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Станом на 1 серпня надхо-
дження податків від заго-

тівлі лісової продукції склали 6 
мільйонів 261 тисячу гривень і 
зросли проти аналогічного пері-
оду минулого року на 4 мільйони 
64 тисячі гривень, тобто майже 
в три рази, розповів перший за-
ступник голови ДПА в області 
Андрій Тимейчук.

Як повідомив голова ОДА 
Борис Клімчук, із цих коштів у 
сільські ради уже надійшло 2,255 
мільйона гривень.

За словами посадовця, най-
більших надходжень досягнуто 
в Старовижівському, Камінь- 
Каширському та Маневицькому 
районах. Загалом цьогоріч уже 
заготовлено 2228 тонн грибів і 
ягід.

За попередніми підрахунка-
ми, на складах волинських під-
приємців знаходиться ще близь-
ко 700 тонн чорниці, що зможе 
поповнити казну ще приблизно 
на півтора мільйона гривень.

Ольга УРИНА
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Події
На зміну назв вулиць у Луцьку треба щонайменше 230 тисяч гривень

Мешканцям обласного центру 
може додатися ще одна морока. 
Поки одні перебиваються без 
гарячої води, каналізації, зовніш-
нього освітлення та цивілізованих 
доріг, інші, аби життя малиною не 
видалося, матимуть клопіт через 
депутатські примхи, бо Луцькрада 
їм готує подарунок — переймено-
вує вулиці. 

Днями відбулося засідання комі-
сії з впорядкування назв вулиць, на 
якій затвердили та рекомендували 
на розгляд сесії перейменувати 27 
вулиць міста, переважна більшість 
яких зосереджена в районі річки Са-
палаївка. Чим керувалися депутати 
при виборі назв і як бути лучанам, 
яким «пощастило» жити та працю-
вати на цих вулицях, з’ясовували 
«Відомості».

Здавалося б, не так уже й важко 
звикнути, що живеш ти тепер, на-
приклад, не на вулиці Сергія Лазо, 
а на Георгія Гонгадзе. А от медикам 
«швидкої допомоги», працівникам 
пошти, міліції й таксистам як при-
стосуватися до змін? Особливо до 
змін таких масових, бо ж 27 вулиць 
запам’ятати складно, це неминуче 
призведе до плутанини. І, до речі, до 
чималої витрати грошей — на розві-
шування нових табличок і перепису-
вання документації. 

Депутат-«заукраїнець» Роман 
Романюк розповів, що вулиці пере-
йменовувалися за кількома крите-
ріями. По-перше, до списку вулиць, 
яким хочуть повернути історичні 
назви, ввійшли: вулиця Бабушкіна, 
яка може стати Шпитальною, Горь-
кого, яку лаштуються переймену-
вати на П’ятницьку Гірку, та Кол-
госпна — її перетворять на Садову 
(відповідно, й провулок Колгоспний 
стане Садовим).

Частині вулиць комісія виріши-
ла присвоїти назви, які, за словами 

Романюка, вказували б на місцеві 
топоніми чи важливі промислові 
об’єкти: вулицю Невського хочуть 
перейменувати на вулицю Цукрову 
(адже поряд — цукровий завод), ву-
лицю Олега Кошового — на вулицю 
Балка (через місцеву назву міського 
району).

Решті вулиць рекомендують при-
своїти назви на честь відомих укра-
їнських діячів. Отже, вул. Баумана 
хочуть перейменувати на вул. Петра 
Маха (відомий волинський пись-
менник і публіцист, почесний гро-
мадянин Луцька), вул. Земнухова — 
на вул. Князів Ружинських (відомий 
старовинний волинський князів-
ський рід). Вул. Уляни Громової — на 
вул. Йосафата Кунцевича (україн-
ський церковний діяч XVI століття, 
греко-католицький архієпископ, свя-
щенномученик, що родом із Волині), 
вул. Краснодонців — на вул. Князів 
Острозьких (відомий старовинний 
волинський князівський рід), вул. 
Куйбишева — на вул. Олексія Шума 
(воєначальник УПА, керівник штабу 
ВО «Турів»), вул. Свердлова — на 
вул. Юрія Покальчука (письменник, 
перекладач, науковець, який виріс у 
Луцьку), вул. Фрунзе — на вул. Сте-
пана Кривенького (волинський ком-
позитор, автор пісні «Волинь моя»), 
вул. Щорса — на вул. Олександра 
Богачука (поет-пісняр, журналіст, 
жив і творив на Волині), вул. Панфі-
лова — на вул. Архітектора Метель-
ницького (волинський архітектор, 
який спроектував забудову 33-го 
кварталу Луцька), вул. Доватора — 
на вул. Християнську, вул. Кірова — 
на вул. Петра Болбочана (полковник 
армії УНР), вул. Котовського — на 
вул. Холодноярську (в пам’ять про 
Холодний Яр), вул. Орджонікідзе — 
на вул. Митрополита Андрея Шеп-
тицького, вул. Радгоспну — на вул. 
Григорія Гуляницького (полковник 
армії УНР), вул. Тухачевського — на 

