
Влада Волині знайшла механізм 
добудови житлового будинку 

на вул. Липинського, 4 у Луцьку. 
Ступінь готовності об’єкта — 60%. 
180-квартирну багатоповерхівку 
почав споруджувати генпідрядник 
ЗАТ «Західпромбуд» іще у 2005 
році. У той час 116 людей узяли 
кредит у банку на придбання по-
мешкань у цьому будинку. Та у 
2008-му будівництво призупини-
ли через банкрутство будівельної 
організації. Люди повністю розра-
хувалися за квартири, але відсотки 
за кредит сплачують ще й досі, а 
власного житла так і не отримали.

Вкладники коштів у незавер-
шене будівництво шукають прав-
ди ще з 2009-го. Куди не звертались 
— порожні обіцянки. Попрохали 
допомоги й у голови облдержад-
міністрації Бориса Клімчука та 
народного депутата України Ігоря 
Палиці. Після цього справу було 
зрушено з місця — нині завершен-

ня добудови житлового будинку 
на вул. Липинського, 4 розгляда-
ється як соціальний і комерційний 
проект. Добудовувати його буде 
ТзОВ «Житлобуд-2» із залученням 
коштів інвестора — народного де-
путата України Ігоря Палиці, який 
викупить 50 вільних квартир у 
довгобуді. Щоб допомогти людям, 
він шукатиме додаткові кошти 
на нерозподілені квартири, а для 
цього необхідно 27 мільйонів гри-
вень. Люди ж готові доплатити. За 
словами Ігоря Палиці, ці квартири 
буде продано за ринковою ціною у 
рамках соціальних програм.

До слова, у цьому ж будинку 
планується виділення житла для 
спадкоємців Миколи Куделі, котрі 
ще у 2006 році віддали його спад-
щину у Волинський краєзнавчий 
музей в обмін на необхідне їм жит-
ло на підставі рішення Волинської 
обласної ради від 17 грудня 2006 
року.

Обвал будинку на Рівненській не 
одного лучанина змусив задумати-
ся: а наскільки надійний мій буди-
нок, чи не обвалиться він одного 
прекрасного ранку? «Відомості» 
намагалися з’ясувати ймовірність 
такої ситуації.

Спершу повідомимо, що мину-
лий тиждень приніс ще більше за-
питань, аніж відповідей, стосовно 
обвалу частини будинку. Особливо 
їх багато у тих мешканців, кварти-
ри яких уціліли. Більшість боїться 
ночувати у своїх домівках. Частина 
тимчасово оселились у родичів. Ті, 
хто не мав можливості цього зро-
бити, переїхали в гуртожиток педу-
чилища, який надала Луцька міська 
рада. 

Попри запевнення, минулого 
тижня не були готові висновки екс-
пертизи про причини обвалу несу-
чої стіни, що призвело до руйнації 
цілого під’їзду. 

Завідувач лабораторії будівель-
них конструкцій і споруд Націо-
нального університету водного гос-
подарства Олександр Борисюк, який 
приїхав після того, як люди пере-
крили дорогу Луцьк — Рівне, сказав, 
що повністю результати досліджень 
будуть готові через два-три тижні. 

Від себе особисто експерт висло-
вив припущення, що магазин «Ліга-
Нова», найімовірніше, до трагедії 
не причетний, адже несучі стіни не 
пошкоджені. Тому причину варто 
шукати у неякісному розчині, який 
використовували при будівництві. 
Іншими словами — винні будівель-
ники.

Якщо так, то виникає логічне 
запитання: у 70-80 роках минулого 
століття за такими ж технологіями, 
що і будинок на Рівненській, 109, 
побудовано пів-Луцька. Чого ж тоді 
чекати мешканцям інших багатопо-
верхівок? Чи можуть вони спокійно 
спати?

Колишній керівник підприєм-
ства «Волиньпромбуд» Петро Пронь 
у коментарі «Відомостям» із цього 
приводу сказав:

— Будинок простояв 40 років і 
простояв би ще стільки ж, якби ніх-
то не втручався у його конструкцію. 
Подивіться, скільки там усього до-
будували на перших поверхах! Хочу 
зазначити, що в той час бетон вруч-
ну на будівництві ніхто не мішав. 
Було таке виробниче об’єднання 
«Волиньзалізобетон». Там виробля-
ли будівельну суміш, кожну партію 
перевіряли лабораторно — і лише 
тоді відправляли на будівництво. За-

раз такого контролю немає.
Підтвердив слова ветерана-бу-

дівельника і виконроб однієї з су-
часних компаній, за освітою — ін-
женер-будівельник. Пан Сергій не 
захотів, аби називали його прізвище, 
оскільки ще немає офіційних висно-
вків експертів. 

