
Зняти житло з хорошими умовами 
та ще й недорого у Луцьку доволі 
важко. Молоді сім’ї традиційно в 
погоні за однокімнатними помеш-
каннями, студенти шукають бодай 
кімнату, щоб не жити в гуртожитку, 
для сімей із дітьми потрібне хоча 
б двокімнатне житло. Здавалося б, 
усього цього на ринку вистачає, та, 
як показує досвід винаймачів, піді-
брати достойний варіант не просто. 

Розпочнемо з однокімнатних 
помешкань. Як вдалося з’ясувати, 
квартири такого типу дуже різнять-
ся в ціні. Все залежить від місця роз-
ташування та наповнення житла 
різними благами цивілізації. Скажі-
мо, в непопулярних районах міста 
можна знайти невеличку квартиру й 
за 1200 гривень із так званим косме-
тичним ремонтом і частиною меблів 
і побутової техніки. Якщо ж уже су-
часний ремонт, нові меблі, побутова 
техніка й Інтернет, то дешевше 1500 
годі шукати. До цієї суми, звісно, по-
трібно додати ще плату за комуналь-
ні послуги. «Однокімнатка» в ново-
будові коштуватиме ще більше. 

Як ми сказали, впливає на ціну 
і район. Скажімо, на проспекті Волі 
вдалося знайти помешкання за 1800 
гривень плюс оплата за світло та 
воду. За словами господарів, кварти-
ра з косметичним ремонтом, є меблі, 
холодильник і телевізор. За такі гро-
ші можна знайти навіть двокімнатне 
помешкання, тільки в іншій частині 
Луцька. А якщо пощастить, то й ще 
дешевше. В середньому ж вартість 
двокімнатного житла з нормаль-
ним ремонтом, меблями, частиною 
побутової техніки становить 2000 
гривень плюс оплата комунальних 
послуг. Звичайно ж, в елітній ново-
будові це коштуватиме дорожче. За 
тих самих дві тисячі подекуди можна 
зняти й трикімнатну квартиру, хоча 
здебільшого просять 2500 гривень. 

Якщо говорити про винайм кім-
нат, то тут усе набагато простіше. За 
місце в кімнаті в середньому про-
сять 400–500 гривень. Ідеться про 
квартири, де мешкають без господа-
ря. Зазвичай у них досить непогані 
умови, от тільки в основному здають 
дво- та трикімнатні оселі, де в кожну 
з кімнат заселяють по дві особи. 

Попри те, що пропозицій оренди 
багато, виявляється, відшукати від-
повідне житло, яке б задовольняло й 
умовами, й ціною, непросто. 

— Я вже чула від друзів, що зна-
йти квартиру в Луцьку — завдання 
не з легких, але не думала, що все 
настільки складно, — розповідає 
лучанка Анна. — Хотілося, щоб по-
мешкання було нормальне, при-
датне для життя, з меблями та міні-
мумом техніки і за адекватну ціну. 
Шукати почали в Інтернеті, адже там 
і працюємо, і фактично «живемо». 
Перша проблема, з якою зіткнулись, 
— це агентства нерухомості. 

Слова співрозмовниці можемо 
підтвердити й ми, оскільки левова 

частка оголошень, за якими теле-
фонували, була подана агентствами. 
Традиційно з’ясовувалося, що тієї 
квартири, про яку йшлося в ого-
лошенні, вже немає, туди начебто 
мало не щойно заселили. Зате було 
безліч інших варіантів, щоправ-
да, при детальному розпитуванні 
з’ясовувалося, що то помешкання 
насправді не на Київському майдані, 
а десь у відносно до нього наближе-
них провулках, то з індивідуальним 
опаленням, маємо на увазі пічне, а 
побутову техніку представляє ста-
ренький холодильник. 

— Як виявилось, у Луцьку май-
же нереально знайти квартиру без 
посередників. Принаймні нам не 
вдалося. Ці служби працюють за 
рахунок наймачів, тобто власник 
просто дає ключі від квартири, а 
вже ріелтор приймає дзвінки та по-
казує помешкання. Платить людина, 
яка шукає житло. Та тут треба бути 
обережним, тому що деякі агентства 
пропонують спочатку зареєструва-
тися, сплатити певну суму, а потім 
уже показують різні варіанти. В нас 
вийшло по-іншому. Розраховува-
тись треба було вже після вселення, 
та й ціна доволі адекватна — 400 
гривень, — поділилася дівчина. 

А от вляпатися в історію з агент-
ством «пощастило» іншій нашій 
співбесідниці, теж Анні. Вона, як 
годиться, спершу дзвонила за ого-
лошеннями, але зрозумівши, що це 
марно, таки пішла в агентство. Ку-
пилась на 300 гривень, сплативши 
які отримала три телефонні номери 
власників помешкань. 

