
Початок на стор. 1
Вирішено питання про тимча-

сове проживання і харчування по-
страждалих у готелі «Світязь». Не 
лише тих, хто втратив дах над голо-
вою, а й жителів сусідніх під’їздів, 
які бояться ночувати вдома. Наразі 
там мешкають до 80 осіб. А щоб осе-
лі не розграбували, їх цілодобово 
охороняє міліція. 

13 червня відбулася позачергова 
сесія Луцької міської ради, де депу-
тати розглянули питання про вне-
сення змін до цьогорічного бюджету 
для того, аби купити чотири трикім-
натні квартири людям, які втратили 
домівки. 

Ще чотири двокімнатні кварти-
ри, як повідомив голова облдержад-
міністрації Борис Клімчук, будуть 
придбані за кошти обласного бю-
джету. 

— У міської ради немає, на жаль, 
резервного фонду житла, — повідо-
мив «Відомостям» начальник управ-
ління капітального будівництва 
Луцької міськради Леонід Карабан. 
— Тому житло будемо купувати. Для 
цього доведеться проводити проце-
дуру тендера. 

Якщо проблеми постраждалих 
вирішують оперативно, то мешкан-
цям суміжних під’їздів доведеться 
чекати офіційного висновку рівнен-
ської комісії. Лише після цього влада 
розглядатиме питання про розмір 
компенсацій. 

ХТО ВИНЕН?

Мешканці будинку стверджу-
ють, що причина обвалу — перепла-
нування першого поверху будівлі, де 
нині знаходиться магазин «Ліга-Но-
ва», а колись був гастроном.

Висновків спеціалістів із Рівно-
го на момент підготовки номера до 
друку ще не було. 

Завідувач лабораторії буді-
вельних конструкцій і споруд На-
ціонального університету водного 
господарства Олександр Борисюк 
попередньо сказав луцьким журна-
лістам, що після огляду приміщень 

спеціалісти не знайшли у підвалі 
жодних пошкоджень, які могли б 
бути причиною обвалу. А отже, при-
чини треба шукати на першому по-
версі.

— Не витримав навантаження 
один із перестінків, — зазначив фа-
хівець. — Чому це сталося, можна 
буде достеменно сказати лише піс-
ля проведення лабораторних дослі-
джень. 

Фахівець також не рекомен-
дував мешканцям суміжних із об-
валеним під’їздом квартир про-
живати у них, поки не здійснять їх 
укріплення. 

Наразі прокуратура міста 
Луцька порушила кримінальну 
справу за фактом службової не-
дбалості службових осіб Луцького 
ЖКП №7 і міської ради, що спри-
чинила тяжкі наслідки. Адже, зі 
слів мешканців, ще в травні цього 
року на місці обвалу на рівні пер-
шого поверху відбулася часткова 
руйнація несучої стіни. Однак по-
садовці вчасно не вжили заходів 
щодо обстеження будинку, вста-
новлення причин руйнування та 
проведення ремонту.

Керівник 7-го ЖКП Микола Гар-
барчук відмовився від коментарів із 
цього приводу.

РЕКОНСТРУКЦІЯ БУЛА 
ЗАКОННОЮ

«Відомості» вирішили поціка-
витися, чи виготовили власники 
магазину «Ліга-Нова» документи 
на перепланування. Як повідомив 
головний архітектор міста Юрій 
Казмірук, в архіві управління були 
вихідні дані на проектування. Їх ви-
лучила прокуратура. 

— Було дано дозвіл на реконструк-
цію з розширенням приміщення мага-
зину торгового підприємства «Гастро-
ном №33» під магазин промислових 
товарів, — зазначив Юрій Казмірук. 
— Забудовник ПП «Євро-Альянс». 
Проект розробляла організація ПВКФ 
«Новий дім». Позитивний висновок 
на проведення робіт дала обласна 

служба «Укрінвестекспертизи». Доку-
менти датовані 2004 роком. 

