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На Буковині продовжує лютувати негода. Снігопади та сильний вітер помітно
ускладнили проїзд автотранспорту в більшості районів області. Чи не найбільше
постраждали від стихії Сокирянський, Кельменецький, Герцаївський, Новоселицький та
Хотинський

На Буковині продовжує лютувати негода. Снігопади та сильний вітер помітно ускладнили
проїзд автотранспорту в більшості районів області. Чи не найбільше постраждали від
стихії Сокирянський, Кельменецький, Герцаївський, Новоселицький та Хотинський
райони. 27 населених пунктів краю залишаються без електропостачання. В більшості
районних лікарнях увімкнули аварійні генератори. Боротьбу із снігопадами та негодою
окрім комунальних та дорожніх служб ведуть еменесники та військові.

Сильний снігопад і вітер відрізали у вихідні від решти області Кельменецький і
Сокирянський райони. Про це на прес-конференції повідомив начальник Служби
автомобільних доріг Чернівецької області Ігор Гах. За словами дорожника, - на ділянці
дороги від Київської траси у напрямку Кельменців і Сокирян утворлися снігові перемети
висотою до трьох метрів, які не могла пробити спец техніка. Лише роторний
снігоочищувач на базі танка зміг трохи розчистити дорогу. Однак і досі рух на ділянці
ускладнений. Ще один такий "ротор" наразі прибув з Хмельниччини.
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Боротьба із наслідками негоди триває безперебійно. Як повідомляють рятувальники,
через снігопади 15-16 грудня опинилися відрізаними від сполучення 87 населених пунктів
у Кельменецькому, Сокирянському, Заставнівському, Хотинському, Новоселицькому,
Герцаївському та Глибоцькому районах. Рух на автошляхах частково відновлено, утім
повністю впоратись зі стихією досі не вдається. Комунальникам, дорожникам
допомогають військові та еменесники.

Зафіксовано вже і перші факти загибелі від переохолодження. Так, рятувальники
виявили мертвим чоловіка похилого віку в селі Бузовиця Кельменецького району. Тіло ще
одного чоловіка знайшли у полі між двома селами у Заставнівському районі, але причину
його смерті на даний момент ще не встановлено. Минулого року за цей же період було
зафіксовано шість випадків загибелі людей від переохолодження.Як повідомляє
директор департементу охорони здоров"я області Ігор Шкробанець, - всі медичні
заклади, незважаючи на негоду, функціонують, невідкладна медична допомога
мешканцям надається. За його словами, впродовж 16 грудня в області зафіксовано 300
викликів швидкої допомоги. Лише у 7 випадках автомобіль не зміг доїхати за викликом. У
такому разі приходив лікар найближчої лікарні.

Окрім того, місцева влада прийняла рішення тимчасо призупинити навчання у школах та
садочках найпроблемніших районів краю.

Наразі, комунальні та дорожні служби працюють у посиленому режимі та цілодобово
розчищають снігові намети на автошляхах. На допомогу рятувальникам кинуті всі служби
краю, а також залучені військовослужбовці.

Олександр Коркоїл. Телеканал «Чернівці».
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