
Минулого тижня Луцький міський 
голова Микола Романюк прозві-
тував перед громадою міста про 
діяльність місцевого органу само-
врядування за минулий рік. Попри 
те, що є ще багато невирішених 
справ, 2012-й, за словами мера, був 
досить продуктивним. 

БОРГИ ПОПЕРЕДНИКІВ 
ПРОДОВЖУЄМО ГАСИТИ 

У 2012 році доходи міського бю-
джету склали загалом 936,1 мільйо-
на гривень. Видатки — 900 мільйо-
нів 700 тисяч гривень. До загального 
фонду бюджету надійшло 487 міль-
йонів 300 тисяч гривень. В основно-
му це податок на доходи фізичних 
осіб. Окрім того, 40,2 мільйона гри-
вень поступило від плати за землю. 
Від продажу майна — 11 мільйонів 
27 тисяч, від продажу землі — 1 
мільйон 800 тисяч гривень. 

Значним тягарем для міста в 
2012-му було та залишається ста-
ном на 2013-й погашення позики 
в сумі 56,7 мільйона гривень і кре-
диту в сумі 50 мільйонів гривень, 
отриманих у 2009-2010 роках за по-
переднього керівництва. У 2013-му 

потрібно погасити ще 35 мільйонів 
гривень, залишиться 20 мільйонів 
кредиту і 1,5 мільйона «відсотків» 
за його обслуговування. До речі, за 
весь час із міського бюджету сплаче-
но 26 мільйонів гривень самих лише 
відсотків. А ці кошти можна було б 
використати на благоустрій, капі-
тальний ремонт інженерних мереж, 
зрештою — на розвиток міста. 

РІК БУДІВНИЦТВА ТА 
РЕКОНСТРУКЦІЙ 

Минулий рік став приємним і 
знаковим на відкриття соціально 
важливих об’єктів у місті. 

Так, у вересні після капітального 
ремонту було відкрито Привокзаль-
ну площу. А вже у жовтні лучани 
отримали оновлений Луцький за-
лізничний вокзал. На його рекон-
струкцію було використано близько 
30 мільйонів гривень. Нині міський 
вокзал є одним із найкращих в Укра-
їні. Його визнано переможцем ХІІ 
Міжнародного конкурсу в сфері бу-
дівництва «Кришталева цеглина», 
який відбувся 7 грудня 2012 року в 
місті Любліні (Польща). 

Вперше за роки незалежності 
збудували дитячий садочок №40 
«Дивосвіт» у 55-му мікрорайоні міс-
та, розрахований на 250 дітей. За-
гальна вартість робіт склала 27 міль-
йонів 955 тисяч гривень. 

Крім того, у серпні було відкрито 

амбулаторію загальної практики — 
сімейної медицини, що розміщена 
на вул. Стрілецькій. Лікувальний за-
клад зможе обслуговувати до п’яти 
тисяч мешканців міста, передусім 
мікрорайону Вишків. 

В обласному центрі минулого 
року за кошти бізнесу, а саме народ-
ного депутата Ігоря Палиці, відбуду-
вали універмаг «Луцьк», нинішній 
вигляд якого є окрасою центру міста. 

З допомогою міських депутатів 
облаштували сквер на перетині ву-
лиць Львівської та Даньшина, від-
крили спортивні майданчики. За 
кошти бізнесу провели освітлення 
вулиць, встановили 181 світильник 
на загальну суму майже 249 тисяч 
гривень. 

Прикладом тісної співпраці 
міської влади, меценатів і соціально 
відповідального бізнесу в розвитку 
міста є відкриття минулого року ди-
тячої школи боксу «Ринг-2012». До її 
створення й облаштування примі-
щення долучилися народний депу-
тат, президент благодійного фонду 
«Новий Луцьк» Ігор Палиця, бла-
годійний фонд (Бориса Клімчука) 
«Рідна Волинь», а також АТ «СКФ 
Україна» (гендиректор — Володи-
мир Цибульський). 

