
Адже саме 22 травня минулого 
року сталися найжахливіші події 
цієї війни. Під Волновахою про-
російські терористи напали на 
наших солдатів. Тоді загинули 17 
військовослужбовців 51-ї окремої 
механізованої бригади Збройних 
сил України, зокрема лучани Воло-
димир Зарадюк (23 роки), Дмитро 
Йовзик (31 рік), Віталій Махновець 
(33 роки), у лікарні від ран помер 
23-річний Володимир Прокопчук. 
Втрати під Волновахою стали по-
чатком чергової великої трагедії 
для краян. Всього за час проведен-
ня АТО загинули 66 волинян, із них 
25 —  лучан. 

З приводу роковин загибелі на-
ших хлопців у місті відбулися по-
минальні заходи з участю міського 
голови Миколи Романюка, його за-
ступника, керуючого справами ви-
конкому Юрія Вербича, секретаря 
міської ради Сергія Григоренка, го-
лови обласної ради Валентина Вітра, 
заступника голови обласної держав-
ної адміністрації Світлани Мишко-
вець. 

У Свято-Троїцькому кафедраль-
ному соборі відбулася панахида за 
загиблими. Її очолив митрополит 
Луцький і Волинський Михаїл. Він 
у своїй промові зазначив, що саме 
воїни, які загинули під Волновахою, 
в числі перших пішли захищати Ві-
тчизну. Вони виявили велику силу 
духу і зупинили ворога. Тож ми по-

винні жити заради їхньої пам’яті. 
«З нами правда і Бог, а тому перемо-
га буде за нами», — сказав владика 
і вручив родичам загиблих героїв 
церковні відзнаки посмертно. Ме-
далі «За любов до України і жер-
товність» із рук митрополита також 
отримали учасники АТО. 

Після завершення панахиди 
відбулося покладання квітів до 
пам’ятної дошки Героїв небесної со-
тні та полеглих воїнів АТО. 

Після чого автобуси відвезли ро-
дичів загиблих, представників влади 
та громадськості на Алею почесних 
поховань, що на міському кладови-
щі села Гаразджа. Тут священнослу-
жителі УПЦ КП відслужили поми-

нальний молебень. 
Міський голова Микола Рома-

нюк у своєму виступі висловив щирі 
слова співчуття і вдячності роди-
нам героїв, які віддали свої життя 
за незалежність, цілісність нашої 
держави, та повідомив, що для їх на-
лежного вшанування він підписав 
розпорядження «Про День вшану-
вання пам’яті лучан, які загинули 
під час антитерористичної операції 

на сході України», який щороку від-
значатимуть лучани 22 травня. Цю 
ініціативу підтримав голова облдер-
жадміністрації Володимир Гунчик, 
тож цей день будуть відзначати й в 
інших населених пунктах нашої об-
ласті. 

Микола Романюк закликав при-
сутніх вшанувати загиблих за волю 
і незалежність України хвилиною 
мовчання та запросив ліцеїстів по-

ставити лампадки на кожну могилу. 
На завершення під звуки духового 
оркестру всі разом виконали Гімн 
України. Цими днями у загальноос-
вітніх навчальних закладах та закла-
дах культури міста Луцька відбулися 
тематичні уроки, години, виставки 
із вшанування пам’яті лучан, які за-
гинули під час антитерористичної 
операції на сході України. 
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Із зони АТО на ротацію повернулися 
волинські правоохоронці 
Із передової додому повернулися волинські правоохоронці. 
Зізнаються: щодня готувалися до провокацій із боку членів 
терористичних угрупувань, повідомляє прес-служба обласної міліції. 
Волинських захисників східних кордонів зустрів начальник УМВС 
України у Волинській області полковник міліції Петро Шпига. Він 
привітав кожного з успішним поверненням додому: «Мені приємно, 
що керівництво АТО вкотре відмітило волинських правоохоронців, 
їхній професіоналізм та бездоганне виконання усіх обов’язків і 
поставлених завдань. Вдячний вам за відмінну службу. Дякую за те, 
що не підвели Україну, рідних і міліцію Волині зокрема». 

У Луцьку вшанували пам’ять лучан, які загинули в АТО 

У Луцьку проводять комплексний благоустрій прибудинкових територій Комунальники 
ремонтують 
під’їзди 

Працівники житлово-кому-
нального підприємства № 3 

протягом тижня продовжували 
здійснювати благоустрій. Було 
викошено траву на вулицях Гу-
лака-Артемовського, 25, 25а, 23, 
23а, 21, 19; Винниченка, 47, 49; 
Арцеулова, 7, 9, 11; Потапова, 
Світлій, Грибоєдова, 8 Березня, 
Набережній. 

Відремонтовано цоколі бу-
динків за адресами: Грибоєдова, 
3 (70 кв. м), Гулака-Артемов-
ського, 25 (50 кв. м), Арцеулова, 
3, 5, 7 (по 20 кв. м). 

Здійснено ремонт покрівлі 
над сходовими клітками на ву-
лиці Арцеулова, 11, Гулака-Ар-
темовського, 3, проспекті Гру-
шевського, 11. Триває ремонт 
під’їздів. Зокрема, відремонтова-
но 1-й під’їзд і розпочато роботи 
у 2-му під’їзді на просп. Грушев-
ського, 27. Відбувається ремонт у 
буд. № 29 на вул. Богдана Хмель-
ницького та просп. Грушевсько-
го, 4а. 

Міський голова Микола Романюк 
побував на прибудинкових те-

риторіях на вулицях Привокзаль-
ній, 15, Гулака-Артемовського, 25, 
де проведено комплексний благо-
устрій. Було відремонтовано дорож-
нє покриття, тротуари, оновлено 
освітлення, облаштовано дитячий 

майданчик. 
Директор департаменту жит-

лово-комунального господарства 
Іван Кубіцький поінформував про 
обсяги робіт, які виконані. Зокре-
ма, вартість капітальних ремонтів 
дворів становить 1075,027 тис. грн. 
Виконано асфальтування тротуарів 

площею 358 м² та проїзної частини 
— 1866 м². Також здійснено будівни-
цтво мережі зовнішнього освітлення 
на суму 58,836 тис. грн, а саме вста-
новлено десять нових опор зовніш-
нього освітлення зі світильниками. 

Встановлено нове дитяче ігрове 
обладнання на суму 4730,00 грн: у 
комплекті — пісочниця велика зі 
столиком, гойдалка-балансир, дві 
лавочки. 

Директор ЖКП № 3 Руслан Юл-
дашев розповів про комплекс робіт, 
які виконало їхнє підприємство. Зо-
крема, замінено козирки у під’їздах 
будинків, зроблено відмостки, від-
новлено цоколі, поновлені в будин-
ках слухові вікна. 

З ініціативи міського голови Миколи Романюка 22 травня в Луцьку відзначатиметься як День вшанування пам’яті лучан, які 
загинули під час антитерористичної операції на сході України 


