
Зима уже не за горами, і, як часто 
буває, приходить вона зненацька, 
створюючи через заметілі колап-
си на дорогах. Щоб не виникало 
проблем, до снігу та холодів треба 
підготуватися завчасно. Чи справи-
лися із цим завданням дорожники, 
ведемо мову із директором ДП «Во-
линський облавтодор» Олексан-
дром Зіньковим. 

На запитання, чи готова до ро-
боти у зимовий період снігоприби-
ральна техніка, Олександр Віталі-
йович повідомив, що загалом вона 
універсальна, працює цілий рік. 

— Піскорозкидачів узимку має 
працювати 66 одиниць, на сьогодні 
готово 58, — розповідає директор 
облавтодору. — Решта — справні, 
але ще не переобладнані, з кузова-
ми, довозять пісок і сіль у кагати. 
Що стосується солерозподілювачів, 
то їх є п’ять і всі готові до зими. На-
вантажувальна техніка — 48 оди-
ниць (навантажувачі, екскаватори) 
— на цей момент працює і до зими 
готова. П’ять бульдозерів планували 
до зимового періоду, і вони готові, 
як і 45 автогрейдерів. Хоча, заува-
жу, ця техніка сьогодні не стоїть, а 
працює на інших роботах. Роторів у 
нас є дев’ять одиниць, із них сім са-
мохідних і два навісних — усі готові 
до зими. Плануємо також задіяти 
58 тракторів. Навісне обладнання, 
відвали — пофарбовані й відремон-
товані. 

Всього на Волині для бороть-
би зі снігом використовуватимуть 
236 одиниць техніки. 

Що стосується протиожеледних 
сумішей і фрикційних матеріалів, 
то, за словами Олександра Зінькова, 
піску заготовили 92% від потреби 
(станом на 30.10.14) Але філії облав-
тодору його довозять. 

— Сіль отримуємо з ДП «Артем-
сіль», — продовжує Олександр Віта-
лійович. — І цього року, як ніколи, 
ми на 90% забезпечені від потреби 

сіллю, щоправда, ще не проплатили 
за неї. Але прийде зима, будемо ви-
конувати роботи, отримаємо кошти 
за виконані роботи й розрахуємося. 
На вихідних ще кілька вагонів із 
сіллю підійде. Плюс маємо 11 тонн 
залишків піщано-соляної суміші з 
минулого року. Якщо йде дощ і за-
мерзає, то дороги посипаються чи-
стою сіллю, а якщо падає сніг, тоді 
сиплемо піщано-соляну суміш, після 
чого машини з відвалами зчищають 
цю кашу — так в ідеалі має бути. 

Другим важливим моментом, від 
якого залежить, чи почистять нам 
шляхи від снігу, є наявність паль-
ного. За словами пана Олександра, 
облавтодор не має можливості три-
мати його резерв. 

— Пальне, яке купуємо або бере-
мо у борг, сьогодні використовуємо 
на заготівлю солі, піску, виконання 
робіт із підготовки до зими: десь 
узбіччя підрізати, воду відвести й 
інше. Не можемо мати таку розкіш, 

як тримати бензин і не використову-
вати. Але ми постійно слідкуємо за 
прогнозами погоди — більш менш 
точні можемо бачити на п’ять днів. 
І якщо наближаються хуртовини, 
морози, кожна філія в районах го-
тує запас пального на день-два, щоб 
вступити в боротьбу з погодними 
умовами. Фінансування експлуа-
таційного утримання, порівняно з 
минулим роком, нам зменшено на 
56%, — продовжує директор облав-
тодору, — а завдання з підготовки до 
зими залишилися ті ж самі, в тих же 
об’ємах, термінах. 

Іншою важливою проблемою є 
те, що парк очищувальної техніки 
давно потребує оновлення. 

— Техніка має в середньому 
працювати 10 років, — пояснює 
Олександр Зіньков. — А нашій уже 
більше двадцяти. Востаннє було 
придбано кілька автогрейдерів у 
2007–2008 роках, і то за рахунок 
обласного бюджету. За кошти дер-

жавного купили кілька піскорозки-
дачів. Але якщо сьогодні район має 
250–300 кілометрів доріг і половину 
з них потрібно обробити сумішшю, 
бо ґрунтові та щебеневі тільки чис-
тять, а є всього дві машини — ЗІЛи 
81-го року випуску, то, звичайно, 
охопити всі дороги неможливо. 

Проблема із нестачею необхідної 
техніки не нова. І в попередні роки 
для боротьби зі стихіями її не ви-
стачало.  Тому  практикується  за-
лучення автотранспорту приватних 
установ. 

— Кожного року на виконання 
розпорядження голови облдержад-
міністрації, Служби автомобільних 
доріг підписуємо з підприємства-
ми договори на залучення техні-
ки, — каже Олександр Віталійович. 
— Цього року вже уклали 46 таких 
угод. Коли були сильні перемети і не 
справлялися, нам допомагали еме-
несники та військові. 

Людмила ПОЛІЩУК 
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В Іваничах запустили котельні, які працюють 
на енергетичній лозі 

МОЗ закупило ліків 
на 64 мільйони 
Міністерство охорони здоров’я за результата-
ми тендерів уклало низку угод на постачання 
лікарських препаратів та устаткування на 
64,01 млн грн. Про це повідомляє «Вісник дер-
жавних закупівель». Цього року МОЗ проводить 
закупівлі найдовше у порівнянні з минулими 
роками. Станом на кінець жовтня з запланованих 
тендерів на суму близько 2 млрд грн завершились 
укладанням угод закупівлі лише на 612,3 млн грн. 