Окрім згаданих вище об’єктів, 
минулого року проведено капіталь-
ні ремонти і реконструкцію навчаль-
них закладів. Усього на будівельні 
роботи, виконані в закладах освіти, 
з міського бюджету торік було виді-
лено 3 мільйони 895 тисяч гривень. 

Реконструйовано систему очи-
щення води в басейні навчально-ви-

ховного комплексу №26. Міська вла-
да поставила перед собою завдання 
повністю відмовитися від викорис-
тання рідкого хлору, який є шкідли-
вим для здоров’я, для знезараження 
води. У зв’язку з цим було прийнято 
рішення про заміну старої системи 
очищення. Тепер у школі встанов-
лена нова установка обеззараження 
води. На реалізацію цього проекту 
з міського бюджету було витрачено 
майже 152 тисячі гривень. 

Впроваджено проект щодо ре-
конструкції системи знезараження 
питної води на Дубнівському, Оме-
лянівському та Гнідавському водоза-
борах міста. На його реалізацію ви-
користано більше 300 тисяч гривень. 
Із них 220 тисяч надані з державного 
бюджету, решта — кошти самого 
підприємства. Таким чином, у місті 
Луцьку вже ніде не використовуєть-
ся технологія знезараження питної 
води зрідженим хлором. 

Проведено значний обсяг ро-
біт із ремонту вулично-дорожньої 
інфраструктури міста. І вперше за 
останнє десятиліття відразу в кіль-
кох мікрорайонах проведено ремонт 
одинадцяти дворових територій на 
суму 2 мільйони 291,5 тисячі гри-
вень. 

Поточний ремонт доріг міста 
проведено на суму 486,89 тисячі гри-
вень. Виконано ремонт 53 вулиць. 
На ремонт мостів, турнікетних ого-
роджень, зупинок громадського 
транспорту, а також на відновлення 
монументальних знаків на в’їздах у 
місто витрачено кошти на загальну 
суму 1 мільйон 95 тисяч гривень. 

Значна робота проведена з бу-
дівництва, ремонту і реконструкції 
мереж зовнішнього освітлення. За-
гальна вартість робіт склала 1 міль-
йон 154 тисячі гривень. 

Відремонтовано дахів, систем 
опалення та водопостачання на 
суму 1 мільйон 135 тисяч гривень. 
Обсяги затрат на проектні роботи 
з капітального ремонту житлового 
фонду в 2012 році є більшими, ніж 
за три попередні роки, взяті разом. 
Уперше за останні роки проведено 
позачергове обстеження стану жит-
лового фонду міста на відповідність 
санітарним і технічним вимогам. 

Чимало зроблено й у галузі ме-
дицини. Зокрема, в Луцькій міській 
лікарні споруджено приміщення для 
встановлення томографа, здійснено 
роботи з капітального ремонту по-
логового будинку та поліклініки для 
дорослих №3, а також дитячої полі-
клініки на загальну суму 263,6 тися-
чі гривень. 

За звітний період на заходи з 
озеленення міста було освоєно три 
з половиною мільйони гривень бю-
джетних коштів. Продовжилися ро-
боти щодо благоустрою Централь-
ного парку культури та відпочинку 
імені Лесі Українки та п’яти скверів 
міста Луцька. Проведено розчищен-
ня близько двох кілометрів меліора-
тивних каналів. На реалізацію цього 
проекту з державного бюджету були 
виділені кошти в сумі 600 тисяч гри-
вень. 

Сьогодні міська влада активно 

сприяє діяльності об’єднань спів-
власників багатоквартирних будин-
ків як одного з дієвих інструментів 
вирішення питань у сфері житлово-
го господарства. Станом на початок 
2013 року в Луцьку зареєстровано 
109 об’єднань, що становить 14% від 
загального житлового фонду міс-
та. Протягом 2012 року було зареє-
стровано одинадцять нових ОСББ. 
Уперше минулого року розроблена 
та затверджена міська Програма 
сприяння діяльності ОСББ. На її 
реалізацію було виділено 700 тисяч 
гривень. 

