
На засіданні постійної комісії 
Луцької міської ради з питань ЖКГ, 
екології, транспорту та енергоз-
береження піднімали тему роботи 
комунального підприємства «Луць-
ктепло». Виявилося, там ситуація 
критична, що загрожує зривом 
опалювального сезону для лучан.  

Як повідомила голова профспіл-
кової організації ДКП «Луцьктепло» 
Неоніла Слюсар, фінансовий і тех-
нічний стан на підприємстві кри-
тичні.

— Такого ще на підприємстві 
не було, я вже тут пропрацювала 
більше 33-х років, — наголосила 
Неоніла Володимирівна. — У важкі 
90-ті ми також не подавали гарячої 
води, але мережі були новіші. Тепер 
закінчується ремонтний період — і 
нічого не зроблено, бо фінансів ні 
на що не було. Як результат, на під-
приємстві може виникнути й техно-
генна катастрофа. Не дай Боже нам 
«Алчевська» чи чогось іншого. Це я 
говорю не для того, щоб лякати — я 
кажу про реальний стан. Сьогодні у 
працівників триденний режим ро-
боти, заробітна плата зменшилася 
до рівня мінімальної, а значна час-
тина з них не отримує і мінімальної, 
а значить, не йдуть відрахування у 
Пенсійний фонд. Більше 26-ти пра-
цівників мають багатодітні сім’ї, як 
їм жити? Соціальна напруга значна. 
У нас плинність кадрів страшенна, 
кращі спеціалісти пішли з підпри-
ємства, тільки за останній місяць 54 
людини звільнилися.

За словами Неоніли Слюсар, у 
тому, що сталося, велика вина попе-
реднього керівництва підприємства, 
яке вело політику розбазарювання. 
Вона повідомила, що минулого року 
Держфінінспекція провела часткову 
перевірку, за результатами якої від-
крито кримінальні справи. Напри-
клад, тодішня заступник директора 
з фінансово-економічних питань до-
зволяла використовувати службову 
машину, щоб щодня з Рівного до-
биратися до Луцька на роботу, а бен-
зин списувався так само, як і гроші 
на непотрібні ремонти.

— За моїми підрахунками, до 20 
мільйонів менше боргу могло б мати 
підприємство, якби була політика не 
на розбазарювання, — наголосила 
пані Неоніла. — Просимо втрути-
тися міську раду, виділити кошти з 

міського бюджету, бо підприємство 
саме з цього боргу не вийде.

Зауважимо, що поточний борг 
ДКП «Луцьктепло» 23 мільйони гри-
вень.  

— На наше переконання, потріб-
но якнайшвидше знайти можливість 
відновлення гарячого водопоста-
чання, нехай на сьогодні ця послуга 
і збиткова, але це оборотні кошти, а 
значить — нормальний робочий ре-
жим, зарплати, — висловлює думку 
трудового колективу Неоніла Воло-
димирівна.

Заступник Луцького міського го-
лови Лариса Соколовська наголоси-
ла членам комісії, що на цей момент 
вкрай необхідні заміна мереж і деякі 
технічні заходи в котельнях.

— На це потрібно приблизно 3 
мільйони гривень, — зауважила Ла-
риса Миколаївна. — Тому мови про 
борг за газ зараз не ведеться, лишень 
про технічну підготовку, навіть не 
про стовідсоткову виплату заро-
бітної плати. Думаю, ми її зможемо 
хоча б по половині виплачувати, а в 
жовтні-листопаді надолужимо, коли 
підприємство запрацює, почне ви-
ставляти рахунки, відповідно будуть 
платежі.

Також Лариса Соколовська по-
відомила, що готуватиме звернення 
до Кабміну, де буде зазначено про 

нинішні проблеми підприємства та 
можливі шляхи їх подолання.

— На сьогодні одноставковий 
тариф забрав кошти за надане тепло 
майже до 1-го червня, — коротко по-
яснила Лариса Миколаївна. — Крім 
того, були постанови НКРЕ, відпо-
відно до яких 100% коштів, які про-
тягом листопада, грудня, січня мали 
надходити на підприємство, направ-
лялися на «Нафтогаз» для погашен-
ня боргів. Я розумію, яка ситуація 
в країні, що ці гроші потрібні були 
«Нафтогазу», щоб закупити газ, але 
з підприємства у такий спосіб були 
вимиті обігові кошти. Є приблизно 
більше 10 мільйонів штрафних санк-
цій і пені, які потрібно погашати. Їх 
варто було б списати, тому що борж-
никами є населення, якому штрафні 
санкції та пеню не нараховують, а 
лише підприємству.

Це тема лише кількох пунктів 
звернення до Кабміну, над яким ще 
будуть працювати у міській раді.

А поки що комісія підготувала 
відповідний проект рішення на чер-
гову сесію Луцької міської ради, де 
йдеться про внесення змін у бюджет 
і поповнення статутного фонду ДКП 
«Луцьктепло» на 3 мільйони гривень.