вул. Андрія Марценюка (псевдонім 
«Береза», командир УПА), вул. Лазо 
— на вул. Георгія Гонгадзе, вул. Тю-
леніна — на вул. Петра Могили, вул. 
Чкалова — на вул. Івана Кожедуба 
(український льотчик, тричі Герой 
Радянського Союзу). 

Крім того, вул. Пархоменка змі-
нять на Яблуневу, Радищева — на 
Срібну, а Пролетарську — на Рого-
ву.

Сумнівів немає: постаті відомі. 
Може, й справді вони заслужили, 
аби їхніми іменами назвали вулиці, 
та чи не правильніше було б дати 
право вибору лучанам? Запитати, 
чи згодні вони на незручності, спри-
чинені ідейними або естетичними 
переконаннями окремих депутатів 
Луцькради. Бо перейменування тяг-
не за собою «паперову» біганину.

Виконувачка обов’язків директо-
ра луцького паспортного столу Інна 
Остапович розповіла, що це, звичай-
но, займе час у мешканців міста, але 
грошей за це в паспортному столі 
не беруть. Лучани приходять до них 
із будинковою книгою, в якій бюро 

технічної інвентаризації попередньо 
поставило печатку про зміну вули-
ці. На підставі цього паспортисти 
роблять запис у документі громадя-
нина про зміну реєстрації. В БТІ теж 
кажуть, що процедура безкоштовна, 
мовляв, в архівних документах за-
креслять стару назву та впишуть 
нову, будинкову книгу замінювати 
не треба.

Як бачимо, лучанам через при-
мхи депутатів напряму зі своєї ки-
шені платити не доведеться, проте 
змінювати таблички на будинках 
жеки будуть таки за кошти, сплачені 
мешканцями за комунальні послуги, 
бо в бюджеті їх не передбачено.

Директор міського департаменту 
ЖКГ Іван Кубіцький каже, що він як 
лучанин проти зміни назв вулиць, 
адже це зараз не на часі. Якщо назва 
вулиці не є якоюсь фашистською чи 
злочинною, то варто залишити ту, 
яка є. А якщо вже так хочеться уві-
чнити чиєсь ім’я, то є низка нових 
вулиць, які тільки будуються, наго-
лошує Іван Євгенович.

— Перейменування вулиць ні-

кому не потрібне. Змінюється вла-
да, змінюються політичні напрями, 
а підлаштовувати назви вулиць 
під кожну владу — це складно. По-
перше, це створює багато незручнос-
тей для людей: зміна прописки, зміна 
документів — це ціла процедура. Мі-
няється вулиця, а це зміна аншлагів, 
вартість одного аншлагу, тобто та-
блички на будинку, — 350 гривень, а 
в ідеалі вони повинні бути на кожній 
будівлі. ЖКП, скажімо, замість того, 
щоб кошти вкласти в ремонт дахів 
чи під’їздів, змушене буде витрача-
ти немалі гроші на заміну аншлагів. 
Юридичним особам і підприємствам 
теж додасться мороки — доведеться 
переоформляти всю документацію, 
серед них і договори перезаключати, 
— розповів пан Кубіцький.

До всього ж, якщо рішення ко-
місії підтримають на сесії, то кошти 
для заміни табличок доведеться шу-
кати департаменту ЖКГ. Імовірно, 
їх знімуть із інших статей: санітарії, 
ремонту доріг, будинків, ліфтів. 