— Навіть якщо допустити пору-
шення у співвідношенні водно-це-
ментної суміші, то до такого обвалу 
це не мало б призвести, — сказав 
Сергій. — Узагалі так звані «хрущов-
ки» мають дуже міцну конструкцію. 
Це все передбачали радянські ГОС-
Ти, а вимоги там були високі. Так 
що через неякісну суміш будинок 
рухнути однозначно не міг. Інша річ, 
коли було втручання у капітальні 
конструкції або ж дуже великі дина-
мічні навантаження.

Нагадаємо, що саме промисло-
вий кондиціонер, який був встанов-
лений на стіні будинку та незадовго 
до трагедії впав, самі мешканці вва-
жають причиною обвалу. 

— Я категоричний противник 
добудов і прибудов, — сказав «Відо-
мостям» головний архітектор міс-
та Луцька Юрій Казмірук. — Свого 
часу розроблялася проектно-кошто-
рисна документація на будівництво. 
Кожен будинок проектувався від-
повідно до конкретної ситуації, і 
сьогодні безалаберне непрофесійне 
втручання призвело до того, що 
ми впливаємо на конструктивну 
схему будинку, розрегульовуємо 
централізовані мережі, перерізає-
мо водоносні горизонти. Не секрет, 
що часто-густо рукою архітектора 
водив комерційний інтерес замов-
ника. Документація робилася не в 
повному обсязі. Інженерні мережі 
та комунікації ігнорувалися. Такий 
штрих: у багатьох закладах на пер-
ших поверхах вентиляція під’єднана 

до побутової вентиляції громадян. 
Інший приклад — прорив теплових 
мереж на Північному ринку. Коли б 
це трапилося взимку, то практично 
півміста було б без опалення. Тепер 
будинок обвалився. Все це через те, 
що багато хто сприймає місто як те-
риторію власного збагачення.

Чого ж чекати жителям інших 
багатоповерхівок, якщо в їхніх бу-
динках на перших поверхах кварти-
ри свого часу переробили на офіси, 
магазини, бари тощо? Головний 
архітектор Луцька Юрій Казмірук 
каже, що відповідь на це запитання 
дасть обстеження будинків, яке ма-
ють провести на виконання дору-
чення голови ОДА.

— У Луцьку така потреба назрі-
ла давно, — каже спеціаліст. — Тому 
що житловий фонд формувався у 
різні часи. Є аварійні будинки, вет-
хий фонд, будинки перших масових 
серій, злощасне панельне житло. Ми 
маємо знати, в якому все це стані. 
Інше питання — необхідно добре 
продумати механізм виконання до-
ручення. На моє переконання, це 
не мають робити чиновники. Адже 
вони не спеціалісти, а функціонери 
галузі. І не чиновнику давати висно-
вки щодо несучих конструкцій. Для 
того є ліцензовані організації, які 
мають право виносити вердикт. Зно-
ву ж таки, вони на госпрозрахунку, 
тож безплатно виконувати роботу 
не будуть. Тому чітко мають вказати 
джерела фінансування. Це можуть 
бути як міський бюджет, так і при-
ватні власники.

Отже, як бачимо, обстеження 
будинків провести не так просто. 
Справа ця, якщо робитимуть фа-
хівці, недешева. Проте робити її по-
трібно. Щоб одного дня не опинити-
ся без нічого на вулиці. 

Наталка СЛЮСАР
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Події
Шановні юнаки і дівчата!

Багатоповерхівку на Липинського 
добудують

Вітаю вас із чудовим святом — 
Днем молоді!
Ваші енергія і цілеспрямова-

ність, молодечий запал і наполе-
гливість успішно втілюються у біз-
несі, політиці, науці, громадській 
діяльності, в економіці й на вироб-
ництві, у спорті та мистецтві. 

Я вірю у молоде покоління, яке 
виросло вже в незалежній Україні. 
Тому приділяю велику увагу об-
дарованій молоді, студентам, під-
тримую розвиток науки й освіти, 
спорту і культури, утвердження 
здорового способу життя. Роблю 
все від мене залежне, щоб держава 
більше турбувалася про тих, хто 

творитиме її майбутнє, створю-
вала умови для того, щоб кожна 
молода людина змогла реалізувати 
свій потенціал

Бажаю вам міцного здоров’я і 
щастя в житті, надійних і вірних 
друзів, здійснення усіх хороших 
задумів і мрій! Любіть свою Бать-
ківщину і рідну українську мову, 
будьте патріотами, поважайте тра-
диції батьків, із оптимізмом ди-
віться у прийдешній день і робіть 
усе для того, щоб змінити життя в 
Україні на краще!

Ігор ПАЛИЦЯ, 
народний депутат України 

У західних областях 21 
червня переважно ясно, мож-
ливий дощ. Температура вночі 
+18...+22°C, вдень +29...+32°C. 
22 червня змінна хмарність, 
дощ. Вночі +20...+24°C, вдень 
+27...+30°C. 23 червня хмарно 
з проясненнями, опади. Вночі 
+19...+23°C, вдень +27…+29°C. 

