
Уже майже два місяці минуло, як 
зійшов сніг, а суміш, якою посипали 
вулиці Луцька взимку, лежить ще 
й досі. Такого неподобства давно 
не було. «Відомості» вирішили 
з’ясувати, хто винен у тому, що 
місто не прибирають. 

Уважні жителі облцентру поміти-
ли, що з вулиць міста з приходом вес-
ни практично зникли двірники, зате 
навіть у віддалених мікрорайонах їз-
дять машини зі щітками, які «нібито» 
прибирають. Справжнім прибиран-
ням це не назвеш. Адже вони лише 
здіймають шум і пил, перетворюючи 
прогулянки лучан на справжній жах. 
А дороги і тротуари після проїзду 
прибиральної техніки як були бруд-
ними, так і залишаються. 

— Навіщо їздять, якщо після них 
пил під бордюрами як лежав, так і 
лежить? — довелося почути обурену 
репліку одного з городян. — Тільки 
куряву здіймають. І так у таку спеку 
дихати важко. 

У чому річ? Звідки взялися ці ма-
шини та чому після них так брудно? 
Для початку «Відомості» зайшли на 
сайт державних закупівель. Тут про-
читали, що чотири лоти тендера на 
санітарне прибирання проїжджої 
частини, тротуарів і газонів міста, 
які цього року проводив департа-
мент житлово-комунального госпо-
дарства, виграло одне підприємство 
— ПП «Руфусів». Сума, яку мають 
заплатити з міського бюджету за те, 
щоб ми з вами ходили чистими ву-
лицями, становить 8 мільйонів 832 
тисячі 800 гривень. Гроші чималі. 
Результату поки не видно. 

До речі, минулого року Луцьк, 
окрім ПП «Руфусів», прибирали ще 
й працівники житлово-комунальних 
підприємств. Так, ТОВ «М.Ж.К.» із 
бюджету за прибирання отримало 
1 мільйон 68 тисяч, ЖКП №7 — 1 
мільйон 72 тисячі гривень, ЖКП №2 

— майже 506 тисяч, ЖКП №11 — 666 
тисяч гривень. Можна висувати ба-
гато претензій до роботи ЖКП, але, 
погодьтеся, торік місто було наба-
гато чистішим. Принаймні у травні 
тієї суміші, якою посипали хідники 
зимової пори, вже не було. 

«Відомості» запитали заступни-
ка Луцького міського голови Ларису 
Соколовську, чому цьогоріч гроші за 
прибирання обласного центру вирі-
шили віддати лише одній приватній 
фірмі. 

— Цього року ЖКП також дава-
ли свої пропозиції на тендер, — по-
яснила Лариса Миколаївна. — Про-
те ПП «Руфусів» запропонувало 
меншу на 250 тисяч гривень ціну. 
Крім того, у їхній пропозиції була 
ще одна суттєва перевага, а саме 
відтермінування платежів за вико-
нану роботу на 90 днів. Тобто якщо 
сьогодні ми підписуємо акти при-
йому-передачі за виконані роботи, 
то оплату за них можна здійснити 
практично через три місяці. ЖКП ж 
хотіли, щоб ми це робили протягом 
15 днів. Щодо якості прибирання. 
В описі машин, які надали у пере-
ліку на конкурс, було зазначено, що 
вони здійснюють вологе прибиран-
ня. Тому пилюки бути не повинно. 
Щітки мають спочатку зволожува-
ти, а тоді прибирати. Треба сказати, 
що ми поки не задоволені роботою 
цієї фірми щодо якості прибирання. 
Ситуацію контролює відділ санітарії 
департаменту ЖКГ. Його працівни-
ки роблять навіть механічні обміри 
прибраної території рулеткою. Акт 
виконаних робіт не підписують, 
якщо робота неякісна. За квітень є 
багато таких непідписаних актів. За 
цю роботу гроші платити не будуть. 
Щодо подальшого прибирання, то 
це питання буде у мене на особисто-
му контролі. 

