
Прокуратура Волинської об-
ласті розпочала криміналь-

не провадження щодо праців-
ників спецпідрозділу «Беркут». 
Про це повідомили у прес-
службі відомства. Внесено відо-
мості до Єдиного реєстру досу-
дових розслідувань за фактами 
перевищення «беркутівцями» 
службових повноважень. 

Із заявами про незаконні дії 
спецпризначенців, які, застосу-
вавши фізичну силу та спеціаль-
ні засоби, завдали потерпілим 
тілесних ушкоджень і знищили 
автомобіль одному з них, звер-
нулося п’ятеро волинян, які бра-
ли участь у мирній демонстра-
ції, що відбувалася 18 лютого 
2014 року неподалік від примі-
щення Верховної Ради України 
та на вулиці Грушевського у Ки-
єві. 
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У школи повернуть 
«заборонену» історію 
Міністерство освіти планує зняти заборону на 
використання підручників, що були надруковані 
минулими роками. Про це повідомив міністр 
освіти Сергій Квіт. При цьому він підкреслив, 
що відомство не планує переписувати книжки. 
«Історією повинні опікуватись історики. Ми не 
чинитимемо ідеологічного втручання в історію. Хай 
історики пишуть таку історію, як вони вважають за 
потрібне. Тут буде домінувати професійний підхід», 
— сказав Квіт. 

300 
День конфлікту в Криму 
коштував Росії більше, 
ніж Олімпіада в Сочі 
На тлі подій у Криму російські компанії за день 
втратили 55 мільярдів доларів. Про це свідчать торги на 
фондовому і товарному ринках, повідомляє «Економічна 
правда». Крім того, через ситуацію в Україні російський 
рубль знизився до 50 рублів за євро, а долар упав нижче 
36,4 рубля. 

майже стільки тисяч 
договорів купівлі-продажу 
квартир і житлових будинків 
було зареєстровано в 
Україні за результатами 2013 
року. Про це йдеться у звіті 
Української торгової гільдії. 

Деякі луцькі вулиці мешканці латають цеглою
Хоча цієї зими снігу майже не було, 
проте асфальт у Луцьку все одно ку-
дись «поповз». Вулиці міста рясно 
всипані глибокими ямами, і, поки у 
владних кабінетах ділять бюджети, 
їх кількість стрімко росте, як і число 
невдоволених водіїв. На паперах 
планують на ремонт луцьких доріг 
кругленьку суму, але чи вдасться 
реалізувати задумане та коли роз-
почнуть сам процес, говорити не 
беруться. 

Як повідомили в департаменті 
житлово-комунального господар-
ства Луцької міської ради, субвенція 
з державного бюджету в міський на 
ремонт вулиць і доріг становитиме 
13 мільйонів 301 тисячу гривень. 

— Що стосується обласного бю-
джету, то попередня цифра, яку нам 
назвали, — це 13 мільйонів 123 ти-
сячі гривень. Тож у цілому лише на 
дороги заплановано понад 26 міль-
йонів. Окрім того, на капітальний 
ремонт дворових територій перед-
бачається 5 мільйонів 805 тисяч гри-
вень із міського бюджету розвитку, 
— повідав керівник департаменту 
Іван Кубіцький. 

Але, на жаль, не всі ці кошти 
можуть піти на латання ям. Виявля-
ється, за минулий рік за державною 
субвенцією на луцькі дороги недофі-
нансували близько п’яти мільйонів 
гривень, відповідно, місто боргує 
будівельним організаціям. Коли в 
2013-му на погашення боргів попе-
реднього року виділялася додаткова 
субвенція, то неясно, чи буде вона 
цьогоріч. Якщо ні — доведеться га-
сити заборгованість грошима з тих 
13 мільйонів субвенції з держбю-
джету. 

— Капремонтом ми охопимо 30 
вулиць, на що плануємо витрати-

ти 22 мільйони 200 тисяч гривень. 
Ямковий ремонт за рахунок коштів 
субвенції в обласний бюджет буде 
здійснений на 43 вулицях на понад 
чотири мільйони гривень, — по-
відав головний комунальник міста. 
— Крім цього, ще в міському бюдже-
ті закладено на поточний ремонт 
2 мільйони 700 тисяч, які викорис-
товуватимемо відповідно до потреб.  

Левова частка фінансування піде 
на капітальний ремонт проспектів 

Волі та Соборності, які вже давно 
чекають на оновлення, та завершен-
ня ремонту на вулиці Гнідавській.

Як розповів Іван Кубіцький, 
центральну вулицю міста збира-
ються відремонтувати за 4 мільйони 
800 тисяч гривень. За ці гроші на ді-
лянці від торгового центру «Луцьк» 
до вулиці Шопена покладуть щебе-
нево-мастиковий асфальтобетон. На 
проспекті Соборності за 2 мільйони 
700 тисяч гривень оновлять покрит-
тя на кількох ділянках. Майже стіль-
ки ж піде на закінчення ремонтних 
робіт на Гнідавській, яку частково 
оновили ще минулого року. 

Тож є надія, що, можливо, хоча 
б частково ці вулиці отримають 
нове покриття. Але якщо проїхатись 
облцентром, то можна налічити до-
брий десяток доріг, де ситуація не 
набагато краща, а то й гірша. Для 
прикладу візьмімо вулицю Грабов-
ського, що сполучає Потебні з мі-
крорайоном ДПЗ. На асфальті жи-
вого місця немає, водії, стараючись 
оминути каскад ям, виїжджають на 
тротуари, подекуди проїжджаю-
чи впритул із парканами будинків. 
Місцеві мешканці власними силами 
намагаються боротись із пробле-
мою: бетонними блоками обмеж-
ують в’їзд на хідники, а вибоїни по-
закладали цеглою. Але особливо це 
ситуації не рятує, тим паче в дощову 
погоду. 

