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23 березня 2013 року № 249/ОШ 

Затверджую 
Голова обласної державної 
адміністрації, начальник 
цивільного захисту області  

                                 о/п   
                                              В. