадені, а до 
їх викрадення причетна ціла група 
осіб. 

— До складу групи входило чет-
веро осіб, — розповів начальник 
УМВС України у Волинській області 
Олександр Терещук. — Це сам ор-
ганізатор, його кум, який працював 
водієм, громадянська дружина, яка 
надавала інформацію про старовин-
ні храми, та чоловік, що скуповував 
крадене майно. 

Зловмисники спеціально знахо-
дили старі церкви, адже там могли 

зберігатися старовинні ікони, які їх, 
власне, і цікавили. 

Вони встигли «похазяйнувати» 
у Волинській, Вінницькій, Сумській, 
Чернігівській, Хмельницькій, Іва-
но-Франківській, Тернопільській і 
Черкаській областях. Нині злодіїв 
обґрунтовано підозрюють у викра-
денні більше чотирьох десятків об-
разів. 

— За інформацією волинських 
міліціонерів, зловмисників «на га-
рячому» затримали вінницькі опе-
ративники, — повідомив Олександр 
Терещук. — Вони саме обікрали 
церкву в одному з сіл Могилів-По-
дільського району. При цьому в 
них вилучили три ікони, Євангеліє, 
14 тисяч гривень та інші речові до-
кази, що свідчать про їх причетність 
до скоєння цього злочину. 

При проведенні санкціонованих 
обшуків у помешканні киянина ви-
явили 29 ікон, церковні атрибути, 
Євангеліє. З його слів, усі ці речі він, 
колекціонер, отримував від 46-річ-

ного жителя Кривого Рогу. 
Нині організатор арештований, 

щодо інших вирішується питання 
про обрання запобіжного заходу. 
Триває слідство. 

Міліція затримала групу осіб, які обкрадали церкви по всій Україні 

Волинь стає комфортною для проживання 
і привабливою для туристів 

Колектив газети «Відомості-інфо» висловлює щире співчуття 
генеральному директору ВОДТРК Куліш Ользі Володимирівні з приводу 

тяжкої втрати — смерті матері 
Тетяни Григорівни.

Колектив Волинської обласної державної телерадіокомпанії глибоко
сумує із приводу непоправної втрати — смерті матері генерального

директора ВОДТРК О.В.Куліш
КУЛІШ Тетяни Григорівни

і висловлює щире співчуття родині покійної.


