
 Луцький міський голова Микола 
Романюк оглянув двори будинків № 
17, 19, 21, 23, 25 на вулиці Конякіна, 
оскільки саме в них було проведе-
но капітальний ремонт прибудин-
кової території.

Ремонтники поклали асфальто-
ву дорогу, вивели доріжки між бу-
динками. Загалом було виконано 2 
285 м2 асфальтування дорожнього 
покриття та 687 м2 тротуарів. Під-
рядником виступило ТзОВ «Луцька 
ДПМК». Крім того, проведено капі-
тальний ремонт водопроводу, який 

був у незадовільному стані, та зро-
блено контейнерні майданчики.

Подбали тут і про юних меш-
канців вищезазначених дворів. Для 
малюків встановили ігрове облад-
нання: подвійну гойдалку, дві гой-
далки-балансири, чотири лавочки, 
дві пісочниці. Дітям надзвичайно 
сподобалися новенькі споруди, вони 
вже залюбки на них бавляться. 
Окрім того,  виконано ремонт спор-
тивного майданчика.

Нагадаємо, попередньо, ще у 
2014 році, за цією адресою було здій-
снено реконструкцію мереж зовніш-
нього освітлення двору, аби в пізню 
пору доби лучанам було зручно й 
безпечно повертатися додому.

Міський голова  Микола Рома-
нюк, оглядаючи з разом з мешкан-
цями проведені роботи, уважно ви-
слухав їхні претензії та побажання, 
що вони хотіли б ще змінити у дворі: 
які моменти поліпшити, які робо-
ти додати. Зокрема, мешканці про-
сили голову відремонтувати фасад 
будинку та заасфальтувати стежку 
в дворі. Голова пообіцяв, що не всі, 
але частину ще виявлених проблем 
він неодмінно вирішить, про що 
обов’язково повідомлять жильців.

Під час спілкування з жителями 
будинків Микола Романюк зазначив, 
що сьогодні 600 дворів лучан потре-
бують ремонту. І його обов’язково 
будуть робити. Але поетапно, 
оскільки є проблеми фінансового 
характеру. До того ж під час ремон-
тів виникають ситуації, які потребу-
ють додаткових витрат. Так було й у 
цьому дворі, виявилося, що терміно-
вого ремонту потребує і водопровід, 
а це ще 250 тисяч гривень додатко-
вих коштів із міського бюджету.

— Для нас важливо у всіх дво-
рах, які нині ремонтують у Луцьку, 
здійснювати  комплексний підхід, — 
сказав Луцький міський голова.

Довідково. У 2015 році проведе-
но роботи з капітального ремонту 
прибудинкової території на вул. Гу-
лака-Артемовського, 25 та вул. При-

вокзальній, 15 на суму — 1 075,027 
тис. грн. Виконано асфальтування 
тротуарів площею — 358 м2, та ас-
фальтування проїзної частини пло-
щею — 1866 м2. Також здійснено 
будівництво мережі зовнішнього 
освітлення на суму — 58,836 тис. 
грн, а саме встановлено 10 нових 
опор зовнішнього освітлення зі сві-
тильниками.

Проведено роботи з капітально-
го ремонту прибудинкової території 
на вул. Арцеулова, 9 і 11  та вул. Гула-
ка-Артемовського, 25а на суму — 1 
110,832 тис. грн. Виконано асфаль-
тування тротуарів площею — 579 м2 
та асфальтування проїзної частини 
площею — 1496 м2.

Проведено роботи з капітально-
го ремонту прибудинкової території 
на пр. Молоді, 23, пр. Соборності, 13 
на суму – 892,467 тис. грн. Виконано 
асфальтування тротуарів площею 
— 491 м2 та асфальтування проїзної 
частини площею — 1421 м2. Зробле-
но реконструкцію мережі зовніш-

нього освітлення у 2014 році.
Проведено роботи з капітально-

го ремонту і прибудинкової терито-
рії на вул. Гулака-Артемовського, 
19 і 21 на суму — 445,486 тис. грн. 
Виконано асфальтування площею 
— 465,5 м2. Капітальний ремонт 
прибудинкової території на вул. Ар-
цеулова, 1, 3, 5 на суму — 1 020,171 
тис. грн, асфальтування площею — 
1961 м2. Капітальний ремонт при-
будинкової території на вул. Арцеу-
лова, 7 на суму — 1 000,577 тис. грн, 
асфальтування на площі 1297 м2.

