
                                                                                                  
  

 
 

ПРОТОКОЛ № 5 
ЗАСІДАННЯ ОБЛАСНОЇ КОМІСІЇ 

             з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
 

 

 

         ” 08 ” лютого  2021 року                                                                м. Чернігів 
 

Головував: Заступник голови комісії  –  Сергій БОЛДИРЕВ 
   

Присутні:   члени комісії та запрошені (за  списком) 
 

 Щодо протидії загрозам під час ускладнення погодних умов 09-10 

лютого 2021 року на території області. 

(Р.ОВСЕЕНКО, С.БОЛДИРЕВ, Ю.МАРТИНОВ, Ю.САВЧЕНКО, В.КРИВЕНКО) 
 

За даними Українського гідрометеорологічного центру на території 

Чернігівської області 9 лютого очікуються значний сніг (приріст снігового 

покриву 10-20 см), вночі посилення вітру до 15-20 м/с, хуртовини (І рівень 

небезпечності, жовтий). 

З 13:00 години 08.02.2021 року Службою автомобільних доріг у 

Чернігівській області введено обмеження руху великовагових вантажних 

транспортних засобів в напрямку м. Київ на ділянках доріг: 

- М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі (від межі з Київською 

областю до КПП «Нові Яриловичі»); 

- Н-07 Київ – Суми – Юнаківка (від межі з Сумською областю до межі 

з Київською областю). 

 

За результатом доповідей та з урахуванням обговорення комісія 

вирішила: 

1. Районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам 

Ніжинської, Новгород-Сіверської, Прилуцької та Чернігівської міських рад, 

сільським, селищним, міським радам об'єднаних територіальних громад: 

1.1. Постійно здійснювати моніторинг за сталим функціонуванням 

систем життєзабезпечення, енергопостачання населених пунктів і транспортним 

сполученням; 

1.2. Спільно з Управлінням освіти і науки облдержадміністрації  у разі 

погіршення дорожніх умов вирішувати питання про заборону виходу 09.02.2021 

на маршрути шкільних автобусів. 

1.3. Організувати роботу визначених стаціонарних пунктів обігріву для 

надання допомоги населенню.  

1.4. Здійснювати заходи щодо організації своєчасного прибирання снігу 

та залучення снігоочисної техніки і механізмів комунальних підприємств. У разі 

необхідності забезпечити залучення техніки від підприємств і організацій на 

умовах договорів; 
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1.5. Уразі виникнення ускладнень інформацію про ситуацію, 

що склалася  негайно надавати до обласного оперативного штабу з ліквідації 

можливих надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий період. 
 

На час ускладнення погодних умов 
 

2. Департаменту енергоефективності, транспорту, зв’язку та 

житлово-комунального господарства облдержадміністрації встановити 

контроль за організацією пасажирських перевезень, своєчасно приймати рішення 

щодо обмеження руху транспорту та не допускати виїзд автобусів з людьми у 

період ускладнення погоди. 

На час ускладнення погодних умов 
 

3. Службі автомобільних доріг в області, Управлінню капітального 

будівництва облдержадміністрації, Департаменту енергоефективності, 

транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства 

облдержадміністрації: 

3.1. Залучати максимальну кількість спеціалізованої снігоочисної 

техніки та механізмів для забезпечення  проїзду на автомобільних дорогах; 

3.2. Організувати доведення повідомлень про очікуване ускладнення 

ситуації на дорогах до перевізників та інформування водіїв через засоби масової 

інформації; 

3.3. Забезпечити профілактичне оброблення дорожнього покриття та 

прибирання снігу відповідно до технічних правил. 
 

Під час ускладнення погодних умов 
 

4. Служба автомобільних доріг в області підготувати місця для 

тимчасових стоянок транзитного транспорту. 

На час ускладнення погодних умов 
 

5. Головному управлінню Національної поліції в  області, 

Управлінню патрульної поліції в Чернігівській області: 

5.1. Збільшити кількість патрулів для регулювання руху на час сильних 

снігопадів і ожеледі; 

5.2. Забезпечити на дорожніх постах інформування водіїв 

великовагового транспорту про введені обмеження по маршруту руху та 

забезпечити контроль за дотриманням водіями режимів обмеження або 

припинення руху; 

5.3. Організувати супровід техніки оперативних і спеціальних служб, 

автомобілів з людьми, для яких існує загроза життю та здоров’ю, автобусів з 

пасажирами, транспортних засобів, які перевозять товари першої необхідності на 

ділянках доріг з ускладненим рухом; 

5.4. Організувати взаємодію на міжобласному рівні щодо обміну 

інформацією та своєчасного обмеження руху транспортних засобів, спрямування 

руху об’їзними шляхами або до місць тимчасової стоянки. 
 

На час ускладнення погодних умов 
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6. АТ «Чернігівобленерго» забезпечити готовність аварійно-

технічних бригад до оперативного реагування на можливі аварійні ситуації та 

безаварійну експлуатацію електропідстанцій і ліній електромереж. 
 

 Під час ускладнення погодних умов  
 

7. Управлінню Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій в області забезпечити готовність важкої інженерної  техніки та техніки 

підвищеної прохідності, привести в готовність мобільні пункти обігріву для 

надання допомоги учасникам дорожнього руху у випадку виникнення 

автомобільних заторів; 

Під час ускладнення погодних умов 
 

 

8. Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи 

облдержадміністрації забезпечити цілодобовий моніторинг і прогнозування 

можливих  порушень на системах життєзабезпечення та ускладнення руху на 

автодорогах, а також оперативне інформування органів виконавчої влади, 

обласних управлінь, організацій і підприємств, учасників дорожнього руху про 

надзвичайні ситуації і події та можливий їх розвиток. 

Організувати інформування населення і учасників дорожнього руху про 

погодні умови та ускладнення на автомобільних дорогах.   

Постійно 

 
 

 

Заступник голови комісії                                                             Сергій БОЛДИРЕВ                

 

 

Відповідальний секретар                                                                   Андрій ДУПЛО 


