
Так, минулого тижня міський голо-
ва Микола Романюк оглянув після 
капітального ремонту прибудин-
кові території на вул. Шота Руста-
велі 9, 11, 13, 13а, 13б, 13в. Разом із 
депутатом міської ради Наталією 
Бундою, керівниками окремих 
структурних підрозділів, представ-
никами організацій, які виконували 
ремонтні роботи, він зустрівся з 
мешканцями цього мікрорайону. 

Доповідаючи перед присутніми, 
директор департаменту житлово-

комунального господарства Іван 
Кубіцький розповів, що на капіталь-
ний ремонт дорожнього покриття 
витрачено 2 216,00 тис. грн. Роботи 
виконувало ТзОВ «Луцькавтодор-

Сервіс». У цьому дворі також здій-
снено капітальний ремонт освіт-
лення. Встановлено 21 опору та 44 
світильники, прокладено 1437 м ка-
белю. Виконавець робіт КП «Луць-
ке електротехнічне підприємство 
— «Луцьксвітло». Витрачено 137,8 
тис. грн. Облаштовано й дитячі та 
спортивні майданчики (майже 62 
тис. грн). На капітальний ремонт 
спортивного майданчика витрачено 
понад 47 тис. грн. Встановлено по-
двійну гойдалку та комплекти: пі-
сочниця зі столиком і гойдалка-ба-

лансир; гойдалка-балансир з двома 
лавками, ігровий комплекс «Універ-
сал». Вартість дитячого обладнання 
становить 14 801 грн. Встановлено 
нові сучасні контейнери для сміття, 

майданчики під них облаштували 
працівники ТОВ «Луцьктехнобуд». 

Мешканці зазначених будин-
ків подякували міському голові за 
те, що у такий нелегкий для країни 
час він усе-таки знаходить кошти і 
можливості для благоустрою Луць-
ка. Одначе, крім подяк, жителі про-
сили допомоги вирішити інші їхні 
нагальні проблеми. Люди нарікали, 
що немає світла на вулиці, яка веде 
до заводу, та на прориви каналізації 
у будинку № 9 (7-й під’їзд). Микола 
Романюк доручив присутньому на 
зустрічі головному інженеру Ярос-
лаву Солтисюку протягом тижня 
знайти причину відсутності світла 
та відремонтувати мережу. Щодо 
підтоплення під’їзду, інших житло-
во-комунальних проблем, то було 
дано доручення директору ЖКП № 2 
Володимиру Рижуку їх вирішувати. 
Людей цікавили й більш вагомі про-
блеми, зокрема щодо гарячого водо-
постачання і теплозабезпечення. 

— Що стосується опалення та 
доведених лімітів, то їх нам, за роз-
рахунками минулого року, ледь ви-
стачає на опалювальний сезон, якщо 
ми його почнемо у листопаді, — по-
яснив Микола Ярославович. — У 
міжопалювальний період на підігрів 
гарячої води йде 2,2–2,4 мільйона 
кубів газу. На опалення, коли дуже 
холодно, блакитного палива витра-
чається до 12 мільйонів кубометрів 
у місяць. На сьогодні маємо ліміт у 
8–9 мільйонів кубів на опалюваль-
ний сезон, тому взагалі на підігрів 

води газу нема. Та ми прийняли рі-
шення давати гарячу воду два дні в 
тиждень, хоча це і не дуже вигідно: у 
місті 240 км мережі, в якій вода має 
нагрітися, щоб дійти до будинків. 

Щодо опалювального сезону, 
то міський голова запевнив, що він 
розпочнеться, коли середньодобова 
температура три доби буде 8 і менше 
градусів. 

— У першу чергу опалення ввім-
кнуть дитячим садочкам, школам, 
лікарням, — повідомив Микола Ро-
манюк. — Що ми зробили вже? Ми 
заповнили всю мережу в Луцьку тех-
нічною очищеною водою, щоб не ви-

трачати на це час на початку сезону. 
В мера жителі поцікавилися, чи 

можна у квартирах ставити бойлери 
на підігрів води. Романюк відповів, 
що можна, однак перед тим необхідно 
проконсультуватися з енергетиками, 
бо був випадок два тижні тому, коли 
в одному з під’їздів повністю згоріла 
щитова. Також міський голова на-
голосив на необхідності економії 
енергоресурсів за рахунок утеплення 
будинків, адже 60% втрат тепла від-
бувається саме через те, що двері в 
під’їзді не закриваються, горище від-
крите, вікна й стіни не утеплені. 

Олена СТЕПАНЧЕНКО 

Брюссель укотре став майданчиком 
для обговорення нагальних питань. 
Цього разу — аграрних. Адже там 
нещодавно відбулася міжнародна 
конференція «Європейський аграр-
ний діалог», ініційована партією 
«Всеукраїнське аграрне об’єднання 
«ЗАСТУП» як єдиним захисником 
українських аграріїв у Європі. 
У заході взяли участь депутати 
Європарламенту, представники 
аграрних асоціацій країн ЄС. Один 
із лідерів «ЗАСТУПу» Володимир 
Хоменко розповів, про що домо-
вилися фахівці, успішний досвід 
яких країн допоможе реформувати 
вітчизняний агросектор і про те, чи 
звернула Європа увагу на Україну 
як потужну аграрну державу. 

— Володимире Миколайовичу, 
як, на вашу думку, пройшла кон-
ференція у Брюсселі? Що встигли 
обговорити з європейськими коле-
гами? 

