
У піковий літній сезон ціни на 
чорноморських курортах Болга-

рії виростуть на 20-30%, повідомив 
член Спілки власників готелів і рес-
торанів курорту «Сонячний берег» 
Георгій Ніколчев. 

«Подорожчання пов’язане з під-
вищенням цін на електрику в Болга-
рії на 13% з 1 липня. Що вища кате-
горія готелю, то більше зросте ціна 
на проживання в ньому», — пояснив 
готельєр. 

Як пише ТСН, більшість кухонь 
ресторанів працює на електриці. До 
того ж небувала спека на болгарсько-
му узбережжі Чорного моря змушує 
всіх користуватися кондиціонерами. 
Електрику використовують також 
басейни та безліч атракціонів. 

«Це послуги, без яких туризм не 
може розвиватися, проте говорити 
про 50-відсоткове підвищення цін 
на відпочинок — це вже занадто. Ре-
ально ціни зростуть на 20-30%», — 
запевнив Ніколчев. 

За його словами, до середини 
липня ще можна знайти номери по 
25-35 євро за добу. Але потім ціни 
можуть піднятися до 40-45 євро. 
Без зміни залишаться ціни для тих 
відпочивальників, які попередньо 
оплатили тури ще навесні.

Після того як у друк вийшла стаття 
під назвою «Голова ОСББ отримала 
в «подарунок» багатоповерхівку» 
(№25 (613) від 21-27 червня 2012 
року), до редакції зателефонувала 
лучанка з проханням допомогти 
вирішити проблему в будинку, що 
на вулиці Захарова, 12. З’ясувалося, 
що головою ОСББ у ньому є та ж 
сама «розпорядниця» помешкан-
нями Людмила Гладун, про яку 
йшлося у згаданому матеріалі. За 
словами Зої Карпюк, жінки, що 
телефонувала, у їхньому будинку 
хочуть добудувати балкони, і у неї 
є тривога, що це може спровоку-
вати ту ж ситуацію, що й на вулиці 
Рівненській. Деталі справи взялися 
з’ясовувати «Відомості».

Окрім того, що Людмила Гладун 
є головою правління ОСББ «Надія-
Волинь» у будинку на вулиці Кос-
монавтів, 4, вона ще керує й ОСББ 
«Світанок-2012», що на Захарова, 12. 
Мешканці останнього кажуть, що 
пані Гладун разом із сім’єю прожи-
ває на Захарова, тож почувається 
повноцінною господинею. А чого не 
зробиш на благо власного помеш-
кання? От і надумалося їй та ще сі-
мом родинам прибудувати балкони 
до власних кухонь: згори донизу, так 
би мовити, по «стояку», починаючи 
не з першого, а з другого поверху.

Жильці багатоповерхівки, наля-
кані обвалом на Рівненській, забили 
на сполох, бідкаючись, чи, бува, до-
будова не призведе до руйнації і їх-
нього будинку.

Шукаючи підтримки, мешкан-
ці, які проти ініціатив пані Гладун, 
звернулися не лише в газету, а й до 
депутата міської ради Романа Бонда-
рука. У своєму зверненні вони про-
сять зупинити добудову балконів. 
Зокрема, у заяві йдеться про таке: 
«Ми, власники квартир, що по вули-
ці Захарова, 12, не згідні з тим, щоб 
до нашого будинку робили добудову 
балконів. Так як збудовані балкони 
будуть обмежувати доступ сонячно-
го світла до наших кімнат. Крім того, 
втручання в основні стіни будинку 
може призвести до його руйнуван-
ня, що є прямою загрозою для на-
шого життя». 

Під заявою підписалося близько 
десятка мешканців, чиїм квартирам 
майбутня добудова в прямому сенсі 
мулятиме око.

«Відомості» побували на Заха-

рова, 12. Якраз того дня у вестибю-
лі будинку мали відбутися збори 
ОСББ, на яких люди хотіли опри-
люднити звернення до Людмили 
Гладун із проханням не починати 
добудову. Вгледівши журналістку, 
пані Гладун роздратовано почала во-
лати, що «її оббрехали» в попередній 
статті й що вона не хоче, аби корес-
пондентка була присутньою на збо-
рах членів об’єднання. Не бажаючи 
дратувати і так розлючену Людмилу 
Миколаївну, ми покинули будинок. 
Потім дізналися, що пані Гладун до-
питувалась у жильців, хто покликав 
журналіста. Зоя Карпюк зізналася, 
що це була вона, за що до кінця збо-
рів, за її словами, не мала змоги не те 
що висловити свою думку, а й «п’яти 
копійок» вставити.