— За одержаними номерами я 
додзвонилась, одначе якогось ре-
зультату це не дало. По-перше, ціни 
були набагато вищими, ніж ми з по-
другою розраховували. По-друге, 
побутові умови не задовольняли. 
По-третє, жити довелося б із госпо-
динею. Виявилося, що ми заплатили 
по 100 гривень за один телефонний 
номер і жоден із них користі не при-
ніс. А потім працівниця агентства 

взагалі зникла зі зв’язку та з роботи, 
а в агентстві нас приписали до тих, 
кому вже знайшли житло, — повіда-
ла дівчина. 

Зважаючи на те, що наша спів-
розмовниця не місцева, але працює 
в Луцьку, шукати квартиру для неї — 
звичне діло, тож відчути на власній 
шкурі всі тонкощі цього процесу до-
водилось не раз. 

— Агентства зазвичай спочатку 
беруть гроші, тоді дають тобі декіль-
ка номерів, які дуже часто не відпо-
відають. На тому їхня робота й за-
кінчується. Ти обдзвонюєш, інколи 
нариваєшся на грубість, бо квартиру 
ніхто не здає, варіантів відповідей 
безліч, та актуальних дуже мало, — 
розповідає Анна. — Більше того, всі 
вони обіцяють, що за умови підпи-
сання договору будуть із вами пра-
цювати, аж поки ви не заселитеся. 
Та, на жаль, це не так. Для початку 
запропонують вам кілька варіантів, 
а потім просто перестають надавати 
інформацію, і на тому все. Я взагалі 
не знаю, за що таку ціну луплять за 
свої послуги. Можна й за 450 гри-
вень договір підписати, а буває, що 
просять і 500, і 720 гривень. Цінова 
політика в них, певно, береться «від 
ліхтаря». А ще цікавий факт, що 
агентства прохають не казати гос-
подарям, хто порекомендував їхню 
квартиру. Інколи якась бабуся про-
сто дивувалася, що тільки надумала 
здавати, а вже стільки охочих. 

З цього можна зробити висно-
вок, що варто працювати з такими 
агенціями, що беруть кошти лише 
тоді, як вас поселяють. Інакше ризи-
куєте так і залишитися без житла або 
ж розтягнути його пошуки на довгий 
час. Крім того, шукаючи квартиру 
самостійно за оголошеннями, не по-
лінуйтеся просто «вбити» в пошуко-
вику номер телефона з того ж оголо-
шення. Якщо він повторився кілька 
разів, то знайте: це агентство нерухо-
мості, а от чи працювати з ним, ви-
рішуйте самі. 

Ольга УРИНА 

У суботу, 6 липня, о 19:15 побли-
зу села Брище Рожищенського 

району на автодорозі Домано-
ве — Ковель — Чернівці сталося 
зіткнення легкового автомобіля 
ВАЗ-21099 із вантажівкою «МАН», 
унаслідок чого загинуло три люди-
ни. Серед загиблих — двоє дітей, 
1999 і 2008 р. н. 

Попередньо встановлено, що 
41-річна жителька міста Луцька, 
керуючи автомобілем ВАЗ-21099, 
рухалася в напрямку обласного 
центру зі сторони Ковеля. З не-
відомих причин жінка виїхала на 
смугу зустрічного руху і зіткнулася 
з вантажним автомобілем «МАН» 
із напівпричепом, за кермом якого 
перебував 51-річний іноземний 
громадянин. 

— Унаслідок дорожньо-тран-

спортної пригоди 14-річна та 
5-річна пасажирки автомобіля 
ВАЗ-21099 від отриманих травм 
загинули на місці аварії, — роз-
повів начальник відділу розсліду-
вання ДТП слідчого управління 
УМВС України у Волинській об-
ласті майор міліції Юрій Угланов. 
— Жінку доставили в реаніма-
ційне відділення Рожищенської 
центральної районної лікарні, де 
вона, не приходячи до свідомості, 
померла. 

За фактом ДТП відкрито кри-
мінальне провадження за ч. 3 
ст. 286 (порушення Правил безпе-
ки дорожнього руху) Криміналь-
ного кодексу України. Призначено 
низку експертиз, проводиться до-
судове розслідування. 
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Події
У Волинському онкодиспансері 
встановлять лінійний прискорювач 

Голова облдержадміністрації 
Борис Клімчук відвідав Волин-

ський обласний онкологічний дис-
пансер, де ознайомився з ходом 
будівництва бетонного бункера 
під майбутній лінійний прискорю-
вач, який для області закупив бла-
годійний фонд Рината Ахметова 
«Розвиток України». 

