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На Буковині чергова жертва вогню. Внаслідок загорання квартири на вулиці
Кобилянській загинув 59-річний чоловік. Як повідомили пізніше рятувальники, - власник
квартири перебував у нетверезому стані та не почув запаху диму. Сусіди, які викликами
мін-енесників

На Буковині чергова жертва вогню. Внаслідок загорання квартири на вулиці
Кобилянській загинув 59-річний чоловік. Як повідомили пізніше рятувальники, - власник
квартири перебував у нетверезому стані та не почув запаху диму. Сусіди, які викликами
мін-енесників розповіли, що неприємний запах диму поширювався будинком ще з ночі.
Однак, як зазначила, сусідка загиблого, Тамара Миколаївна, - вночі здалося, що це
підлітки палять біля під"їзду.

Олександр Коркоїл, журналіст: "Черговий летальний випадок внаслідок пожежі.
Загорання на вулиці Кобилянської, 20 трапилося в цьому будинку, в другій квартирі. За
словами сусідів, - запах диму відчули близько 4-ї ранку, однак, одразу не надали
відповідної уваги. Коли запах диму розповсюдився до першого поверху, викликали
рятувальників. По приїзді мнс-ників виявилося, що тіло господаря вже перебувало на
кухні без дихання".

Сусідка загиблого Тамара Миколаївна пригадує ті жахливі години пожежі. Жінка не
може повірити, що лихо зачепило саме її будинок. Те, що загорання спричинив небіжчик
не сумнівається. Каже, - чоловік постійно випивав та вів неправильний спосіб життя.
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Тамара Миколаївна, сусідка: "Я вышла на улицу, но ничего не видела. Не дыма, ни
закрытые окна, ничего не было видно. Поетому я вернулася назад, открыла у себя окна и
таким образом до утра. И сейчас вот пришли все соседи. Оказываеться ето дым
едкий.....беда была бы, если б вовремя не вызвали МЧС".

Рятувальники, які прибули на місце події за лічені хвилини, після отриманого тривожного
дзвінка, врятувати людину не змогли.

Павло Власюк, начальник міського відділу Держтехногенбезпеки: "По приїзду, він уже
був без ознак життя, навіть трошки обгорів. Біля вікна його знайшли" 00.34 - 00.39 00540
"Загорання було на кухні. Значить, він проживав сам. Мати померла. В нього залишилися
племінники".

Наразі еменесники та слідчі встановлюють причини пожежі. Однак, як стверджують
рятувальники, найвірогідніше, загорання спричинила необережність та стан сп"яніння, в
якому перебував небіжчик. За інформацією, ТУ МНС, з початку року на Буковині
загинуло вже 40 людей, з яких 4 дитини.

Олександр Коркоїл. Телеканал «Чернівці».
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