Арифметика проста: 350 гривень 
— одна табличка, 27 вулиць, а це не 
одна сотня будинків. Офіційної ін-
формації про їх кількість поки немає, 
одначе «Відомості», скориставшись 
мапою вулиць Луцька, підрахували, 
що під новації підпаде щонайменше 
655 будинків, а це мінімум 230 тисяч 
гривень лише на одні аншлаги.

Клопоти не оминуть і підпри-
ємців. Начальник відділу державної 
реєстрації фізичних та юридич-
них осіб Алла Грабко розповіла, що 
юридичні особи за внесення змін 
до установчих документів повинні 
будуть сплатити 51 гривню реєстра-
ційного збору, фізичні особи — від 
10 до 20 гривень за внесення змін у 
реєстр. А ще додайте до витрат по-
відомлення контрагентів — і сума 
набіжить чималенька.

Ірина КОСТЮК

Дефіциту хліба в Україні не 
буде
Нинішній урожай зернових із запасом забезпечує 
внутрішні потреби країни, а формування рекорд-
ного продовольчого запасу дозволить уникнути 
дефіциту хлібобулочних виробів, повідомив міністр 
аграрної політики і продовольства Микола Присяж-
нюк. Нагадаємо, що для забезпечення продовольчої 
безпеки посівні площі зернових цього року було 
збільшено на 440 тисяч га. Зокрема, значно роз-
ширилися посіви гречки, проса, кукурудзи, а також 
цукрового буряка, пише «ЛІГАБізнесІнформ».

376
на стільки мільйонів доларів Державна 
служба автодоріг України «Укравтодор» 
і «Ощадбанк» Росії підписали угоду 
про надання довгострокового кредиту 
(еквівалент — три мільярди гривень). 
Про це повідомляє прес-служба «Украв-
тодору».

100 тисяч українців 
залежні від алкоголю
Понад 100 тисяч українців стоять на обліку у 
наркологів із алкогольною залежністю. Такі циф-
ри на прес-конференції навів нарколог Андрій 
Карачевський. «За статистикою, серед залежних 
більше міського населення, ніж сільського. Та 
на обліку перебувають лише ті, хто звертався по 
допомогу, або кого привезли з алкогольними 
психозами. На периферії медична допомога 
гірша, тож деяких пацієнтів просто не врахува-
ли», — каже Карачевський.

КАДРИ ДЛЯ СЕЛА НЕ БУДЬМО БАЙДУЖІ  

Допоможіть Софійці подолати 
хворобу!

У родині Марини та Сергія 
Харчиків із Луцька сталася 

страшна біда — їхній донечці, якій 
усього лишень два роки й п’ять мі-
сяців, встановлено діагноз «сарко-
ма головного мозку».

Лікарі виявили пухлину за-
вбільшки сім сантиметрів (у най-
більшому вимірі). Ізраїльська 
клініка «Іхілов» погодилася про-
оперувати дівчинку. За чотири дні 
батьки продали все, що могли, та 
назбирали 40 тисяч євро. Операція 
пройшла вдало, пухлину видали-
ли, але через два тижні надійшли 
результати гістології, які стали шо-
ком для родини. 

Лікарі повідомили, що у ди-
тини «низькодиференційна сар-
кома», до того ж дуже рідкісний 
вид, адже саркоми — це кістково-
м’язові пухлини, що складають 
1% від усіх злоякісних утворень. 
А беручи до уваги те, що у Софій-
ки пухлина була в мозку, випадок 
майже унікальний. 

Днями дівчинці зробили ще 
одну операцію, бо в голові набра-
лася рідина, яка тиснула на мозок. 
Операція минула вдало, дівчинці 
встановили дренаж для відтоку 
рідини. Лікарі клініки «Іхілов» 
беруться за лікування дитини, та 
його вартість складає 103,743 ти-
сячі доларів США.

У батьків немає таких коштів. 
Тож не будьмо байдужими до біди 

маленької дитини, яка так хоче 
жити! Підтримаймо батьків і Со-
фійку в боротьбі за життя! Навіть 
найменший внесок може стати ви-
рішальним у спасінні дитини!