«Відомості» хотіли, щоб ситу-
ацію прокоментували і на ПП «Ру-

фусів». Але на іншому кінці дроту 
сказали, що директора наразі немає, 
попросили залишити телефон. За 
три робочі дні з цієї фірми до редак-
ції так ніхто і не зателефонував. 

Одначе ми мали нагоду поспіл-
куватися з водієм однієї з машин, 
яка здіймає пилюку в Луцьку. 

Чоловік сказав, що, дійсно, спо-
чатку треба зволожувати щітки, а 
потім прибирати. Та вода закінчу-
ється дуже швидко, а обсяг роботи 
великий, тому їхати знову на під-
приємство, заправлятися водою — 
невигідно. Крім того, щітки техніч-
но не можуть забрати сміття з-під 
самих бордюрів. От і виходить, що 
машини їздять, їх усі бачать, а у місті 
брудно. 

Як тут не згадати двірників із ві-
никами? Подумалося, що за місяць 
механічного прибирання зимову 
суміш із-під бордюрів і тротуарів 
уже б точно змели і вивезли. До речі, 
щодо двірників. Як сказала Лариса 
Соколовська, після того, як ЖКП 
програли тендер на санітарне при-
бирання, приблизно 40 із них пови-
нні були скоротити або перевести на 
інші види робіт. Тому декілька де-
сятків людей ще й роботу втратили. 

Таким чином, цього року жителі 
обласного центру виявилися заруч-
никами приватної фірми, яка поки 
робить вигляд, що прибирає Луцьк. 
А якщо взяти до уваги той факт, що 
за цю профанацію роботи ще й пла-
тять майже мільйон у місяць, то тут, 
як кажуть, коментарі зайві. 

Керівництво міста має задума-
тися про ефективність використан-
ня бюджетних коштів. Адже за два 
роки співпраці з цією фірмою було 
укладено угод на 14 мільйонів гри-
вень. Це при тому, що комунальні 
підприємства, які здійснюють ана-
логічні роботи, залишаються «за 
бортом». 

Наталка СЛЮСАР

Українці шукали інформацію про 
конкурс «Євробачення-2013» у 

пошукових системах у 16 разів час-
тіше, ніж про політичні мітинги 18 
травня. Про це свідчать результати 
дослідження запитів у пошукових 
системах Google та Яндекс, нада-
ні компанією «Ашманов і партне-
ри — Україна». 

Популярність української учас-
ниці «Євробачення-2013» співачки 
Злати Огневич у три рази вища, ніж 
обох політичних подій — мітингу 
опозиції та «антифашистського мар-
шу». 

Проте сам пісенний конкурс 
«Євробачення» з року в рік втрачає 
популярність серед вітчизняних ко-
ристувачів Google і Яндекс. Так, пік 
його популярності припадав на 2009 
рік. 

На українсько-польському кор-
доні у пункті пропуску «Яго-

дин» прикордонники затримали 
громадянина Палестини. Інозе-
мець намагався незаконно потра-
пити до Євросоюзу з підробленим 
паспортом громадянина Греції, 
повідомляють у Держприкордон-
службі України. 

Під час перевірки документів 
пасажирів потяга Київ — Варшава 
у прикордонного наряду виникли 
сумніви щодо дійсності паспорта 
одного з пасажирів і належності 
його пред’явникові. 

У подальшому дослідження 
за допомогою спецтехніки під-
твердили ці сумніви. Паспорт був 
підроблений шляхом заміни ін-
формаційної сторінки з особисти-
ми даними власника. Затриманий 
зізнався, що насправді є громадя-
нином іншої країни, та подав свій 

дійсний палестинський паспорт, із 
яким законно в’їхав в Україну. 

Всі обставини порушення 
державного кордону з’ясовують 
правоохоронці. Затриманого гро-
мадянина передано працівникам 
міліції. 

Нагадаємо, що у березні в між-
народному пункті пропуску «Яго-
дин (залізниця)» прикордонники 
затримали росіянку через сумніви 
в дійсності паспорта. Перевірка 
спецтехнікою підтвердила їх. 