Спасти залишки асфальту на ву-
лиці цьогоріч збираються комуналь-
ники: їй нарешті пощастило втрапи-
ти в перелік тих, де буде капітальний 
ремонт. Щоправда, з ним збирають-
ся вкластись у 500 тисяч гривень. 
Для порівняння, на вулицю Черни-
шевського, де ями трапляються зна-
чно рідше, витратять на 300 тисяч 
більше. А капремонт Чорновола обі-
йдеться майже у мільйон. 

Ще один вічний головний біль 

водіїв — Карпенка-Карого. Вулиця, 
де рух автомобілів, особливо вели-
когабаритних, насичений, просто в 
плачевному стані. В чималих баюрах 
не обізнані в цих місцях керманичі 
ризикують погубити колеса. 

— Коли фура наближається, зда-
лека чую. Від того, що її колотить на 
ямах, у нас удома люстра ходуном 
ходить, — скаржиться житель вули-
ці. 

Цьогоріч Карпенка-Карого обі-
цяють капітально відремонтувати, 
вклавши понад 900 тисяч гривень. 

Попри прогнозовано важкий 
бюджетний рік для України, плани 
з ремонту шляхів у Луцьку вигляда-
ють просто грандіозними. Хоча це ж 
лише плани, і ніхто не береться за-
певняти, що їх виконають на 100%. 
Тим паче наразі не знають, коли ж 
почнуться перші дорожні роботи. 

— Одному Богу відомо, це за-
лежить від погоди та фінансового 
стану наших підприємств-будівель-
ників. Повторюся, ми маємо перед 
ними заборгованості. Як тільки 
зможемо їх погасити, підприємства 
отримають кошти на старт ремонт-
них робіт і вони розпочнуться, — за-
значає Кубіцький. 

Гальмує початок оновлення до-
ріг ще й те, що на жоден об’єкт не 
готова проектна документація. В 
департаменті ЖКГ пояснюють, що в 
2014 році вводитимуть нові Держав-
ні стандарти, а отже, проекти, виго-
товлені торік, не будуть чинними. 

Аби лише ситуація не повторила 
події минулого року, коли луцьким 
чиновникам влетіло на горіхи за те, 
що не надто поспішали освоювати 
виділені на ремонт доріг кошти. І на-
віть у серпні добра частина міських 
вулиць іще не бачила ремонту. 

Ольга УРИНА 

Автомайдан покатався володіннями Колісника 

Активісти луцького Євромайда-
ну здійснили екскурсію Звірів-

ським мисливським господарством 
і подивились, як живе колишній 
головний лісник області Богдан Ко-
лісник. 

ДП «Мисливське господарство 
«Звірівське» хоч і належить державі, 
та, кажуть, повноправним господа-
рем тут себе почував уже колишній 

начальник Волинського обласного 
управління лісового та мисливсько-
го господарства Богдан Колісник. 
Угіддя жартома називають «Волин-
ським Сухолуччям», хоча до пре-
зидентської розкоші вони явно не 
дотягують. 

Першим об’єктом активістів 
став будиночок одразу при в’їзді на 
територію Звірівського. Як розповів 
мисливець Олег Михайлов, будинок 
був зведений для проживання керів-
ника цього мисливського господар-
ства, втім, нині тут заправляє сам 
Колісник. 

Помешкання огороджене ви-
соченьким парканом, подвір’я сте-
режуть два пси, сам будинок одно-
поверховий, обкладений брусом, із 
новою покрівлею. На території різні 
цікаві дерев’яні витребеньки, ман-
гал, господарські будівлі. Все доволі 
обжито. Поруч залитий фундамент 
для ще однієї будівлі. 

Колишній працівник МГ Юрій 
Бесарабчук, що мешкає по сусідству, 
розповів, що зазвичай Богдан Коліс-
ник щодня буває в цьому обійсті, але 

останні три дні його щось не видно. 
Чоловік повідав, що всередині роз-
коші й золота немає, та меблі доволі 
пристойні. 

За словами пана Юрія, це далеко 
не єдине помешкання «генерала во-
линського лісу». Він каже, що у Ко-
лісника є ще й така собі дача поблизу 
урочища Лопатень на Ківерцівщині, 
а там уже все набагато шикарніше. 
За неперевіреною інформацією, по-
близу Лопатня є дачна будівля за ве-
личезним парканом, за яким — ста-
вок, конюшні й навіть капличка. 

Далі об’їжджаємо господарство. 
Лісові дороги доволі доглянуті, ями 
підсипані щебенем. За півгодини 
їзди лісом прибуваємо в урочище, 
що має символічну назву — Майдан. 

Тут розташовані дві скром-
ні хатини єгерів, а зовсім поруч за 
парканом видніється ще якийсь но-
венький будинок. На диво, ворота 
виявилися відкритими, хоча авто-
майданівці казали, що раніше сюди 
потрапити було просто неможливо. 
На території розмістилися пасіка, 
одноповерховий дерев’яний буди-

нок, альтанка, господарські будівлі, 
клітки, де раніше, ймовірно, розво-
дили кролів. 

Єгер Олег Вишинський роз-
повів, що цей будинок звели лише 
минулого літа, раніше тут була про-
сто пасіка. Хто і для чого це зробив, 
йому невідомо. Він повідав, що тут 
частенько бувають якісь люди на не-
дешевих автівках, але простому єге-
рю туди зась.

Проти «Беркута» 
на Волині завели 
кримінал 

У такому стані вулиця Карпенка-Карого

Так «полатали» ями на вулиці Грабовського

Помешкання Колісника на території 
Звірівського господарства

«Мисливський» будиночок посеред лісу

Лучани захищають тротуари від автомобілів


