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стільки тисяч багатоквартирних 
будинків в Україні вже готові до 
зими. Про це повідомив заступ-
ник міністра регіонального роз-
витку, будівництва та ЖКГ Едуард 
Кругляк.

18 серпня були проведені гро-
мадські слухання з розгля-

ду питання підтримки участі КП 
«Луцькводоканал» у спільному з 
Міжнародним банком реконструк-
ції та розвитку проекті з метою ре-
конструкції та модернізації системи 
водопостачання та водовідведення  
міста Луцька.

Проект продемонстрував за-
ступник директора з економіки та 
фінансів Юрій Корецький.

Як зазначив Корецький, у про-
екті під назвою «Розвиток міської 
інфраструктури-2» беруть участь 10 
міст України, зокрема Харків, Коло-

мия, Житомир, Краматорськ, До-
нецьк, Кіровоград, Київ, Тернопіль, 
Івано-Франківськ та Черкаси.

Міська рада підтримала своїм 
рішенням участь КП «Луцькводо-
канал» у цьому проекті, кредит на 
реалізацію якого у розмірі 25 млн 
доларів США планують взяти у Сві-
тового банку. На момент розрахун-
ків ця сума становила 514 750 тис. 
грн (за курсом 20,59 грн за 1 долар 
США). Термін кредитування стано-
витиме 18 років за відсотковою став-
кою 0,47% річних. 5 років із цього 
терміну буде пільговий період, упро-
довж якого підприємство сплачува-

тиме лише відсотки за користування 
кредитом. Також стягуватиметься 
разова комісія 0,25% від суми пози-
ки та 0,01% річних від вибраної та 
непогашеної суми субкредиту за по-
слуги Міністерства фінансів.

Відповідно до прогнозовано-
го графіку тарифів, максимальний 
тариф у разі найнесприятливішого 
розгортання подій буде становити 
18,48 грн за 1 куб. м води у 2023 році. 
Далі тарифи підуть знову на спад.

Згідно з цим проектом планують 
реконструювати насосні станції, ка-
налізаційні насосні станції, мережі 
водопостачання та водовідведення, 

модернізувати технологічні системи 
станції водопідготовки в місті Луць-
ку та каналізаційні очисні споруди, 
придбати спеціалізовану автотран-
спортну техніку та обладнання для 
санації мереж водопостачання і во-
довідведення тощо.

На цей момент більше половини 
систем водопостачання міста в нена-
дійному стані — 54% з них зношені 
та аварійні, інші 46% працюють ста-
більно. 52% (107 км) каналізаційних 
мереж теж в аварійному стані вна-
слідок довготривалої експлуатації та 
пошкоджень від корозії. За словами 
пана Юрія, на сьогодні очисним спо-

рудам уже 40 років.
Внаслідок реалізації проекту 

планують досягти таких економіч-
них результатів:

— зниження рівня електроспо-
живання: до 40% щороку (8,3 млн 
Квт/рік);

— зниження рівня втрат води: з 
28% до 18% (1,8 млн куб. м);

— зниження витрат на ремонт 
автопарку та ПММ — на 30%.  

Рішення стосовно проекту по-
годжено учасниками громадських 
слухань.

Мар’яна МЕТЕЛЬСЬКА

«Луцькводоканал» планує взяти в МБРР кредит на модернізацію інфраструктури

Позашляховик Isuzu Trooper з Волині 
відправився патрулювати Краматорськ та 
його околиці

На Волині засуджено 
контрабандиста наркотиків
Набув чинності вирок суду щодо волинянина, 
який намагався перемістити через кордон осо-
бливо небезпечну психотропну речовину, обіг 
якої заборонено — AB-PINACA.  Прямуючи з 
Польщі через митний пост «Устилуг» Волинської 
митниці, він загорнув наркотик у фольгу та сховав 
його у внутрішню кишеню куртки. Однак, під час 
огляду психотроп було виявлено та вилучено. 
Суд визнав контрабандиста винним та призначив 
йому покарання — 5 років позбавлення волі.

У Жидичині підняли найбільший прапор 
Волині

Олександр Товстенюк щоденно займається спортом і сподівається, що нові 
майданчики будуть завжди повні відвідувачів

Молодший син Порошенка 
готується грати в «Динамо»
«Так, у нас навчається Михайло Порошенко. Грає та тре-
нується в групі U-14, яку ведуть відомі в минулому гравці 
Олег Венглинський і Олександр Радченко. Міша діє на по-
зиції плеймейкера, і скажу я вам, що не випадає з обойми. 
Він серйозно ставиться до справи, уважно слухає тренерів. 
У спілкуванні з ровесниками теж простий і відкритий. 
Ніхто не помічав за ним симптомів «зіркової хвороби». 
Потурань йому, як і решті, не робимо. Виховуємо бійців, 
допомагаємо їм розвивати талант», — розповів директор 
динамівської академії Олександр Іщенко.

У День відзначення Державного 
прапора, 23 серпня, біля мо-

настиря Святителя Миколая, що в 
Жидичині Ківерцівського району, 
було проведено церемонію піднят-
тя найбільшого прапора Волині. 

Площа полотнища — 21 квадрат-
ний метр. З нагоди події відбулись 
урочистості, у яких взяло участь 
керівництво області. Митрополит 
Луцький і Волинський УПЦ КП 
Михаїл відправив службу.