Документ підробили, замінив-
ши інформаційну сторінку з уста-
новчими даними власника. Були 
підроблені і відмітки прикордон-
них органів про перетин держав-
ного кордону України. Під час 
з’ясування обставин затримана 
категорично відмовлялася давати 
будь-які пояснення.
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Микола Романюк проінспектував стан 
виконання ремонту доріг у Луцьку 

«Євробачення» 
цікавило українців 
більше, ніж мітинги 

Синоптики прогнозують чергове спекотне 
літо 

На «Ягодині» затримали палестинця 
з підробленим паспортом 

Цього року синоптики прогно-
зують українцям аномально 

спекотне літо і чергування посу-
хи зі сильними зливами. Про це 
повідомив заступник начальника 
Українського гідрометцентру Ана-
толій Прокопенко. 

«Конкретні прогнози на такий 
довгий термін робити складно, 
але, очевидно, літо-2013 буде спе-
котніше, ніж попереднє, і це під-
тверджує загальну тенденцію до 
потепління. Думаю, що в наступні 
три місяці на нас чекають періоди 
посухи й аномально високої тем-
ператури, які будуть чергуватися з 
сильними дощами та зливами», — 
розповів синоптик. 

За його словами, на початку 
літа температура буде помірною. 
«У перші два тижні червня пові-
тря прогріється максимум до 30 
градусів, ітимуть дощі та грози, 
потім температура буде поступо-
во підніматися. Найспекотнішим 
стане липень — перша половина 
серпня», — стверджує заступник 
начальника Українського гідро-
метцентру. 

Анатолій Прокопенко зазна-
чив, що в цей період (але в різний 
час у різних областях) температура 
повітря підвищиться до +38 граду-
сів, а місцями — до +41. 

«Максимальна температура 
буде одночасно не в усій країні, бо 
територія в нас велика, але те, що 
спека встигне «пройтися» скрізь, 

— це факт. Починаючи з третього 
тижня серпня, температура зно-
ву почне падати і буде приблизно 
такою ж, як на початку червня», 
— вважає заступник начальника 
Гідрометцентру. 

За його словами, зливи та гро-
зи цього літа будуть часто «раду-
вати» українців, а початок «сезону 
дощів» розпочався вже. 

«Взагалі, українцям треба зви-
кати до того, що кожне нове літо 
буде все більш теплим і спекотним. 
Глобальне потепління дає про себе 
знати», — додав фахівець. 

При цьому синоптик зазначив, 
що цілком можлива зміна прогно-
зу на літо. «Наприклад, цей тра-
вень видався по-літньому теплим, 
хоча, за нашими даними, такого не 
мало б бути», — каже Прокопенко.

Єгипет підвищує вартість 
туристичних віз  
Міністерство туризму Єгипту прийняло постанову про 
збільшення вартості в’їзної візи для туристів, які прибува-
ють в країну, з 15 до 25 доларів. Постанова набуде чинності 
1 листопада 2013 року. Єгипетський уряд мотивував це 
рішення необхідністю уніфікації політики видачі в’їзних 
документів як за межами країни, так і безпосередньо на 
кордоні Єгипту. Проте раніше міністр туризму Єгипту 
Хішам Заазуа попереджав, що вартість віз для туристів 
буде збільшена, якщо єгипетський кабінет міністрів піде на 
зниження державних дотацій на паливо.

Більшість українців бажає 
приєднатися до ЄС, а не до 
Митного союзу
Про це свідчать результати опитування, проведеного 
соціологічною службою Центру Разумкова наприкінці 
квітня. Згідно з даними соцопитування, на запитання 
«Яким інтеграційним напрямком повинна йти Україна?» 
41,7% респондентів обрали відповідь «вступ у ЄС», 
близько третини (32,7%) опитаних підтримали вступ до 
МС Росії, Білорусі та Казахстану.

18,5
стільки відсотків опитаних 
молодих українців вважають, що 
могли б прожити без мобільного 
телефона. Про це свідчать резуль-
тати соціологічного дослідження 
«Сучасна молодь України», про-
веденого Інститутом Горшеніна.
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Зокрема, міський голова оглянув 
дороги, де тривають ремонтні 

роботи, а це вул. Горького, Воло-
димирська, Львівська, Рівненська 
(від Київського майдану), пере-
хрестя Яровиці — Набережної, 
проспект Перемоги. Зараз там пра-
цюють дорожні бригади. 