За короткий термін перебуван-
ня у будинку «Відомостям» таки 
вдалося дещо з’ясувати. Ситуація в 
колишньому гуртожитку складаєть-
ся не найкращим чином. По-перше, 
одне крило будинку, в якому, до речі, 
проживає і Людмила Гладун, має 
власні кухні — їх зробили на міс-
ці колишніх пралень. Та ж частина 
мешканців, що проживає в іншому, 
перпендикулярно розташованому 
крилі, власних кухонь не має, а ко-
ристується загальними. Виходить 
так, що жильці, які мають кухні, хо-
чуть прибудувати до них балкони — 
майже впритул до перпендикуляр-

ного крила.
— Вони нам закриють половину 

вікна. У нас північна сторона, світла 
і без того мало. Наша загальна кухня 
взагалі буде в затінку, а наші балко-
ни впиратимуться в їхні, добудовані. 
Згоди нашої не питають, бо сказали, 
що вона їм не потрібна, — невдово-
лено розповіла жителька будинку 
Ольга Занюк.

Найбільше жильців хвилює те, 
що родина Банасів, яка живе на пер-
шому поверсі по тій вертикалі, де 
збираються робити добудову, від-
мовляється від балкона. Про це свід-
чить і її підпис у зверненні до депу-
тата. Пані Занюк каже, що Людмила 
Гладун вирішила оминути Банасів 
і почати будівництво з другого по-
верху. 

— Якщо ті балкони таки по-
чнуть будувати, будуть стукати, де 
гарантія, що не піде вібрація і сті-
на не трісне? — схвильовано каже 
пані Карпюк, показуючи на панель 
перекриття між восьмим і дев’ятим 
поверхом, що в загальній кухні. — 
Гляньте на цю панель, вона вже зо-
всім іржава, її постійно топило з 

дев’ятого поверху. Нам недалеко до 
тієї ситуації, що на Рівненській. Я це 
питання усно піднімаю вже тринад-
цять років, але все безрезультатно. 
Вони ж мусять закріпити чимось 
ті балкони, хіба від цього не пору-
шиться несуча здатність стіни?

Чи можлива така добудова, «Ві-
домості» поцікавилися у заступника 
начальника управління архітектури 
та містобудування Ярослава Матві-
їва. Він розповів, що документація 
на добудову балконів готувалася ще 
у 2009 році.

— Тоді до міської ради зверну-
лося восьмеро людей. Якщо взяти 
план, то добудова цілком можли-
ва. Кому вона заважає? Одні мають 
балкони, а інші — ні, — міркує голо-
вний художник міста.

Тут варто нагадати, що з самого 
початку будинок був гуртожитком, 
а статус житлового йому надали не 
так давно. А гуртожитки, як відомо, 
мають кардинально інше плануван-
ня. Тому добудовувати балкони всу-
переч протесту сусідів лише через 
те, що в когось балкон є, а у мене 
немає, неправильно. До всього ж 

будинок, що зображений у проекті, 
надто вже додає у розмірах, тоді як 
насправді простору малувато навіть 
для невеличкого балкона.

— Коли погоджувався проект у 
2009 році, то не вбачалося жодних 
порушень. Із погляду естетики й 
архітектури ми вважаємо, що будів-
ництво балконів цілком можливе. 
Воно не повинно зробити гірше для 
всіх. Ну не буде на першому поверсі 
балкона, і що? Там стоятиме залізна 
колона, згідно з проектом, — повідав 
Ярослав Матвіїв.

А іржава панель між восьмим і 
дев’ятим поверхом, за його словами, 
не становить великої загрози.

— Такої халтури, як на Рівнен-
ській, 109, там немає, — переконував 
чиновник.

Проте, зважаючи на ті доку-
менти, які має ОСББ, будівництво 
балконів навряд чи розпочнеться, 
стверджує Ярослав Матвіїв. 

