
                                                                                                 
  

 
 

ПРОТОКОЛ № 6 
ПОЗАЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ ОБЛАСНОЇ КОМІСІЇ 

             з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
 

 

 

         ” 10 ” лютого  2021 року                                                                м. Чернігів 
 

Головував: Перший заступник голови обласної державної адміністрації  –  

Віталій ЗАГАЙНИЙ 
   

Присутні:   члени комісії та запрошені (за  списком) 
 

 Щодо протидії загрозам під час ускладнення погодних умов 11-12 

лютого 2021 року на території області. 

(Р.ОВСЕЕНКО, С.БОЛДИРЕВ, В.БОРОВИК, В.ВЕРНИДУБ, Ю.САВЧЕНКО 

О.ДЯГОВЕЦЬ, В.КРИВЕНКО, С.ГОНЧАР, О.МИСНИК, М.КОНОПАЦЬКИЙ) 
 

За інформацією Українського гідрометеорологічного центру, у зв’язку з 

виходом південного циклону на території Чернігівської області 11-12 лютого 

очікуються значний сніг (приріст снігового покриву 10-20 см), посилення вітру 

до 15-20 м/с, хуртовини. 

12 лютого значне зниження температури до 20˚ морозу вночі,  а в  

подальшому значне зниження температури. 

 

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. Організувати оперативне залучення необхідних сил і засобів для 

забезпечення проїзду транспорту на автомобільних дорогах та в населених 

пунктах, ліквідацію аварій у системах життєзабезпечення;   

1.3. Вихід на маршрути шкільних автобусів, здійснювати відповідно до 

погодних та дорожніх умов;  

1.4. Організувати роботу визначених стаціонарних пунктів обігріву для 

надання допомоги населенню, забезпечити їх функціонування (продуктами 

харчування, одноразовим посудом, засобами індивідуального захисту, 

предметами першої необхідності) та інформувати населення щодо місць їх 

знаходження;  
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У разі потреби розгортання мобільних пунктів обігріву звертатися 

до підрозділів Управління ДСНС України в області, при цьому передбачивши 

забезпечення їх функціонування.  

1.5. Спільно з Департаментом соціального захисту населення 

облдержадміністрації активізувати роботу соціальних служб щодо виявлення та 

надання допомоги незахищеним верствам населення для недопущення їх 

обмороження та загибелі у період низьких температур. 

1.6. 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. Районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам 

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

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

спільно з Управлінням охорони здоров’я облдержадміністрації та 

керівниками лікувальних закладів посилити контроль за роботою кисневих 

станцій під час  зниження температури повітря. 
 

На час ускладнення погодних умов 
 

3. Департаменту енергоефективності, транспорту, зв’язку та 

житлово-комунального господарства облдержадміністрації: 

3.1. Провести інформаційно-роз’яснювальну роботу із суб’єктами 

господарювання, які здійснюють вантажні та пасажирські перевезення 

щодо максимального утримання від направлення в рейси транспорту у період 

ускладнення погоди; 

3.2. 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 
 

4. Службі автомобільних доріг в області, Управлінню капітального 

будівництва облдержадміністрації, Департаменту енергоефективності, 

транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства 

облдержадміністрації: 

4.1. Залучати максимальну кількість спеціалізованої снігоочисної 

техніки та механізмів для забезпечення  проїзду на автомобільних дорогах; 

4.2. Організувати доведення повідомлень про очікуване ускладнення 

ситуації на дорогах до перевізників та інформування водіїв через засоби масової 

інформації; 

4.3. Забезпечити своєчасне проведення профілактичного оброблення 

дорожнього покриття та прибирання снігу відповідно до технічних правил; 

4.4. Завчасно обмежувати рух транспорту, де прогнозується виникнення 

заторів. 

Під час ускладнення погодних умов 
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5. Служба автомобільних доріг в області: 

5.1. Забезпечити оброблення дорожнього покриття протиожеледними 

матеріалами та снігоочищення, насамперед складних ділянок доріг (крутих 

спусків, підйомів та інших аварійно-небезпечних місць); 

5.2. Підготувати місця для тимчасових стоянок транзитного транспорту. 
 

На час ускладнення погодних умов 
 

6. Головному управлінню Національної поліції в  області, 

Управлінню патрульної поліції в Чернігівській області 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. 

На час ускладнення погодних умов 
 

7. 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  
 

8. Управлінню Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій в області: 

8.1.  Забезпечити готовність до застосування  важку інженерну  техніку 

та техніку підвищеної прохідності, наявні засоби електропостачання та 

підігрівачі повітря на випадок порушення роботи систем життєзабезпечення; 

8.2.  Привести в готовність до використання  мобільні пункти обігріву 

для надання допомоги населенню та учасникам дорожнього руху у випадку 

виникнення автомобільних заторів. 

Під час ускладнення погодних умов 
 

9. 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 