Зі слів Миколи Романюка, вже 
виконано ремонт дорожнього по-
криття на вул. Винниченка, Пар-
ковій, Космонавтів, Стефаника, 
Полонківській, частині вул. Рів-
ненської. На Володимирській і 

Волі роботи будуть продовжені. 
Найближчим часом плану-

ється відремонтувати дорогу на 
проспектах Грушевського та Від-
родження, вулицях Стрілецькій, 
Ківерцівській, Гордіюк, Чорново-
ла, Набережній, Кривий Вал, Се-
наторки Левчанівської, Лесі Укра-
їнки, Братковського, Ковельській, 
Червоного Хреста, Глінки, Окруж-
ній, Глушець (від вул. Ковельської 
до Паркової), а також на проспекті 
Соборності (до вул. Чорновола).

«Укрзалізниця» ввела платні послуги 
у поїздах, що прямують на Крим 

Серед послуг, які можуть отри-
мувати пасажири, які їдуть у 

напрямку Дніпропетровська, За-
поріжжя і в Крим, — користуван-
ня холодильником у вагоні (3,5 
гривні). Стільки ж коштує корис-
тування мікрохвильовою піччю 
у вагоні (за один раз). Підзарядка 
мобільного телефона чи ноутбука 
провідником (по дві години) обі-

йдеться пасажиру в п’ять гривень. 
Крім того, громадяни можуть 

скористатись «Експрес-переда-
чею» — послугою з перевезення 
приватних відправлень вагою до 
200 г (один конверт) — 12 гри-
вень. Плата за постіль у купейних 
і плацкартних вагонах усіх кате-
горій становить 14,5 гривні, у СВ 
— 24,5.

Події

За брудний Луцьк приватній фірмі
з бюджету платять дев’ять мільйонів 

 ПОГОДА

У західних областях 23 трав-
ня змінна хмарність, коротко-
часний дощ. Температура вночі 
+10...+11°C, вдень +17...+20°C. 24 
травня похмуро, дощитиме. Вно-
чі +12...+13°C, вдень +14...+16°C. 
25 травня сонячно, дощ не очіку-
ється. Температура повітря вночі 
+6...+9°C, вдень +18…+21°C. 

У північних регіонах 23 
травня змінна хмарність, перед-
бачається дощ. Нічна темпера-
тура становитиме +13...+16°C, 
денна +23...+26°C. 24 травня 
хмарно з проясненнями, опа-
ди. Температура повітря вночі 
+16...+18°C, вдень +20...+25°C. 25 
травня похмуро, без опадів. Тем-
пература вночі +11...+17°C, вдень 
+20...+21°C. 

У Києві 23 травня хмар-
но з проясненнями, коротко-
часні опади. Температура вночі 
+15…+18°C, вдень +25...+29°C. 

24 травня змінна хмарність, до-
щитиме. Вночі +15…+18°C, вдень 
+20...+25°C. 25 травня похмуро, 
опади. Вночі +14...+15°C, вдень 
+19...+23°C.

У східних регіонах 23 трав-
ня похмуро, без опадів. Уночі 
+18...+20°C, вдень +24…+27°C. 
24 травня хмарна погода, вночі 
можливий дощ. Уночі +18...+21°C, 
вдень +25...+29°C. 25 трав-
ня похмуро, дощитиме. Вночі 
+17...+19°C, вдень +22...+26°C.

У південних областях 23 
травня переважно ясно, вно-
чі ймовірний дощ. Температу-
ра повітря вночі становитиме 
+18...+20°C, вдень +23...+26°C. 24 
травня ясно, вночі очікуються 
опади. Вночі +18...+19°C, вдень 
+21...+23°C. 25 травня змін-
на хмарність, дощитиме. Нічна 
температура +17...+20°C, денна 
+22...+24°C. 