На наше запитання, чи виста-
чить цих коштів, щоб не зірвати опа-
лювальний сезон в Луцьку, Неоніла 

Слюсар відповіла:
— Це мінімальні кошти, які ми 

встигнемо освоїти хоча б на елемен-
тарний ремонт — в першу чергу на 
мережі, які в нас на 70% повністю 
зношені. — Як ремонтуються ме-
режі? От там, де прориви, гейзери 
б’ють, розкопуємо, ставимо на ір-
жаву трубу хомут, затискаємо та за-
копуємо, бо замінювати немає чим. 
З такими хомутами в нас майже всі 
мережі. Через те, що немає гарячої 
води, труби порожні, корозійні про-
цеси відбуваються в рази швидше. 
Так дійдемо до того, що коли по-
чнеться опалювальний сезон, наші 
люди з колодців не будуть вилазити. 
Скільки років тарифи на тепло не 
покривали витрат і робити повно-
цінні заміни мереж не було за що. 
Але є приклад Ковеля — за кошти 
міського бюджету років п’ять чи 
більше тому там були замінені май-
же всі мережі. Саме підприємство, 
яке планово збиткове, де тарифи не 
покривають витрат, впоратися з ре-
монтами не може, тут місто мусить 
допомагати. Три мільйони з лиш-
нім — це найменше, що нам потріб-
но для того, щоб підготуватися до 
нормального опалювального сезону, 
і будемо надіятися, що ми його про-
йдемо. 

Людмила ШИШКО
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У зоні АТО затримали 13 тонн 
контрабандного м’яса
Поблизу населеного пункту Новотроїцьке Волновась-
кого району Донецької області зведена мобільна група 
затримала вантажівку з партією м’яса вагою майже 13 
тонн на суму 600 тисяч гривень. Про це повідомили в СБУ. 
Автівка прямувала в бік тимчасово окупованої території 
та намагалася перетнути лінію розмежування поза меж-
ами встановлених пунктів пропуску. Тривають невід-
кладні слідчі дії. На винних чекає покарання у вигляді 
позбавлення волі терміном від 3 до 8 років з конфіскацією 
автотранспортних засобів.

Обікрали на відпочинку
З повідомленням про крадіжку до чергової части-
ни Шацького районного відділу міліції звернувся 
24-річний житель Нововолинська. Під час відпо-
чинку в одному з розважальних закладів на березі 
озера Світязь чоловіка обікрали. Заявник залишив 
без нагляду свій мобільний телефон та годинник 
на столі закладу, через що й поплатився — згадані 
речі викрали. Оперативники встановили, що кри-
мінальне правопорушення скоїла 42-річна житель-
ка Львівської області. Викрадені речі вилучили. 
Триває досудове розслідування.

182
стільки мільярдів доларів своїх статків 
протягом останнього тижня втратили 
в сукупності 400 найбагатших людей 
планети. Усе — через обвал світових 
ринків, викликаних падінням цін на 
нафту, кризою в Китаї та Росії.
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Розбійний напад у 
Любомлі: чоловіка 
зв’язали та били 
молотком 

Актуально

Громада з центром у с. Павлів-
ка Іваничівського району мала 

всі шанси стати однією з пер-
ших об’єднаних. Луковичівська, 
Жашковичівська, Радовичівська, 
Колонська, Старопорицька, Ри-
ковичівська, Топилищенська, Пе-
реславичівська, Завидівська, Ми-
лятинська та Павлівська сільські 
ради, як зазначено в Перспектив-
ному плані, могли би бути єдиною 
спроможною громадою з чималими 
перспективами. Чому ж досі не ста-
ли?

Павлівська сільська рада як іні-
ціатор процесу одразу розіслала 
листи з відповідними пропозиція-
ми. Майже від усіх отримали згоду. 
Але Милятинська сільська рада від-
повіла відмовою. 

Милятинський сільський голова 
Валентин Ілов повідомляє, що так 
вирішили депутати під час сесії сіль-
ської ради, бо поки що з пересторо-
гою до нового устрою та формату 
роботи ставиться більшість людей у 
їхніх селах. 

— Думаю, з часом, коли більше 
читатимуть, чутимуть, обговорюва-
тимуть цю реформу, всі зрозуміють, 
що вона необхідна. Але тиснути на 
громаду я не стану. Тож це має бути 
спільним рішенням, — наголошує 

Валентин Адамович. 
Ще дві сільські ради — Радови-

чівська та Колонська — просто мов-
чать. Не дали жодної письмової від-
повіді на ініціативу Павлівської. 

Колонський сільський голова 
Віктор Федорук теж пояснює це не-
готовністю громади через брак по-
інформованості або ж боязнь бути 
обманутими владою. Але водночас 
іншого варіанту, як об’єднання із 
центром у Павлівці, тут не розгля-
дають.

У цій ситуації таке й справді 
навряд чи можливо. Бо ж, напри-
клад, Милятинська сільська рада 
географічно розташована так, що 
іншим варіантом у них може бути 
хіба об’єднання із селами сусіднього 
Горохівського району. Колонська — 
може піти до Локачинського. Та й то 
— варіанти сумнівні.