У північних регіонах 21 
червня хмарно з проясненнями, 
сухо. Вночі +15...+20°C, вдень 
+24...+29°C. 22 червня змінна 
хмарність, короткочасні опади. 
Температура вночі +18...+21°C, 
вдень +29...+33°C. 23 червня 
ясно, сухо. Температура вночі 
+20...+24°C, вдень +26...+29°C. 

У Києві 21 червня сонячно, 
без опадів. Температура вночі 
+16…+21°C, вдень +26...+31°C. 

22 червня ясно, короткочасний 
дощ. Вночі +18…+23°C, вдень 
+29...+35°C. 23 червня ясно, сухо. 
Нічна температура +21…+26°C, 
денна +29...+31°C.

У східних регіонах 21 черв-
ня ясно, сухо. Вночі +19...+23°C, 
вдень +28…+30°C. 22 черв-
ня сонячно, без опадів. Уночі 
+15...+20°C, вдень +28...+31°C. 23 
червня змінна хмарність, опади. 
Температура вночі +18...+23°C, 
вдень +32...+36°C.

У південних областях 21 
червня ясно, без опадів. Темпе-
ратура вночі +20...+25°C, вдень 
+31...+35°C. 22 червня сонячно, 
сухо. Вночі +21...+26°C, вдень 
+31...+36°C. 23 червня ясно, 
без опадів. Нічна температура 
+23...+25°C, денна +33...+37°C. 

Росія на 90% задоволена 
українськими сирами
Росспоживнагляд визнав 88 видів українського сиру від-
повідними санепіднормативам. Про це повідомляється 
на сайті Росспоживнагляду. «У лабораторію ФБУЗ «Центр 
гігієни і епідеміології в місті Москві» Росспоживнагляду 
надійшло 107 зразків сиру виробництва ПП КФ «Прометей» 
(філія «Менський сир»), ТОВ «Гадячсир», ПАТ «Пирятин-
ський сирзавод», ПАТ «Дубномолоко». На 88 зразків видані 
експертні висновки про відповідність санітарним нормам», 
— зазначили в Росспоживнагляді.

Після атаки хакерів ДУСя 
захищає свій інтернет-ресурс
Державне управління справами за результатами 
тендера уклало угоди на послуги інтернет-зв’язку 
в 2012 році на загальну суму 290 тисяч гривень, 
повідомляє «Вісник державних закупівель». Послуги 
інтернет-зв’язку для ДУСі, обслуговування резервно-
го каналу доступу до мережі Адміністрації Прези-
дента і веб-сайту Державного управління справами 
коштуватимуть 170 тисяч гривень. Забезпечення 
інтернет-зв’язком працівників АП вартуватиме 120 
тисяч гривень.

287
стільки мільйонів тонн стано-
вить, за словами дослідників, 
загальна маса населення Землі. 
Середня доросла людина ва-
жить 62 кг, причому в США цей 
показник вищий на третину. 

Через погані очисні споруди вода в річках 
не найкращої якості

У Луцьку відбулося ІІІ засідан-
ня Західно-Бузької Басейнової 

ради. Як відомо, на Волині в ба-
сейні Західного Бугу — 26 річок 
загальною протяжністю 824,89 км. 
Крім того, Західний Буг є річкою 
транскордонною, протікає в Біло-
русі та Польщі. І не так давно поля-
ки нарікали, що через забруднення 
в Україні до них водні маси течуть 
у незадовільному стані. Та, як за-
певнили на засіданні, конфлікт ви-
черпано, адже «зведені результати 
показали, що ми забруднюємо 
тільки свою територію, а на виході 
у Польщу якість води задовільна».

Серед позитивних моментів 
перший заступник начальника 
екоінспекції у Волинській області 
Олександр Ткачук назвав те, що 
за останні чотири роки з території 
басейну було повністю вивезено 
отрутохімікати, а це приблизно 
300 т. Також відбулася реконструк-
ція каналізаційної станції у Во-

лодимирі-Волинському, очисних 
споруд у санаторії «Лісова Пісня». 

— Додають тривоги очисні 
споруди у Любомльському і Лока-
чинському районах, — зауважив 
Олександр Вікторович. — Тре-
ба робити реконструкцію. Та за 
останні п’ять років перевищення 
вмісту забруднювальних речовин 
не було. І це підтверджують коле-
ги-білоруси, з якими підписано до-
говір про спільні моніторинги.

У Львівській області, як за-
значила заступниця начальника 
Львівського обласного управління 
водних ресурсів Наталія Крута, 
також гостро стоїть проблема тех-
нічної справності очисних споруд.

— Попри спад виробництва, — 
розповіла пані Наталія, — якість 
води не можна назвати ідеальною, 
спостерігається збільшення за-
бруднення за хімічними та біоло-
гічними показниками. 

Людмила ШИШКО

 ПОГОДА

Лучани під «бетонною плитою» 
забудовників
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