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Цього року в Луцьку відремонтують 
35 прибудинкових територій

Ціни на продукти 
у Волинській області 
зросли на 29% 
Індекс споживчих цін на Волині стано-
вить 121,7%, коли в Україні — 120,3%. 
Найбільше зросли ціни на харчові 
продукти — майже на 29%, зокрема 
на олію, фрукти, овочі, цукор, рибу та 
хлібопродукти, повідомили в облдержад-
міністрації. 

Кабмін скасував регулювання 
тарифів на пасажирські 
перевезення 
Кабінет Міністрів України скасував державне та муніци-
пальне регулювання тарифів на пасажирські перевезення, 
крім залізничних. Про це йдеться в постанові уряду № 240. 
Згідно з документом, вилучається норма про те, що органи 
державної виконавчої влади та виконавчі органи міськрад 
встановлюють тарифи на перевезення пасажирів і багажу 
автобусами, які працюють у звичайному режимі руху, в при-
міському та міжміському, внутрішньообласному сполученні. 

38
понад стільки мільярдів 
доларів становитимуть у 
2019 році золотовалютні 
резерви України. Зростан-
ня запасів золота спрогно-
зувала голова НБУ Валерія 
Гонтарева.  
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Після медичного огляду лише 41 відсоток 
мобілізованих придатний до служби 

Актуально

Зважаючи на успішну співпра-
цю в рамках виконання про-

екту «Модернізація зоопарків у 
Замості та Луцьку, а також опра-
цювання концепції створення 
рекреаційної зони у Жешуві з 
метою розвитку транскордонно-
го природного туризму», співфі-
нансованого з коштів Програми 
транскордонного співробітни-
цтва «Польща–Білорусь–Украї-
на» на 2007–2013 роки Європей-
ського інструменту сусідства 
та партнерства, міський голова 
Микола Романюк та президент 
міста Замостя Анджей Внук під-
писали Декларацію про погли-
блення співпраці. 

У ній, зокрема, йдеться: 
«Продовжувати спільну діяль-
ність щодо розвитку рекреа-
ційних зон і зоопарків у містах-
партнерах». 

До підписання декларації 
також долучиться президент 
м. Жешув Тадеуш Ференц. Адже 
саме ці три міста є партнерами у 
реалізації спільного проекту. 

Депутатська фракція «Самопо-
міч» у Верховній Раді заявила, 

що має намір домогтися підвищення 
терміну легального перебування на 
території України нерозмитнених 
авто до 90 днів. Про це повідомив 
голова фракції Олег Березюк. 

«Встановленого у законопроекті 
№ 1393 терміну в 30  днів недостат-
ньо для того, щоб власники авто-
мобілів мали змогу спокійно корис-
туватись автівками, не витрачаючи 
час та гроші на пальне», — заявив 
Березюк. 

Зазначимо, що на засіданні комі-
тету депутати провалили підвищен-
ня цього строку з нинішніх 5 до 30 
днів. 

Нагадаємо, що фактично та-
ким рішенням може бути відновле-
ний так званий канал імпорту авто 
«тимчасове ввезення». Подібні пре-
цеденти вже були в кінці 90-х, коли 
в Україну масово постачалися ма-
шини литовської реєстрації за дові-
реністю. Тоді обсяг таких поставок 
досягав 200 тис. у рік і фактично до-
мінував на ринку вживаного тран-
спорту. 

Але при такому імпорті є і зво-
ротний бік — держава не отримує 
ніяких митних платежів із увезення 
таких машин, а також падають про-

дажі нових і реалізація вживаних 
автомобілів української реєстрації. 
На початку 2000-х цю схему безпо-
даткового імпорту ліквідували. 

Загалом, на думку автомобіліс-
тів, законодавцям насправді необ-
хідно зробити простий крок: зали-
шити невеличке мито на імпортні 
автомобілі в розмірі 300–500  євро, 
а решту поборів скасувати. Так в 
Україні на дороги виїдуть якісні та 
відносно недорогі авто. 

Підрядні організації нині ведуть 
активні роботи з ремонту дорож-
нього покриття на вулицях і при-
будинкових територіях Луцька. На 
окремих об’єктах лише розпочато 
підготовчі роботи, а на інших — 
підходять до завершення. Минуло-
го тижня міський голова Микола 
Романюк вирішив ознайомитися з 
ходом робіт. 

Мер неодноразово наголошував 
на необхідності комплексного під-
ходу до таких завдань, аби не лише 
було відновлено дорожнє покрит-
тя, а й приведені у належний стан 
тротуари, зовнішнє освітлення та 
встановлено ігрове обладнання і 
спортивні майданчики. Більшість із 
прибудинкових територій не ремон-
тували з часу здачі їх в експлуатацію. 