Реквізити: ПриватБанк
Номер рахунку: 29244825509100
МФО — 305299
ОКПО — 14360570
Для поповнення картки: 
5577212705430612 
Харчик Марина Олегівна 
3098508386

ПОДАТКИ 

Від заготівлі 
лісової продукції 
зібрали понад 
шість мільйонів 
гривень податку

Колківське училище готує 
найкращих трактористів

Кількість сільськогосподарської 
техніки в селах щороку зростає. 

Наприклад, якщо у Маневицькому 
районі торік було зареєстровано 120 
тракторів, то з початку 2011-го ма-
невиччани зареєстрували додатково 
ще 103 сільськогосподарські маши-
ни. Ще п’ять-шість років тому побу-
тувала думка, що трактористів як та-
ких не потрібно, а якщо такі й були, 
то одиниці на ціле село. Директор 
Колківського вищого професійного 
училища Сергій Павлюк переконує, 
що нині ситуація кардинально змі-
нилася, тож кадри для села готувати 
потрібно. Інше питання: де та як? 

Начальник обласного управ-
ління агропромислового розвитку 
Юрій Горбенко каже, що Колківське 
ВПУ поки справляється з підготов-
кою сільських робітників найкраще 
в області.

— Училище спеціалізується на 
підготовці висококваліфікованих 
робітників саме для агропромисло-
вого виробництва, — розповідає ке-
рівник ВПУ пан Павлюк. — Обласна 
влада активно взялася за підготовку 
кадрів для села, вперше за останні 
двадцять років училища сільсько-
господарського профілю внесені в 
обласні програми — з дотації на по-
сіви зернових, а також із вапнуван-
ня ґрунтів. Нам це вкрай необхідно. 
Також ми підпадаємо під програму 
з закупівлі молодняка ВРХ. Мене ті-
шить розроблена Кабміном програ-
ма з реорганізації профтехучилищ 
на 2011-2015 роки, бо це передбачає 
створення на базі навчальних закла-
дів практичних центрів. На Волині 
протягом цього часу має бути ство-
рено шість практичних центрів, два 
з яких готуватимуть кадри для села. 
Один у нашому ВПУ, а інший — на 

базі Оваднівського професійного лі-
цею, що у Володимир-Волинському 
районі. 

До слова, у 2013 році для Кол-
ківського училища урядом перед-
бачається виділити більше семи 
мільйонів гривень для поповнення 
навчально-матеріальної бази новою 
сільськогосподарською технікою та 
інвентарем. 

— Ринок праці вимагає підго-
товки спеціаліста за кількома на-
прямками. Тому ми готуємо хлопців 
за інтегрованою професією — трак-
тористів сільськогосподарського ви-
робництва категорій А, В і С, які до 
того ж вчаться керувати комбайном. 
Слюсар із ремонту сільгосптехні-
ки паралельно здобуває водійські 
навики. Ще однією потрібною для 
села професією є кухар-кондитер, — 
каже Сергій Васильович.

До цього року в училищі готува-
ли за державною формою операторів 
комп’ютерного набору, та керівник 
розповідає, що сьогодні цих знань 
замало, тому було вирішено інтегру-
вати цю спеціальність із секретарем 
керівника, щоправда, навчання вже 
здійснюватиметься за кошти фізич-
них і юридичних осіб. 

Крім того, з ініціативи обласної 
влади Колківське ВПУ отримало лі-
цензію на спеціальність «Оператор 
свинокомплексів і механізованих 
ферм». 

— Назва «вище професійне учи-
лище» передбачає, що проводиться 
не лише первинна підготовка сту-
дентів, а й перепідготовка. Протягом 
двох останніх років уже підготовле-
но 180 спеціалістів для сільського 
господарства, — поділився здобут-
ками Сергій Павлюк.

Ірина КОСТЮК

ОГОЛОШЕННЯ 

Продається квартира (півбудинку) в центрі Локач. 
Три кімнати, велика кухня. Жила площа 60 кв.м. Подвір’я, прибудинкові 
будівлі. Газ підведений до будинку. Вода в будинку. Може бути під мага-
зин. Розглянеться варіант обміну на однокімнатну в Луцьку. 
Телефон: (050) 378-04-03, (050) 378-04-33.

Гроші знімуть із ремонту доріг чи будинків


