
Весняна повінь вирує Україною (Відео)

 Підтопило майже 70 населених пунктів у  Вінницькій, Волинській, Житомирській,
Івано-Франківській, Київській,  Львівській та Чернігівській областях Попри запевнення
влади, паводок  почався і в Києві. У воді кожний десятий приватний будинок столиці. 
Рятувальники щодня викачують воду. Та цього замало. Аномально сніжна  весна оголила
іншу проблему - зливні стоки. Часто вони засмічені, а то й  узагалі відсутні.                   

У власному будинку - у гумових чоботях. Залило не лише консервацію у  підвалі, але й
кухню. Як інформує 5 канал, мешканкці підтопленої оселі їсти готують, стоячи  по коліна
у воді. Днями воду викачали, за ніч рівень знову піднявся. 

Світлана Проценко: "На городі десь метр. Викачали воду і опять вода пішла". 

Причина паводка - аномально сніжний березень та різке потепління,  кажуть
рятувальники. Проте не приховують: приватний сектор затопило  через недосконалу
мережу каналізаційних стоків. 

Анатолій Ткач, начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Солом’янської РДА
м. Києва:  "Уся проблема в тому, що різко хлинула вода з Київської області, з  полів. І от ми
вже п’яту добу там знаходимося. Там каналізаційних систем  немає".
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Немає їх і на іншому кінці столиці. Вулиця Сновська знаходиться у  низині. Через підняття
ґрунтових вод, тут частенько вогко. Проте такого  озера ще не було.

Анатолій Яковлев: "Мы неоднократно обращались к  местной власти, чтобы нам здесь
провели ливнёвку и канализацию. Вот наш  погреб. Посмотрите сколько там воды". 

Маргарита Дорошенко: "Все батареи носками заставлены. Всё мокрое у нас. Я так сильно
переболела". 

Щоби пересуватися подвір’ям, висоти гумових чобіт недостатньо.  Рятувальники
підготувалися. Вбралися у спеціальні захисні костюми та  засукали рукави.

Юрій Філоненко, рятувальник: "Гидроэлеватор за минуту откачивает 600 литров. В
прошлый раз мы откачали 200 цистерн. По всей улице". 

Собачі будки також затопило. Чотирилапі пустилися навтьоки. А їхнім  хазяям і подітися
ніде. До будинку пенсіонерки Ніни Байдужої  рятувальники ще не навідувалися. 

Ніна Байдужа: "Туалеты у нас закрытые. Вода стоит. В погребах вода. Газ близко. Тоже
вода подходит".

 Якщо техніка витримає, рятувальники планують завітати і до Ніни  Байдужої. Проте
проблеми це не вирішить. Адже воді немає куди діватися. У  Київміськраді обіцяють
відреагувати. Наразі обмежилися складанням  переліку проблемних житлових масивів.

До теми:

- Весняна повінь на Прикарпатті (Відео)
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- Прикарпаття уже підтоплює (Фото)

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.  
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