— Європейський шлях є болю-
чим питанням для українського сус-
пільства. Аграрії не розуміють плю-
сів відкритого європейського ринку 
й бояться конкуренції, а селяни за-
непокоєні, що їм заборонять подвір-
ний забій худоби, що їм не дозволять 
реалізовувати молоко тощо. Зрозу-
мілим є одне: основа європейських 
цінностей — це якість життя. Тобто 
насамперед від входження до Євро-
пи виграє український споживач. А 
захищати селян та аграріїв комусь 
потрібно. Партія «ЗАСТУП» бачить 

це у трьох складниках. По-перше, 
необхідно використати позитив-
ний досвід країн Європи. По-друге, 
потрібно підготувати ринок сіль-
госппродукції України до високих 
європейських стандартів. По-третє, 
варто відверто сказати Європі: ми не 
готові жертвувати українським се-
лом і хліборобом, це для нас більше, 
ніж просто територія, на якій ви-
рощується аграрна продукція. Село 
для України — це основа національ-
ної культури й фундамент менталь-
ності. До підписання економічної 
частини є майже рік, тому потрібні 

велика аналітична та просвітницька 
робота й широке обговорення. Для 
цього ми й розпочали «Європей-
ський аграрний діалог». 

— Чи вдалося поспілкуватися 
безпосередньо із представниками 
агроринку Європи? 

— Ми зустрілися із головою Єв-
ропейської спілки аграріїв «Copa-
Cogeca». Ця організація об’єднала 
13 млн фермерів і 38 сільгоспкоо-
перативів. Її представники запев-
нили нас, що готові допомагати 
українським фермерам у адаптації 
вітчизняної сільгосппродукції до 

стандартів ЄС. Дуже корисним було 
спілкування з польськими партне-
рами. Вони зазначили, що в Польщі 
є кооперативні банки, котрі забез-
печують доступність капіталу для 
агробізнесу. Тобто це той досвід, 
який ми можемо втілити у життя в 
Україні. І партія «ЗАСТУП» буде до-
магатися, щоб і українські селяни 
одержали доступ до дешевих і дов-
гострокових кредитів. 

— «ЗАСТУП» неодноразово за-
уважував, що буде спиратися у сво-
їй діяльності на досвід «Польської 
селянської партії». У вас була зу-
стріч із представником цієї політ-
сили. Про що вдалося поговорити?

— Анджей Грибж зауважив, що 
поява партії «ЗАСТУП», котра ста-
ла на захист українських фермерів 
і селян, є добрим знаком для відро-
дження агросектора та сільських те-
риторій. Він зазначив, що проведен-
ня відповідних реформ, створення 
комфортних умов для життя людей і 
грамотне аграрне лобі стали підста-
вою для повернення поляків із міста 
в село. Тепер 38% населення Поль-
щі живуть у сільській місцевості. 
Також він підкреслив ефективність 
сімейних агровиробництв у Польщі 
й зазначив, що їхній статус прописа-
но навіть у Конституції. Ми вважа-
ємо, що це може бути реалізовано і 
в Україні. 

— Досвід яких країн може запо-
зичити Україна задля реформуван-
ня аграрного сектора?

— Нам сподобалася модель, яку 

запровадила Литва в реформуванні 
місцевого самоврядування. Спо-
чатку тамтешні політики виріши-
ли, що треба надати більше влади 
селам. Але справи не пішли. Тоді 
більше повноважень надали райо-
нам, бо зрозуміли, що насамперед 
має бути конкурентне середовище. 
Коли вони врахували свої литов-
ські особливості, то побачили, що 
від управління громадами залежать 
і їхні прибутки. Я вважаю, що ця 
методика розподілу коштів між бю-
джетами різних рівнів може про-
демонструвати добрі результати й у 
нас. «ЗАСТУП» може організувати 
обговорення цього проекту на рівні 
громад і лобіювати їхню позицію на 
державному рівні. 

— Чи можна зробити висновок, 
що Європа звернула увагу на Укра-
їну як аграрну державу? 

— Ми відчуваємо підтримку з 
боку Європи через війну на Сході 
України. Але наші європейські парт-
нери кажуть, що рух має бути дво-
стороннім: необхідно лобіювати ін-
тереси України — не тільки на рівні 
держави, але й серед асоціацій, полі-
тичних сил, котрі готові бути захис-
никами інтересів нашої держави, зо-
крема, і в агросекторі. Європейські 
колеги зазначили, що головне, «аби 
контакти переросли в контракти». 
І ми переконані, що саме так і ста-
неться. Адже зацікавленість Украї-
ною величезна, бо всі розуміють що 
в нашої країни величезний аграрний 
потенціал. 
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Польща знизила 
реверсні поставки газу 
в Україну 
Республіка Польща знизила реверсні 
поставки газу в Україну за 10 днів 
жовтня в 1,4 разу — до 28,1 мільйона 
кубометрів. У цілому ж за вересень 
поставки блакитного палива в Україну з 
країни-сусідки становили 117 мільйонів 
кубічних метрів. 

13
Студентів запросили 
працювати над розвитком 
Волинської області 
В ОДА Волині оголошено конкурс на формування 
кадрового резерву: «Подавайте свої пропозиції та 
долучайтеся до роботи у владних структурах, — 
закликав студентів голова облдержадміністрації 
Володимир Гунчик. — Особливо сьогодні потреба 
виникає у спеціалістах зі знаннями іноземних мов. 
Ми готові взяти на роботу студентів за контрактом 
або сумісництвом». 

приблизно стільки тисяч 
одиниць військової техніки 
було відновлено в Україні 
за останні п’ять місяців. Про 
це розповів Прем’єр-міністр 
Арсеній Яценюк. 

Володимир ХОМЕНКО: В Європарламенті вже оцінили 
роботу партії «ЗАСТУП» 

У Луцьку 
тривають 
ремонти доріг і 
прибудинкових 
територій 

Тепер дітлахам є де прогулятися

Микола Романюк та Наталія Бунда оглядають територію після капремонту

По новенькій дорозі навіть на роликах їздити можна