Проведено роботи з капітального 
ремонту і на прибудинковій території 
вул. Конякіна, 17, 19, 21, 23, 25  на суму 
1 781 281 грн, асфальтування дорож-
нього покриття — 2 285 м2 та тротуа-
рів — 687 м2. Зроблено реконструкцію 
мереж зовнішнього освітлення у 2014 
році. Розпочато роботи з капіталь-
ного ремонту дворових територій на 
вул. Володимирській, 95, 95а, 97, 114 
та вул. Конякіна, 10, 12, 12а, 12б, вул. 
8-го Березня, 33, 35, вул. Огієнка, 20 та  
вул. Наливайка, 14, 14а.

  Любов ШЕКЕЛЬ
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Знахідку у волинянина ви-
лучила міліція. Досудове 

слідство встановило: гвинтівку 
підсудний викопав у лісовому 
масиві поблизу села Войнин 
Локачинського району. Анти-
кварну знахідку чоловік приніс 
додому та заховав у будинку. 
За словами волинянина, зброю 
хотів показати колекціонерам, 
щоби передати її в музей або ж 
продати. Однак цим намірам пе-
решкодили працівники міліції, 
які вилучили заборонену зна-
хідку та розпочали кримінальне 
провадження. Проведена екс-
пертиза підтвердила, що гвин-
тівка є нарізною вогнепальною 
зброєю.

Життя

Луцький міський голова 
підписав розпорядження про 
Хвилину Пам’яті 
Відповідно до документа, в місті Луцьку 24 серпня 
цього року о 14.00 буде оголошено Хвилину Пам’яті, 
під час якої зупинено рух транспорту на території 
міста та звуковими сигналами вшановано пам’ять 
загиблих військовослужбовців — учасників антите-
рористичної операції на сході України. Луцьк стане 
одним із учасників всеукраїнської пам’ятної акції.

Волиняни можуть взяти участь 
у Київській книжковій виставці
З 27 до 30 серпня 2015 року в Українському домі (вул. 
Хрещатик, 2) відбудеться щорічна Київська книжкова 
виставка-ярмарок до Дня знань за сприяння Держав-
ного комітету телебачення і радіомовлення України. 
У програмі — презентація шкільної та навчальної 
літератури, дитячих книжок, «Літературний салон», 
благодійна акція «Придбай книжку — подаруй свято 
дітям, позбавленим батьківської турботи», «Фестиваль 
морозива». 

«Імена Луцька» 
— новий проект, 
який розповість 
про видатних 
людей

Житель 
Локачинщини 
викопав у лісі 
раритетну 
гвинтівку, але 
збути антикварам 
не встиг

У Луцьку капітально відремонтовано 
ще одну прибудинкову територію

Головною метою нового про-
екту управління туризму та 

промоції міста є популяризація 
Луцька та привернення уваги до 
його історико-культурної, ду-
ховної, наукової та мистецької 
спадщини крізь призму відомих 
особистостей, для яких Луцьк 
став частиною життя.

Місто Луцьк пов’язане із 
багатьма видатними особистос-
тями — державними діячами, 
письменниками, військовими, 
представниками духовенства, 
митцями, науковцями, які, або 
народилися тут, або певний пе-
ріод свого життя проживали чи 
працювали в місті. Для когось з 
них Луцьк залишився у дитячих 
спогадах, хтось завітав до міста 
лише раз у житті, та й то на де-
кілька годин, хтось затримався 
на кілька тижнів або місяців, але 
всі вони залишили певний слід у 
житті столиці Волині.

Проект «Імена Луцька» мож-
на вважати безкінечним та по-
стійним, адже історія міста та 
його сьогодення багаті цікавими 
й непересічними особистостя-
ми. Про багатьох з них ми зна-
ємо, десь чули чи читали. Але 
є й ті, чиї життєві історії стали 
надбаннями інших країн або ж 
просто заховалися на полицях 
архівів чи бібліотек.

Презентація проекту відбу-
деться 23 серпня, з нагоди свят-
кування 930 річниці Дня міста, 
о 17.30 у сквері «Зоряний» (вул. 
Лесі Українки). 

До кінця року планується здійснити ремонт ще 22-ох


