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Чернівці сколихнула негода, шквальний вітер та дощ, пошкодив лінії електромереж та
майже повністю паралізував рух на магістральних вулицях міста, також вже не вперше
майже повністю був підоплений залізничний вокзал та колії
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Шквальний вітер, злива та град, які вчора 12 червня нахлинули на Чернівці та Буковину,
знеструмили декілька районів міста та області, майже повністю був паралізованих рух на
головних магістральних вулицях Чернівців, деякі з них перетворилися на річки. Внаслідок
падіння дерев було пошкоджено 3 автомобілі.
Сергій Бабчук начальник сектору зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю управління
ДСНС у Чернівецькій області: «Станом на шосту годину ранку у Чернівецькій області
знеструмлено 48 населених пунктів, з них 26 частково, це у області та самих Чернівцях».
Загалом рятувальники здійснили понад 30 виїздів по ліквідації насідків стихії. За словами
експертів за 15-20 хвилин випала місячна норма опадів, що і спричинило річки на дорогах
та велику кількість повалених дерев на вулицях міста. Олександр Брязкало, керуючий
Чернівецьким міським трестом зеленого господарства, каже що вже осінню буде
відбуватись підсадка нових дерев на місці повалених.
Олександр Брязкало , керуючий Чернівецьким міським комунальним виробничим трестом
зеленого господарства: «По місту багато повалених дерев, зокрема у сквері на соборній
площі один каштан зламано, половину клена і багато гілок відламані від дерев. Також по
вулиці Поповича, сквер Кордуби, вулиця Зої Космідем’янської, Галицький шлях, дуже
багато адрес де є повалені дерева або обламані гілки».
Чернівецький міський голова Олексій Каспрук, каже що наслідки стихії найбільш відчутні
у районах автовокзалу та торгового центру ДЕПОт, адже там вже декілька років є
суттєві проблеми із дренажною системою, також майже унеможливлених рух під час
грози по вулиці Богдана Хмельницького. Мер говорить, що зараз порушена кримінальна
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справа стосовно підрядника який під час реконструкції вулиці Богдана Хмельницького
недобросовісно виконав роботи з встановлення зливової каналізації.
Олексій Каспрук Чернівецький міський голова: «У нас там є проблематика по виконанню
робіт зливової каналізації, там була кримінальна справа, зараз будемо звертатись до
правоохоронних органів, щоб вони пришвидшили розслідування і ми змогли покарати
винних».
Також Олексій Каспрук, зазначив що найближчим часом розпочнеться розробка
проектної документації, стосовно ремонту та реконструкції зливових мереж міста.
Олексій Каспрук Чернівецький міський голова: «ПО вокзалу розробляється
техніко-економічне обгрунтування, і будемо потім фінансувати виконання цих робіт у
комплексі. Тому що коли у нас була минула повінь і уряд намагався нам фінансово
допомогти, це був проект реконструкції зливових мереж вокзалу, коли ми відпрацювали
ситуацію зрозуміло що проект частково може вирішити ситуацію але не комплексно, Тому
ми зараз, розробляємо проект який буде стосуватись усіх вулиць».
Ігор житель міста Коломия, зараз він приїхав у Чернівці у власний справах. Каже що
навчався у нашому місті ще 30 років тому і тоді також після шквальних дощів, відбувалось
затоплення залізничного вокзалу, що викликає у Ігоря обурення бездіяльністю влади та
байдужістю до простих громадян.
Ігор обурений бездіяльністю влади: «Постійно ми звертаємось до влади з негативної
точки зору і це є підтвердженням тому що можновладці повинні щось думати. Бо за
союзу нічого не робили, адже топився вокзал неодноразово і маємо українську владу
вже 30 років і нічого не робиться. Зайшов сюди, а все в намулі та воді і мені пригадався
87 рік коли я був тут ще студентом і була така ж сама ситуація».
Нагадаємо, після минулорічного підтоплення вокзалу Кабмін вирішив виділити понад 12
мільйонів гривень для проведення там протипаводкових робіт. Пояснюючи, чому роботи
не розпочалися досі, директор департаменту економіки Ярослав Кушнірик на засіданні
оперативного штабу зазначив, що підрядники в Чернівцях та Львові відмовилися від
виконання проекту, а Київське державне підприємство, яке зголосилося і взяло участь у
торгах, недооформило якісь документ, відтак, конкурс оголошений повторно… А
протягом дня тривали роботи по підключенню до електропостачання населених пунктів,
рятувальники продовжували прибирати повалені дерева, а комунальники розчищати
вулиці та зливові каналізації. Чернівці готуються до нової, ще більшої хвилі стихії, яку
синоптики обіцяють нам вже завтра.
{youtube}sCty3vJc-6I{/youtube}
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