— Рішенням виконавчого ко-
мітету Луцької міської ради від 
03.09.2009 року мешканцям вісьмох 
квартир по вертикалі було надано 
дозвіл на отримання містобудівних 
умов і обмежень забудови земельної 
ділянки та реконструкції квартири. 
Але це рішення втратило чинність 
ще у вересні минулого року. В грудні 
2011-го сплив термін дії декларації 
будівельних робіт. Тож, щоб її отри-
мати, треба нові містобудівні умови, 
які вже за нинішнім законодавством 
ми не дамо. Бо в ОСББ немає доку-
ментів на землю. За тими докумен-
тами, які у них є, вони не отримають 
дозволу на початок будівництва, — 
наголосив пан Матвіїв.

«Нерозумною вигадкою» нази-
ває ідею побудувати балкони досвід-
чений будівельник, колишній керів-
ник тресту «Волиньпромбуд» Петро 
Пронь. Він переконаний: якщо бал-
кони хочуть просто «приліпити» до 
стіни, то це становитиме загрозу для 
життя тих, хто на них виходитиме. 
А якщо робити належним чином, 
то стіну, яка є несучою, все одно до-
ведеться послаблювати та вганяти в 
неї металеві конструкції. Не викли-
кає надію, зі слів Петра Яковича, і 
залізний стовп, яким будуть підпи-
рати балкони. «Це ненадійна опора. 
Будь-яке втручання в цілісний бу-
динок рано чи пізно дасть негативні 
результати», — наголосив будівель-
ник.

Ірина КОСТЮК

Відомості.UA

№ 28 (616)

12 - 18 липня 2012 року

http://vidomosti-ua.com/

Події

Відпочинок у 
Болгарії подорожчає

У західних областях 12 лип-
ня хмарно, сильний дощ. Темпе-
ратура вночі +18...+21°C, вдень 
+20...+26°C. 13 липня змінна 
хмарність, опадів не очікуєть-
ся. Вночі +12...+18°C, вдень 
+19...+22°C. 14 липня незначна 
хмарність, без опадів. Темпе-
ратура вночі +11...+15°C, вдень 
+24...+28°C. 

У північних регіонах 12 
липня хмарно, сильний дощ. 
Температура вночі +20...+22°C, 
вдень +24...+27°C. 13 липня змін-
на хмарність, без опадів. Уночі 
+18...+22°C, вдень +22...+24°C. 
14 липня змінна хмарність, без 
опадів. Уночі +11...+14°C, вдень 
+22...+25°C.

У Києві 12 липня буде хмар-
но, злива. Нічна температура 

+19...+21°C, денна +25...+27°C. 13 
липня невелика хмарність, опадів 
не очікується. Вночі +18...+21°C, 
вдень +22...+24°C. 14 липня 
без опадів. Температура вночі 
+11...+14°C, вдень +23...+26°C. 

У східних регіонах 12 лип-
ня змінна хмарність, дощ. Уночі 
+18...+22°C, вдень +30...+33°C. 
13 липня змінна хмарність, 
дощ. Уночі +19...+23°C, вдень 
+28...+30°C. 14 липня ясно. Вночі 
+19...+22°C, вдень +25...+28°C.

У південних областях 12 лип-
ня хмарно, місцями дощ. Темпе-
ратура вночі +20...+23°C, вдень 
+30...+33°C. 13 липня ясно, опадів 
не очікується. Вночі +20...+24°C, 
вдень +27...+30°C. 14 липня хмар-
но, без опадів. Нічна температура 
+16...+19°C, денна +27...+29°C. 

За Інтернет і кабельне ТБ 
доведеться платити більше
Нацкомісія зв’язку та інформатизації запровадила 3,5% 
надбавки до тарифів операторів зв’язку. Тож може подо-
рожчати інтернет-доступ, кабельне ТБ і розмови по стаціо-
нару. Від цих платежів уряд очікує отримати додатково 1,6 
мільярда гривень на рік. Гроші підуть на розвиток зв’язку 
в сільських і гірських районах. Однак оператори побою-
ються, що ці кошти отримає «Укртелеком» — фактично 
монополіст ринку фіксованого зв’язку. Тобто гроші будуть 
збиратись в одних, а віддаватися на розширення мережі та 
бази інших.