У Законі України «Про добро-
вільне об’єднання територіаль-
них громад» сказано: якщо хоча б 
одна сільська рада не дає згоди на 
об’єднання, як передбачено у Пер-
спективному плані, то створення 
такої громади стає неможливим. 
Потрібно готувати зміни до Пер-
спективного плану або... 

Виходить, що перевірена часом 
і досвідом українська приказка про 

те, що семеро одного не чекають, у 
цьому випадку не діє. І навіть спра-
цьовує навпаки.

— На жаль, поки що виходить 
так, що Закон захищає тих, хто ні-
чого не робить. Очевидно, законо-
давець мусить над цим ще попрацю-
вати, щоб захистити ті громади, які 
стали заручниками ситуації, і тепер, 
навіть маючи бажання об’єднатися 
та працювати за новим устроєм, не 
можуть цього зробити через пасив-
ність сусідів, — наголошує директор 
Офісу реформ у Волинській області 
Анатолій Пархом’юк.

Такої ж думки і Павлівський 
сільський голова Микола Михняк. 
Він каже, що ситуація — неви-
правдана. Адже вони провели ро-
боту, готові працювати, заробля-
ти та самостійно розпоряджатися 
власними ресурсами. А виходить, 
що через чиєсь небажання брати 
кермо у свої руки або звичку ви-
конувати вказівку столичного чи-
новника, не можуть цього зроби-
ти. Тим більше, наголошує Микола 
Степанович, коли ще обговорюва-
ли проект Перспективного плану, 
то в тих громадах підтверджували 
свою згоду на об’єднання в такому 
форматі. 

Офіс реформ у Волинській області

Волинські Герої Небесної Сотні постали в 
бронзі на Меморіалі Слави

Коли восьмеро чекають трьох

Двоє чоловіків проникли че-
рез вікно до будинку 25-річ-

ного жителя міста Любомля. 
Господар будинку відпочивав. 
Почувши сторонній шум, по-
терпілий прокинувся, однак зне-
шкодити зловмисників йому не 
вдалося. Чоловіки зв’язали гос-
подаря будинку скотчем, били 
молотком і вимагали гроші. 
Грошей у чоловіка не було. Тому 
зловмисники забрали з будинку 
ноутбук, три мобільні телефони 
та ювелірні вироби. Господар ви-
кликав правоохоронців та звер-
нувся за допомогою до медиків. 
У чоловіка діагностували струс 
головного мозку та численні за-
бої.

— За скоєння розбійного 
нападу затримано двох жителів 
обласного центру 1986 та 1991 
року народження, — розповів 
начальник УМВС України у Во-
линській області Петро Шпига. 
— Зловмисники раніше судимі. 
Один із них нещодавно звіль-
нився з місць позбавлення волі. 
За цим фактом слідчі відкрили 
кримінальне провадження за 
частиною 3 статті 187 (Розбій) 
Кримінального кодексу Украї-
ни.

Відносно затриманих обра-
но міру запобіжного заходу у 
вигляді тримання під вартою. 
Зловмисникам загрожує пока-
рання від семи до дванадцяти 
років позбавлення волі із кон-
фіскацією майна. Триває досу-
дове розслідування.

Якщо тепломережі не відремонтують, 
на Луцьк очікує другий «Алчевськ»

У День Державного Прапора 
України та 930-річчя міста 

Луцька на меморіальному комп-
лексі «Вічна Слава», на місці захо-
ронення Василя Мойсея, відбулося 
відкриття пам’ятника «Волинські 
Герої Небесної Сотні».

Почесне право відкрити 
пам’ятник «Волинські Герої Не-
бесної Сотні» було надано вихо-
ванцям правознавчого ліцею з по-
силеною фізичною підготовкою. 

Митрополит Луцький і 
Волинський Михаїл освятив 
пам’ятник та відслужив панахи-
ду за Героями Небесної Сотні.

Від присутніх батьків та рід-
них загиблих Героїв виступив 
брат Василя Мойсея — Роман: 

«Сьогодні ми згадуємо жертву, 
яку вони принесли, щоб ми з 
вами жили. Вони віддали своє 
життя, щоб у нас з вами не було 
корупції, щоб кожна людина мо-
гла спокійно лікуватися, щоб з 
нас не вимагали хабарі, щоб ми 
жили краще, по-європейськи. 
Мій брат був на Майдані... Вони 
добилися кращого життя, ски-
нули тирана...  У мене біль, бо 
брат не приходить... Сьогодні 
відкрили пам’ятник, щоб наші 
покоління пам’ятали, що на-
род  — сильний. Коли ми разом, 
ми — нездоланні, ми — непере-
можні, ми — сильна нація, нація, 
яка має пишатися своїми пред-
ками та своїми нащадками. Я пи-
шаюся своїм братом, хоча мені 
хотілося б пишатися ним живим, 
але його нема...».

Також виступила дочка Ге-
роя Небесної Сотні Юрія Си-
дорчука  — волинянина, який 
проживав у Києві. Вона неви-
мовно вдячна усім, хто вшановує 
її батька тут на Волині. Опіс-
ля присутні поклали квіти до 
пам’ятника «Волинські Герої Не-
бесної Сотні».