«Відомості» недаремно назва-
ли всі ці організації. Адже, згідно з 
новим законом про містобудування, 
вся відповідальність за проведення 
будівельних робіт лежить на замов-
нику та проектанті будівництва. Як 
матеріальна, так і кримінальна. 

Серед неофіційно ж озвучених 
луцькими спеціалістами причин 
обвалення несучої стіни є неякісно 
розроблена проектна документація 
на реконструкцію, погано прове-
дені будівельно-монтажні роботи 
ще у 70-х роках минулого століття, 
коли часто-густо будівлі здавали в 
авральному порядку, під якусь дату, 
неправильна експлуатація тощо. 

Ще раз наголосимо, що офіційні 
висновки можуть надати лише спе-
ціалісти з Рівного після проведення 
усіх лабораторних досліджень.

ВИСНОВОК

У цій історії є один позитивний 
момент: влада вирішила не чекати на 
нову трагедію, а запобігти їй. Голова 
ОДА Борис Клімчук видав розпо-
рядження про перевірку стану всіх 
багатоквартирних будинків. Роботи 
потрібно виконати вже до 1 липня. 
Проте у Луцьку сказали, що вико-
нати завдання у такі стислі терміни 
неможливо, адже у місті 1750 багато-
поверхівок. Міський голова Микола 
Романюк пообіцяв усе зробити до 1 
вересня. Особливу увагу звертати-
муть на ті будинки, де відбулася до-
будова на перших поверхах. 

Сподіваємося також, що це мобі-
лізує і змусить замислитися усіх лу-
чан: не можна робити у своїх квар-
тирах усе, що заманеться. Якщо ж 
раптом ви почули, що сусіди надто 
голосно роблять ремонт, поцікав-
теся, чи не переносять вони, бува, 
стіни. Принаймні повідомте про це 
ЖКП чи ОСББ. Посадові особи цих 
структур зобов’язані зреагувати. 
Інакше позиція «моя хата скраю» 
може призвести до трагедії.

Наталка СЛЮСАР

Цьогоріч погода в Україні 
дивує. Останнім часом по-

більшало смерчів і ураганів, при-
чому навіть у містах, де їх рані-
ше не бачили. Зі слів заступника 
директора Укргідрометцентру 
Анатолія Прокопенка, такою ж 
погода буде найближчого міся-
ця, особливо в західних і північ-
них областях.  Учені-кліматологи 
прогнозують: замість стабільно 
теплого літа, прохолодних вес-
ни, осені та морозної зими нас 
щорічно чекатиме температур-
на «синусоїда» — різкі перепади 
від морозу до спеки і навпаки. 
Не обійдуть Україну стороною 
і градобої зі зливами, і смерчі, і 
міні-торнадо, особливо там, де 
є гори чи море. А винні в цьому, 
як кажуть учені, перш за все самі 
люди, які «навчилися» міняти 
клімат своєю діяльністю.  На-
родний синоптик Віктор Некра-
сов розрахував, яким може бути 
клімат у країні в найближчі 5-6 
років. «У 2013-му погоду чека-
ємо дуже жорстку через макси-
мально активне Сонце: холодна 
зима майже до середини травня, 
потім спекотне літо, до +40. У 
2014-2015 роках пори року уві-
йдуть у календарні терміни, в 
2016-му можливі весняні та літ-
ні заморозки, а 2017-й і 2018-й 
очікуються з холодними зимами, 
весняними заморозками та літ-
ньою засухою.
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Події

У західних областях 14 черв-
ня хмарність, очікуються опади. 
Температура вночі +16...+18°C, 
вдень +18...+22°C. 15 червня по-
хмуро, дощ. Уночі +14...+17°C, 
вдень +21...+24°C. 16 червня со-
нячно, без опадів. Температура 
повітря вночі +13...+18°C, вдень 
+21…+25°C. 

У північних регіонах 14 
червня хмарно з проясненнями, 
короткочасний дощ. Нічна темпе-
ратура становитиме +17...+21°C, 
денна +23...+27°C. 15 червня змін-
на хмарність, сухо. Температура 
повітря вночі +16...+20°C, вдень 
+24...+26°C. 16 червня похмуро, 
дощитиме. Температура вночі 
+15...+19°C, вдень +22...+24°C. 