У Макіївці жителі вимагали 
від бойовиків безкоштовної їжі 
Днями кілька десятків жителів Макіївки, що у Донецькій 
області, біля будівлі виконавчого комітету перекри-
ли дорогу на знак протесту проти дій терористичної 
організації «ДНР» із розподілу безкоштовних продуктів. 
«Люди вимагали організувати їм видачу талонів на 
отримання гуманітарної допомоги та скаржилися, що не 
одержали безкоштовної їжі в Макіївці. На місце прибули 
представники бойовиків зі зброєю, люди відмовлялися 
розходитися», — йдеться у повідомленні. 

5-10
по стільки мільйонів доларів 
Нацбанк України кожного дня 
протягом декількох місяців ви-
ставлятиме на валютний аукціон. 
Про це йдеться у повідомленні 
про нові правила проведення 
валютних аукціонів НБУ.

5

Актуально

На слід зловмисника правоо-
хоронці вийшли після того, 

як він зухвало пограбував жи-
теля Нововолинська. Зваливши 
чоловіка з ніг, правопорушник 
кілька разів його вдарив і вирвав 
із рук барсетку, в якій були доку-
менти й гаманець із грошима та 
банківськими картками. Своїми 
діями спритник завдав потерпі-
лому матеріальної шкоди на за-
гальну суму близько 3 тис. грн. 
Молодика співробітники міліції 
затримали в облцентрі, куди він 
виїхав, аби уникнути покарання. 

У ході досудового слідства 
правоохоронці встановили, що, 
звільнившись із тюрми, крадій 
часу не гаяв: у знайомого поцу-
пив гаджет і мобільник, а в роди-
ча взяв планшет, якого «забув» 
повернути. Крім того, протягом 
п’яти місяців обвинувачений 
«обчистив» 10 автомобілів. Про-
никаючи в транспортні засоби, 
зловмисник брав навігатори, ві-
деореєстратори, автомагнітоли й 
інструменти. Поцуплене згодом 
продавав або здавав у ломбард, а 
гроші використовував на власні 
потреби. 

За інформацією СЗГ УМВС 
України у Волинській області, 
Нововолинський міський суд, 
розглянувши кримінальне про-
вадження, визнав підсудного ви-
нним у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених 
ч. 2 ст. 186 (Грабіж), ч. 2 ст. 185 
(Крадіжка), ч. 2 ст. 190 (Шахрай-
ство), ст. 395 (Порушення пра-
вил адміністративного нагляду) 
ККУ, та призначив йому 5 років 
позбавлення волі. 

Голова облдержадміністра-
ції Володимир Гунчик із 

робочою поїздкою перебував 
у Іваничівському районі. Він, 
зокрема, ознайомився з рекон-
струкцією трьох газових ко-
телень, де за кошти інвесторів 
встановили твердопаливне об-
ладнання, яке працює на енер-
гетичній лозі. 

Як поінформував голова 
РДА Андрій Бадзюнь, у смт Іва-
ничі 24  жовтня ц.  р. запустили 
інвестиційний проект із енер-
гозбереження. Устаткування 
для котелень придбано за кошти 
інвестора ТзОВ  «Аванті Деве-
лопмент». Зокрема, два котли 

встановили у котельні Івани-
чівської центральної лікарні й 
теплова енергія постачатиметь-
ся для опалення приміщень ме-
дичного закладу. 

Крім цього, для двох коте-
лень відділу освіти райдержад-
міністрації також закупили та 
вмонтували три таких котли, 
які обігріватимуть бюджетні 
та соціальні установи. З однієї 
тепло подаватимуть до при-
міщень відділів РДА, районної 
бібліотеки, Будинку культури, 
музичної школи, податкової ін-
спекції, ДНЗ, Будинку дитячої 
творчості та бібліотеки для ді-
тей, із другої — до навчально-
виховного комплексу ЗОШ  I–
III ступенів № 1, а у перспективі 
— до спеціалізованої загально-
освітньої школи-інтернату. 

Голова облдержадміністра-
ції наголосив на тому, що об-
ласть активно працює над за-
міщенням газу, переходом на 
альтернативні види палива. 
«Влада сьогодні ставить чітке 
завдання — повністю відмови-
тися від споживання природ-
ного газу, тим більше, що, окрім 
лісів, Волинь багата торфом, 
вугіллям, іншими корисними 
копалинами. Важливим є те, що 
енергозберігальні технології ро-
блять тепло доступним для на-
селення, акцент — позбавлення 

енергетичної залежності.  У нас 
є сировина, а значить, гроші — 
«під ногами». Потрібно лише 
правильно використати все це, 
напрацювати план і втілювати 
його», — зауважив він. 

Володимир Гунчик також 
додав, що за останні три міся-
ці в області було напрацьовано 
низку енергетичних проектів 
загальною вартістю 20  мільйо-
нів гривень. І в 2015 році очіку-
ється активне продовження цієї 
роботи. У планах — замінити 
всі газові котельні в соціальних 
та медичних закладах на твер-
допаливні. За попередніми роз-
рахунками, для цього потрібно 
орієнтовно 150 млн грн. 

Техніки для боротьби із зимовими 
переметами не вистачить

П’ять років 
— за грабіж, 
шахрайство 
та крадіжки 
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Крім того, вона застаріла і потребує оновлення 