Головний лікар закладу Орест 
Андрусенко, розповідаючи про 
об’єкт, зазначив, що він вводиться 
в експлуатацію в рамках держав-
но-приватного партнерства між 
фондом та обласними державною 
адміністрацією і радою. Сторони 
уклали договір про співробітни-
цтво, що передбачає встановлення 
лінійного прискорювача та від-
творювальної системи. За словами 
медика, це дасть можливість ліку-
вати хворих на сучасному рівні, як 
у провідних країнах світу. 

Орест Андрусенко також по-
відомив, що першу частину за-
планованого проекту вже вдалося 
реалізувати. «В онкодиспансері 
встановили комп’ютерний томо-
граф для планування опромінення 
на лінійному прискорювачі, — за-
значив лікар. — Цей двадцятизрі-

зовий апарат може працювати 
автономно як у діагностичному 
плані, так і для проектування рів-
ня і напряму фотонного опромі-
нення, що забезпечує мінімальну 
дію променів на здорові клітини 
та підводить їх основний пучок 
до пухлини. Таким чином, ми мо-
жемо зберегти життєво важливі 
органи, не опромінюючи їх. Це — 
сучасний метод лікування, який 
використовують у світі». 

Споруджують бункер буді-
вельники ТзОВ «Житлобуд-2». 
Їхній директор Леонід Стефано-
вич каже, що за свою професійну 
кар’єру споруджує лише другий 
об’єкт такої технологічної склад-
ності. «Технічно це маленький 
ядерний бункер, — розповів він. 
— Товщина бетонних стін тут ся-
гає 1,5 м із одного боку та 2,4 м 
із другого. Всього буде залито 
1100 кубічних метрів бетону. На 
сьогодні будівельники вже вико-
ристали більшу половину. Треба 
ще зробити перекриття і братися 
за оздоблювальні роботи». 

Будівельні роботи на об’єкті 
будуть закінчені 1 серпня, потім 
почнуть монтувати обладнання. 

СБУ запропонувала вивести 
«з тіні» держзакупівлі 
СБУ оцінила збитки від корупції при держзакупівлях у 
35–52 мільярди гривень, що становить 10–15% витрат 
держбюджету. Служба безпеки запропонувала Кабміну 
зобов’язати держпідприємства, які здійснюють закупівлі 
за власні кошти, публікувати результати закупівель на 
веб-порталі з питань держзакупівель. Нагадаємо, що за-
купівлі держпідприємств за власні кошти були виведені 
з-під дії профільного закону в липні 2012 року голосами 
Партії регіонів, КПУ і фракції Народної партії Володимира 
Литвина. 

Вантажівкам дозволено їздити 
тільки вночі 
Для вантажівок вагою понад 24 тонни і навантаженням 
на вісь більше 7 тонн у спеку тимчасово обмежено рух 
по Україні з 10 до 22 години включно. Про це нагадує 
Державтоінспекція України водіям такого транспорту. 
«Відповідно до чинного законодавства України та задля 
збереження автомобільних доріг загального користу-
вання від руйнувань, у період підвищення температури 
повітря більш ніж до 28˚С на території України введене 
тимчасове обмеження руху таких транспортних засобів 
із 10 до 22 години включно», — сказано в повідомленні. 

51
на стільки відсотків протягом 
січня–червня 2013 року зросла 
сумарна встановлена потуж-
ність розташованих в Україні 
сонячних електростанцій (СЕС), 
і на 1 липня 2013 року вона 
склала 494 МВт. 

На Волині топляться люди 
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У ДТП загинули мама та двоє дітей 

Упродовж вихідних у волинських 
водоймах втопилось як мінімум 

четверо людей, із них двоє — діти. 
Про це повідомили в прес-центрі 
управління ДСНС у Волинській об-
ласті. 

Зокрема, у селі Полапи Лю-
бомльського району під час купання 
на території приватного ставка по-
тонули 7-річна дівчинка та 12-річ-
ний хлопчик. А у селищі Ратне під 
час відпочинку на річці Прип’ять 
втонув 64-річний мешканець міс-
та Нововолинська. 7 липня у селі 
Маяки Луцького району під час ку-
пання у річці Стир потонув 48-річ-
ний місцевий житель. Тіло підняли 
на поверхню водолази групи водо-
лазно-рятувальних робіт аварійно-

рятувального загону спеціального 
призначення. 

Незважаючи на постійні профі-
лактичні заходи та звернення пра-
цівників управління Держслужби 
з надзвичайних ситуацій України у 
області до громадян із застережен-
нями щодо безпеки відпочинку на 
водоймах, волиняни продовжують 
нехтувати основними правилами 
поведінки на воді. Як свідчить ста-
тистика, купання у нетверезому ста-
ні, відсутність контролю за дітьми, а 
також відпочинок на водних плесах 
у не призначених для цього місцях 
призводять до трагічних наслідків. 

Так, із початку року на водоймах 
області загинуло 22 людини, четверо 
з них — діти. 

Зняти житло без посередника 
в Луцьку практично нереально 


