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Триває розіграш призів 
для річних передплатників 
газети на 2020 рік. 
Телевізор рідкокриста-

лічний з діаго наллю екра-
на 32 дюйма та інші не-
обхідні для комфортного 
життя речі чекають на вас.

МІСЯЧНА ВАРТІСТЬ «ВІСТЕЙ...» = ПАЧКА ЧАЮМІСЯЧНА ВАРТІСТЬ «ВІСТЕЙ...» = ПАЧКА ЧАЮ

Íà ñòîð³íö³ ðàéîííî¿ ãàçå-
òè «Â³ñò³ Êðàñíîãðàäùèíè» ó 
ôåéñáóö³ ìè çàïèòàëè, ç ÿêèì 
íàñòðîºì ëþäè çóñòð³÷àþòü 
õîëîäíó ïîðó ðîêó. Ïðèâîäîì 
ñòàëà ñâ³òëèíà-ñïîãàä ³ç àð-
õ³âó ÷àñîïèñó â³ä äâàäöÿòîãî 
ëèñòîïàäà ìèíóëîãî ðîêó, 
êîëè â ì³ñò³ âèïàâ ïåðøèé 
ñí³ã. Ñïîä³âàëèñÿ ïðî÷èòàòè 
ïðî ïåðåä÷óòòÿ íîâîð³÷íèõ 
ñâÿò, çèìîâ³ ðîçâàãè é ïëà-
íóâàííÿ ïîäîðîæåé. Àäæå íà-
ïðèê³íö³ ãðóäíÿ òà íà ïî÷àòêó 
ñ³÷íÿ áóäå ÷èìàëî âèõ³ä-
íèõ. Çàì³ñòü öüîãî ä³çíàëèñÿ 
ïðî… ñòðàõè.

Ïóáë³êàö³ÿ çàö³êàâèëà ïî-
íàä 900 â³äâ³äóâà÷³â. Àëå 
êîìåíòàð³â áóëî ëèøå äâà — ³ 
âîíè íåãàòèâí³.

Ïåðøèé ñòîñóâàâñÿ òàðè-
ô³â íà òåïëî. Äîïèñóâà÷êà 
â³äçíà÷èëà, ùî âîíè íàñò³ëü-
êè âèñîê³, ùî íàâ³òü ïîãîäà 
çìèëîñòèâèëàñÿ íàä ëþäüìè 
é â³äòåðì³íóâàëà íàñòàííÿ 
ìîðîç³â. ²íøèé ì³ñòèâ çàóâà-
æåííÿ ùîäî ðîç÷èùåííÿ äî-
ð³ã. Ìîâëÿâ, çíîâó ñí³ã â÷àñíî 
íå ïðèáåðóòü ³ íà àâòîøëÿõàõ 
óòâîðèòüñÿ êîâçàíêà. 

Íà çìåíøåííÿ òàðèô³â 
ãîä³ ðîçðàõîâóâàòè. Ïðî òå, 

ÿê äîãëÿäàòèìóòü ì³ñüê³ 
øëÿõè, êîðåñïîíäåíòö³ 
ðîçïîâ³â äèðåêòîð êîì-
á³íàòó êîìóíàëüíèõ ï³ä-
ïðèºìñòâ (ÊÊÏ) Ñåðã³é 
Òêà÷åíêî:

— Íàðàç³ ÊÊÏ ìàº ø³ñòü 
îäèíèöü òåõí³êè äëÿ ðîç÷è-
ùåííÿ äîð³ã. Äâ³ ç íèõ ïîñè-
ïàòèìóòü ïðî¿æäæ³ ÷àñòèíè. Ó 
ðàç³ íåãîäè áóäóòü çàä³ÿí³  âñ³ 
òðàíñïîðòí³ çàñîáè. 

Êð³ì òîãî, äëÿ çâ³ëüíåííÿ 
â³ä ñí³ãó òðîòóàð³â âèêîðèñòî-
âóâàòèìåìî ÷îòèðè  ñïåö³à-
ë³çîâàí³ ìîòîáëîêè. Äî òîãî 
æ íà ï³äïðèºìñòâ³ äîäàëîñÿ 
ëþäñüêèõ ðóê. ßêùî ðàí³øå 
â³äïîâ³äí³ ðîáîòè âèêîíóâà-
ëè äâà äîðîæí³õ ïðàö³âíèêè, 
òåïåð ¿õ ø³ñòü.

Ñåðã³é Òêà÷åíêî ïîâ³äî-
ìèâ, ùî ÊÊÏ çàãîòîâèëî 
ìàéæå 80 òîíí ñîë³ òà ïîíàä 
700 òîíí ï³ñêó. Öå ùîíàé-
ìåíøå âäâ³÷³ á³ëüøå, í³æ 
ìàëè òîð³ê. Òàêî¿ ê³ëüêîñò³ 
ñóì³ø³ ïîâèííî âèñòà÷èòè 
äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïðîõ³äíîñò³ 
äîð³ã ³ ï³øîõ³äíèõ çîí íà âåñü 
õîëîäíèé ñåçîí. 

Äî ïî÷àòêó çèìîâî¿ íåãî-
äè âæå ï³äãîòóâàëèñÿ ó ô³ë³¿ 
«Êðàñíîãðàäñüêå ÄÅÏ». Ï³ä 

÷àñ ñí³ãîïàä³â íà àâòîøëÿõè 
äåðæàâíîãî òà ì³ñöåâîãî 
çíà÷åííÿ ðàéîíó ãîòîâ³ íà-
ïðàâèòè 18 ìàøèí, ïðèçíà-
÷åíèõ äëÿ ðîç÷èùåííÿ ïðî-
¿æäæèõ ÷àñòèí òà îáðîáêè ¿õ 
ìàòåð³àëîì ïðîòè îæåëåäèö³ 
(íà ôîòî — òðàíñïîðò íà 
ë³í³éö³ ãîòîâíîñò³). Ñîë³ ìà-
þòü 85 â³äñîòê³â â³ä ïîòðåáè 
àáî 920 òîíí, ¿¿ çàãîò³âëÿ 
ùå òðèâàº. À îñü ï³ñêîì 
çàïàñëèñÿ ïîâí³ñòþ. Éîãî 
â íàÿâíîñò³ 2380 êóá³÷íèõ 
ìåòð³â.