У Києві 14 червня без опадів. 
Температура вночі +17…+21°C, 

вдень +24...+27°C. 15 черв-
ня короткочасний дощ. Уночі 
+16…+20°C, вдень +24...+27°C. 16 
червня хмарно, можливі опади. 
Нічна температура +15…+19°C, 
денна становитиме +24...+26°C.

У східних областях 14 червня 
сонячно, сухо. Вночі +18...+23°C, 
вдень +33…+36°C. 15 червня пе-
реважно ясно. Нічна температура 
становитиме +24...+28°C, денна 
+33...+38°C. 16 червня хмарно з 
проясненнями. Температура вно-
чі +21...+27°C, вдень +31...+35°C.

У південних областях 14 
червня ясно, температура вно-
чі +18...+21°C, вдень +30...+33°C. 
15 червня сонячно, сухо. Вночі 
+19...+23°C, вдень +31...+33°C. 16 
червня переважно ясно, коротко-
часний дощ. 

Компенсаційні виплати отримали 
більше 200 тисяч вкладників 
«Ощадбанку»
Станом на 5 червня 2012 року 100 тисяч вкладників «Ощад-
банку» отримали компенсації на суму 93 мільйони гривень. 
Про це повідомив Прем’єр-міністр України Микола Азаров. 
За словами глави уряду, обслуговування вкладника 
фактично триває 10-15 хвилин. «Ощадбанк» запровадив 
графік, коли дні виплат чергуються з днями актуалізації 
даних. «Наприклад, 6 і 8 червня здійснюються виплати, а 7 і 
9 червня проводиться актуалізація даних. 

Українці стали частіше 
скуповуватися за кордоном
Після того, як почали діяти нові норми Митного 
кодексу, що дозволяють безмитно завозити імпорт 
на суму до тисячі євро, населення стало значно час-
тіше їздити на закупи за кордон. Дрібні підприємці 
та звичайні громадяни найчастіше везуть взуття, 
одяг і ліки, тобто те, що там дешевше, ніж в Україні. 
Митники прогнозують, що у зв’язку зі збільшенням 
дозволеного ліміту до України завозитимуть значно 
більше дорогих речей, яких пасажирам не дове-
деться ховати.

23%
стільки українців переглядають 
в Інтернеті пізнавальне відео, 
майже такий самий попит має 
новинне відео (22%). Такими є 
результати онлайн-опитування 
компанії iVOX для «Телекрити-
ки».

Бензин може подешевшати майже 
на гривню

Експертно-аналітична група при 
Кабміні рекомендуватиме ві-

тчизняним АЗС знизити ціни на 
бензин на 70 копійок, а на дизпа-
ливо — на 60, повідомили журна-
лістам ТСН у відомстві. 

Враховуючи тенденції до зни-
ження цін на європейських біржах 
і високу частку імпортних нафто-
продуктів на вітчизняному рин-
ку, зниження цін нафтопродуктів 
на українському ринку має бути 
більш стрімким і динамічним, ніж 
є зараз», — заявили у Кабміні. 

Так, із початку травня середні 
європейські котирування бензину 

А-95 знизились на 14,9%, дизпали-
ва — на 11%. Однак, у порівнянні 
з європейським ринком, на україн-
ському ринку зниження цін відбу-
валося повільно та непропорційно 
до європейських тенденцій. 

У результаті українські серед-
ні ціни на нафтопродукти знизи-
лися незначно: на бензин А-95 — 
на 1,5%, на дизельне пальне — на 
4,4%. Враховуючи світові тенденції 
до зниження цін на нафтопродук-
ти та достатні запаси пального 
на вітчизняному ринку, ЕАГ ре-
комендуватиме учасникам ринку 
знизити ціни на бензин.

 ПОГОДА

Україні 
загрожують смерчі 
та міні-торнадо 

У Луцьку обвалився житловий будинок
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Мешканці кажуть, що через перепланування першого поверху