Нині майже завершуються ро-
боти у дворі будинків на проспектах 
Соборності, 13 — Молоді, 21. Пра-
цівники ТзОВ «Луцька ДПМК», яке 
є виконавцем робіт, уже вклали нове 
дорожнє покриття, відремонтували 
тротуари. Продовжуються роботи з 
ремонту пішохідних доріжок, що ве-
дуть у двір. Крім того, буде встанов-
лено додаткове ігрове обладнання на 
дитячому майданчику. 

Міський голова, оглянувши двір, 
залишився задоволений якістю робіт. 

Також Микола Романюк зауважив, 
що депутати міськради затвердили 
перелік із 35 прибудинкових терито-
рій, які ремонтуватимуть цьогоріч. 
15 із них планували відремонтувати 
минулого року, однак через певні 
причини не змогли зробити. 

Микола Романюк наголосив, що 
намагатимуться довести до ладу 
всі 35 прибудинкових територій. Із 
його слів, нині йде перевиконання 
бюджету за новими статтями, які 
передані у міські бюджети згідно з 
програмою децентралізації влади та 
внесення змін у бюджетний кодекс. 

Міський голова та директор де-
партаменту ЖКГ Іван Кубіцький 
перевірили й хід робіт із ремонту 
тротуару на проспекті Соборності. 
Нині роботи тривають на відрізку 
від вулиці Гордіюк до Палацу уро-
чистих подій. Їх виконують праців-
ники підприємства «Луцькавтодор». 
Тут буде сучасний хідник із бруківки 
з відведеною велодоріжкою. Крім 
того, проводиться й асфальтування 
заїздів у двори. 

Ведуться активні роботи з ре-
монту дорожнього покриття на 
вулиці Кравчука. Тут проведено 
фрезерування старого покриття 
і розпочато вкладання нового ас-
фальту. Одначе культура окремих 
водіїв дивує. Попри встановлені від-

повідні дорожні знаки, вони нехту-
ють забороною та продовжують рух 
свіжовкладеним асфальтом. 

Виконують працівники 
ТзОВ «Луцькавтодор» і ремонтні 
роботи з відновлення пішохідних 
доріжок на вулиці Конякіна. Нині 
зняли старе покриття, встановили 
нові бордюри й вистелили щебінь. 
Наступним етапом стане асфальту-
вання. 

Нещодавно завершилися роботи 
й із облаштування сучасного пішо-
хідного переходу на вулиці Глушець, 
біля центрального входу в парк 
культури та відпочинку імені Лесі 
Українки. Директор департаменту 
ЖКГ Іван Кубіцький наголосив, що 
тут встановлено штучні обмежувачі 
швидкості з бруківки. За його слова-
ми, рішення про його облаштування 
було прийнято у зв’язку з тим, що на 
цій ділянці дуже інтенсивний рух 
транспорту і попередній обмежувач 
швидкості постійно руйнувався, 
його потрібно було систематично 

відновлювати. Роботи виконали 
працівники підприємства «Бетон 
Брук Сервіс». Іван Кубіцький додав, 
що подібний пішохідний перехід об-
лаштували також на вулиці Черни-

шевського біля ЗОШ № 13. У планах 
— зробити схожі об’єкти на вулиці 
Шопена (біля Палацу учнівської мо-
лоді) та проспекті Волі (біля гімназії 
№ 4). 

Луцьк поглиблює 
співпрацю із 
польським містом 
Замосць 

Безмитно автомобілі можна буде ввезти 
на 90 днів 

За словами т. в. о. начальника 
відділу обліково-мобілізацій-

ної роботи Волинського обласно-
го військового комісаріату Ген-
надія Лічмана, в області виникла 
складна ситуація з виконанням 
поставлених мобілізаційних за-
вдань у ході п’ятої черги мобілі-
зації. Найкраще виконують план 
у Горохівському, Локачинському, 
Ківерцівському, Маневицькому та 
Любешівському районах. Гірше — 
у Камінь-Каширському, Любомль-
ському та Шацькому. 

— На жаль, обласному вій-
ськовому комісаріату вдалося ви-
конати поставлені мобілізаційні 
завдання лише на 26%, — заува-
жив Геннадій Лічман. — Варто за-
значити, що кращі справи спо-
стерігаються з поставкою до лав 
української армії офіцерів, чого 
не можна сказати про техніку на-
ціональної економіки. Хоча і три-
вають роботи з її відновлення, але 
цього не достатньо, аби повністю 
виконати план. 

Також т. в. о. начальника від-
ділу обліково-мобілізаційної ро-
боти зазначив, що існує кілька 
причин такого стану справ. Зо-
крема, в районах та містах дуже 
складно проходить оповіщення 

мобілізованих: на сьогодні пові-
стки отримали всього 70 відсотків 
громадян. Окрім того, значний 
відсоток тих, які проживають за 
вказаними адресами, свідомо не 
відкривають помешкання або вза-
галі відмовляються від повісток. 
Та й стан здоров’я мобілізованих 
міг би бути кращим: після медич-
ного огляду лише 41 відсоток при-
зовників придатний до служби в 
Збройних силах України. 