2012-й «відзначився» надзвичай-
ною і трагічною подією для міста. 
Внаслідок руйнування тримальних 
конструкцій стався обвал друго-
го під’їзду багатоповерхівки, що 
на Рівненській. Завдяки допомозі 
Президента України, Уряду, голови 
Волинської облдержадміністрації, 
оперативній роботі всіх служб від-
повідних органів влади вдалося за 
півроку провести аварійно-віднов-
лювальні роботи і завершити капі-
тальний ремонт 28 квартир. 

ІНВЕСТИЦІЇ — В ПРІОРИТЕТІ 

В економіку міста минулого року 
надійшло прямих іноземних інвес-
тицій на суму 198,1 мільйона доларів 
США, що в 1,4 разу більше обсягів 
2011 року. Іноземні інвестиції здій-
снювали партнери з 25 країн світу. 
Прямі іноземні інвестиції надійшли 
на 131 підприємство міста. Найбіль-
ше, а це майже 32%, вкладено у під-
приємства промисловості. 

Підприємствами міста за 2012 
рік реалізовано промислової про-
дукції на два з половиною мільярди 
гривень. 

Вагомий внесок у розвиток про-
мисловості міста роблять публічні 
акціонерні товариства «СКФ Украї-
на», «Волиньголовпостач», «Терем-
но Хліб», ДП «Автоскладальний 
завод №1», ПрАТ «Спільне україн-
сько-словацьке підприємство «Те-
ріхем–Луцьк», ВАТ «Луцький КРК», 
ДП «Луцький ремонтний завод «Мо-
тор». Їм належить понад дві третини 
загальноміського обсягу. 

Міська влада намагається мак-
симально сприяти розвитку під-
приємництва, середнього та малого 
бізнесу. На ринках міста виділено 
більше тисячі місць для виробників 
сільгосппродукції. Минулого року в 
місті проведено більше 30 великих 
ярмарків, більшість із них — сіль-
ськогосподарські, на яких лучани 
мали змогу придбати товари за ці-
ною виробника. 
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Події

У 2012 році українці найчастіше 
купували авто Skoda Octavia 
Абсолютним лідером продажів серед нових авто-
мобілів стала Skoda Octavia A5 із результатом у 7893 
проданих авто. Про це свідчить рейтинг, складений 
на основі офіційної статистики про першу реєстрацію 
автомобілів в Україні. Про це пише «ЛІГАБізнесІнформ». 
Нагадаємо, за підсумками минулого місяця продажі 
нових автомобілів в Україні скоротилися на 17,5%. При 
цьому лише декілька виробників змогли втримати по-
казники на рівні минулого року. 

Кабмін обмежить ціни в 
громадських туалетах 
Уряд має намір обмежити рентабельність «туалетного» 
бізнесу на рівні 12%. Про це йдеться в проекті поста-
нови Кабінету Міністрів України, яким пропонується 
затвердити порядок формування тарифів на послуги 
з користування громадськими туалетами в населених 
пунктах, передають «Коментарі». Як ідеться в проекті, 
порядок визначає механізм формування тарифів на по-
слуги з користування громадськими туалетами в насе-
лених пунктах і поширюється на всіх суб’єктів господа-
рювання, що здійснюють платне надання таких послуг. 

610
стільки мільйонів євро макро-
фінансової допомоги виділить 
Європейський Союз Україні 
в рамках «Меморандуму про 
взаєморозуміння між Україною, 
як позичальником, та ЄС, як 
кредитором». 

Міському голові Миколі Романюку часто доводиться спілкуватися з лучанами за межами власного кабінету
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Гордість Луцька — залізничний вокзал

Луцький міський голова Микола РОМАНЮК: 

Рік був складним і водночас продуктивним