— ²ç â³ñ³ìíàäöÿòîãî ëèñòî-
ïàäà, ùîäîáè, ç 19.00 äî 
07.00, íà ï³äïðèºìñòâ³ ÷åð-
ãóþòü äâà âîä³¿ êîìá³íîâàíèõ 
äîðîæí³õ ìàøèí, ìåõàí³çàòîð 
íàâàíòàæóâà÷à, à òàêîæ â³ä-
ïîâ³äàëüíèé ³íæåíåðíî-òåõ-
í³÷íèé ïðàö³âíèê, — ïîâ³-
äîìèâ ãîëîâíèé ³íæåíåð 
ô³ë³¿ Îëåã Êîòèõîâ. — ßêùî 
òðåáà, òåõí³êà â³äðàçó âè¿äå 
íà àâòîìàã³ñòðàë³.

Ó ñêëàäíèõ ïîãîäíèõ óìî-
âàõ äîðîæíèêè ïðàöþâàòè-
ìóòü ïîçì³ííî âïðîäîâæ äîáè.

Ïðî ï³äãîòîâêó äî çèìè  
çàïèòàëè â Íàòàëèíñüêîìó 
ï³äïðèºìñòâ³ æèòëîâî-êîìó-
íàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà. 

— Ìè ïðàöþºìî â³ä-
ïîâ³äíî äî Ïðîãðàìè ç 
áëàãîóñòðîþ, ðîçðîáëåíî¿ 
Íàòàëèíñüêîþ ñ³ëüñüêîþ 
ðàäîþ, — çàçíà÷èëà êåð³â-
íèöÿ ï³äïðèºìñòâà Îëüãà 
Õóäàø. — Çàâ÷àñíî ïå-
ðåäáà÷åí³ êîøòè äëÿ ïðè-
äáàííÿ ïàëüíî-ìàñòèëüíèõ 
ìàòåð³àë³â, çàï÷àñòèí, ô³-
íàíñóºòüñÿ ðîáîòà ïðà-
ö³âíèê³â ³ç áëàãîóñòðîþ, 
òðàêòîðèñòà.

Äëÿ ðîç÷èùåííÿ äîð³ã 
ó Íàòàëèíñüê³é îá’ºäíàí³é 
òåðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³ âè-
êîðèñòîâóþòü òðàêòîð ³ç íà-
â³ñíèì îáëàäíàííÿì. Â³í 
îáñëóãîâóº àâòîøëÿõè íå 
ò³ëüêè íà öåíòðàëüí³é ñàäèá³. 
Ç ïîòðåáè âè¿æäæàº â ³íø³ 
íàñåëåí³ ïóíêòè. Êð³ì òîãî, 
íàïðèê³íö³ ìèíóëî¿ çèìè çà 
áþäæåòí³ êîøòè ïðèäáàëè 
ñí³ãîïðèáèðà÷ äëÿ òðîòóàð³â. 
Éîãî âèïðîáóþòü öüîãî çè-
ìîâîãî ñåçîíó. Çà ñëîâàìè 
Îëüãè Õóäàø, äëÿ ðîç÷èùåí-
íÿ ï³øîõ³äíèõ äîð³æîê òàêîæ 
çàñòîñîâóþòü ðó÷íó ïðàöþ. 
ßêùî ïîòð³áíî, äî ïðîöåñó 
çàëó÷àþòü âåñü ïåðñîíàë 
ï³äïðèºìñòâà. Ðàçîì ³ç ðî-
á³òíèêàìè ç áëàãîóñòðîþ 
³ òðàêòîðèñòîì ïðàöþþòü 
äåñÿòü îñ³á.

×è çàñïîêî¿òü êðàÿí ³í-
ôîðìàö³ÿ, ÿêó ç³áðàëà æóð-
íàë³ñòêà, ñêàçàòè âàæêî. Òà 
íàëàøòîâóâàòèñÿ íà ïîçèòèâ 
çàâæäè êðàùå, í³æ ïðèòÿãóâà-
òè íåãàòèâ.

Íàòàë³ÿ ËÀÏÒªÂÀ

«Репетиція зими завершилася. І до закінчення цього тижня в 
Україні господарюватиме циклон. Він принесе опади у вигляді 
дощу, подекуди з мокрим снігом», — про це на своїй сторінці у 
фейсбуці написала відомий синоптик Наталка Діденко.
Водночас вона зазначає, що потепління буде короткочасним, 
а 1-2 грудня знову прийде похолодання.
Тож маємо готуватися до випробувань погодою.

Справжня зима 
не змусить чекати

3 с.

Імла на дорозі, 
або 

Як уникнути 
біди
Правил дорожнього 
руху слід дотримуватися 
за будь-якої погоди

4 с.

«Питна вода — 
найбільша 
наша проблема»
Кореспондентка газети 
провела один день 
у селищі Балки

5 с.

І від спеки 
захистить, 
і порадує дітей
У ДНЗ № 5 висадили 
молоді клени породи
«глобозум»

6 с.

Команда 35+ 
стала срібним 
призером 
Кубка області
з футболу

12 с.

Квасимо 
капусту