Позашляховик Isuzu Trooper 
придбали представники Бла-

годійного фонду «Волинь-2014» 
для потреб 101 окремої брига-
ди охорони Генерального штабу 
Збройних сил України. Представ-
ник цієї бригади Максим Мак-
сименко розповів, що цей тран-
спортний засіб буде знаходитися в 
зоні проведення антитерористич-
ної операції в місті Краматорськ. 
«Позашляховик братиме участь у 
патрулюванні території, яку охо-
роняють наші бійці, патрулюванні 
Краматорська та його околиць, а 
також бойовому супроводжуванні 
колон військової техніки та ванта-

жів. Також цей автомобіль можна 
використовувати для евакуації 
поранених, підвозу зброї, боєпри-
пасів та військового майна», — по-
відомив військовий.

За його словами, цей автомо-
біль можна буде переробити, вста-
новивши кулемет і в такий спосіб 
перетворити його на бойову роз-
відувальну машину.

Представник БФ «Во-
линь-2014» Ігор Лещенко, який що-
йно повернувся із зони проведення 
антитерористичної операції, зазна-
чив, що до фінансування придбан-
ня цього транспортного засобу до-
лучилися директор «СКФ Україна» 
Володимир Цибульський, керівник 
«Волинь-Зерно-Продукт» Євген 
Дудка, а також представник під-
приємства «Модерн Експо» (Поль-
ща) Анатолій Хамдзюк.

Мати волинського бійця, який 
знаходиться в розташуванні 101 
бригади, Наталія Ришневська по-
дякувала Благодійному Фонду 
«Волинь-2014» за придбаний по-
дарунок: «Я молю Бога, щоб в цій 
машині перевозили лише живих 
та здорових хлопців, а також, щоб 
вона служила на благо нашої дер-
жави».

Відкриття майданчику на вулиці Рівненській зібрало десятки дітлахів, які змагалися між собою в конкурсах

54% систем водопостачання Луцька потребують заміни

Завдяки ініціативі небайдужих 
лучан та  сприянні  Фонду Ігоря 
Палиці «Новий Луцьк» тепер займа-
тися спортом просто неба зможуть 
мешканці будинків, що на вулицях 
Рівненській, Зацепи, Корольова, 
Січовій, Луговій, Гордіюк, Кравчука, 
на проспекті Волі та бульварі Друж-
би Народів.

Навесні цього року завдяки під-
тримці Фонду Ігоря Палиці «Новий 
Луцьк» перший спортивний май-
данчик у стилі «Street Work Out» 
встановили в Центральному парку 
культури та відпочинку імені Лесі 
Українки. Нині це популярне місце 
для лучан, які хочуть бути в формі. 

Тоді ж, весною, Фонд оголосив 
конкурс на спорудження таких май-

данчиків у дворах багатоквартирних 
будинків. Усе, що потрібно було від 
мешканців, — їхня ініціатива та мі-
німальні зусилля. Усі фінансові за-
трати на себе взяв Фонд. 

Презентації спортивних майдан-
чиків для жителів перелічених вище 
вулиць відбувалися з 17 до 27 серп-
ня. Усі 26 майданчиків відкриють до 
кінця жовтня. Вартість робіт сягає 
близько півтора мільйона гривень. 

«Ідея встановити такі спортмай-
данчики належить Ігореві Палиці, 
який і сам щодня знаходить час для 
фізичних навантажень. Майданчик 
орієнтований на молодь, підлітків 
та дорослих. Меншим діткам варто 
тренуватися з батьками. Нам при-
ємно, що ініціатива Ігоря Петрови-
ча знайшла свій відгук серед лучан, 

для яких і працює Фонд», — зазна-
чає голова правління Фонду «Новий 
Луцьк»  Олександр Товстенюк.  

38-річний Олександр Білошевич 
був одним із ініціаторів побудови 
майданчика на прибудинковій тери-
торії по вулиці Рівненській. У нього 
підростає одинадцятирічний син, 
який тепер матиме в себе у дворі 
місце для занять спортом. Разом з 
тим Олександр переконаний, що ву-
личні тренування будуть до смаку й 
дорослим. 

«Клопоти, пов’язані зі встанов-
ленням майданчика, насправді були 
приємні. Спочатку ніби й нікому це 
все не потрібно, але як почали щось 
робити, то стільки людей підтягну-
лося. Перед відкриттям ми самі при-
бирали територію, закупили моро-
зиво для дітей. За майданчиком нам 
буде приємно дивитися. Тепер це 
наше дітище. Звісно, якби не Фонд, 
то майданчика не було б», — зазна-
чає Олександр. 

Під час відкриття майданчиків  
діти із захопленням дивилися на ви-
ступи та трюки юнаків, які займа-
ються воркаутом. Кожен елемент 
малеча та їхні батьки зустрічали 
оплесками. 

Один із спортсменів, Павло, 
який демонстрував вправи на май-
данчику, розповідає, що їх нерідко 
запитують — де можна потренува-
тися, чи існують у Луцьку школи ву-
личних тренувань. Тобто, потреба в 
заняттях існує. 

Детальніше про час та дату від-
криття майданчиків у стилі «Street 
Work Out» можна дізнатися на сайті 
Фонду novyy.lutsk.ua.

Оксана МИРНА

У Луцьку відкрили майданчики 
в стилі Street Work Out