За один переліт Азарова 
можна купити дві квартири
Кабмін замовив у державного авіапідприємства 
«Україна» послуги на суму 3,6 мільйона гривень, по-
відомляє «Вісник державних закупівель». Орієнтовно 
планується шість рейсів середньою вартістю 600 тис. 
гривень кожен. За ці гроші у Києві можна придбати 
дві однокімнатні квартири. У рамках угоди було 
замовлено спецрейси Прем’єр-міністра та першо-
го віце-прем’єр-міністра України на чолі урядових 
делегацій за кордон. 

635
понад стільки тисяч українців, 
за статистикою МВС, володіють 
вогнепальною зброєю. Щорічно 
в Україні кількість власників 
вогнепальної зброї зростає на 
10-12%.

Борис Клімчук «засвітив» Холопичі 
та дав Роговичам газ

У п’ятницю, 6 липня, голова об-
лдержадміністрації побував 

у Локачинському районі. Він від-
відав села Роговичі, Холопичі й 
Затурці. Зокрема, у першому від-
булось урочисте запалення «го-
лубого вогника». Адже ще у 2010 
році у цьому населеному пункті, 
зважаючи на близькість газового 
родовища, працівники ПАТ «Во-
линьгаз» збудували підвідний 
газопровід, а цьогоріч на про-
хання його жителів — вуличний, 
завдовжки 2,5 км. Кошти на про-

ведення будівельних робіт було 
виділено з обласного бюджету. За-
гальна їх вартість — 185 тис. грн.

У Холопичах Борис Клімчук 
проконтролював реалізацію регі-
ональної програми зовнішнього 
освітлення вулиць.

На встановлення 52 ліхтарів 
протяжністю 2,5 км у Затурцях ви-
користано 300 тисяч гривень, тоді 
як у Холопичах на 800 м уздовж 
дороги (14 світильників) — 90 ти-
сяч. «Такі проекти фінансуються 
на принципах державно-приват-
ного партнерства. І це добре, що 
бізнес іде назустріч людям. Адже 
освітлені вулиці — це безпечність 
кожного з нас», — сказав голова 
облдержадміністрації Борис Клім-
чук після підключення світлото-
чок до електромережі.

У Затурцях голова облдержад-
міністрації відвідав театрально-
обрядове дійство «Івана Купала». 
Жителів села та гостей запевнив, 
що у нього вистачає сил й енергії 
працювати на благо Волині: «Ми 
працюємо по плану… Розуміємо, 
де брати гроші, слава Богу, держа-
ва не відвертається від Волині, до-
помагають нам». 

Людмила ШИШКО

Іржава панель, яка може дати тріщину

Червоним обведена вертикаль, по якій хочуть будувати балкони

 ПОГОДА

Проти волі мешканців хочуть добудувати балкони

3

Затія може призвести до такої ж трагедії, що трапилася на Рівненській і наслідки якої ще довго відгукуватимуться лучанам

Волинський аукціонний центр проводить аукціон 
за методом зниження ціни з продажу майна ДП КСЛП „Маневичіліс”: 

Лот №1 – пилорама Р-63, виготовлена в 1985 році. Була у користуванні, в неробочому стані, 
розукомплектована. Відсутні електромотори, каретки, пульт управління, транспортер. Стан – 
незадовільний. Відсоток зносу 65%. Первісна вартість – 18600,00 грн. 
Початкова ціна лоту – 6510,00 грн. в т.ч. ПДВ. 
Майно знаходиться в ДП КСЛП „Маневичіліс” за адресою:смт.Маневичі, вул.Комарова, 38.
Грошові кошти в розмірі 651,00 грн., що становить 10% від початкової ціни об’єкта аукціону 
(гарантійний внесок) та плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. вносяться на: 
р/р 26003203233 в ВОД ВАТ „Райффайзен Банк Аваль”, МФО 380805, код 21733635.
Отримувач: ПАТ ДАК “НМАЦ“ – філія “Волинський аукціонний центр”. 
Грошові кошти для розрахунку за придбані об’єкти вносяться на: р/р 26002055449801 в КБ 
„Приватбанк”, МФО 303440, код 35150853. Отримувач: ДП КСЛП „Маневичіліс”.
Аукціон відбудеться через 20 днів після публікації інформації за адресою: м.Луцьк, вул.Мель-
нична, 13.
Кінцевий термін прийняття заяв та плата грошових внесків – три дні до початку аукціону.
Заяви приймаються за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична, 13, тел. для довідок: (0332) 24-41-88, 
24-20-65. 
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його знаходження.

 ОГОЛОШЕННЯ


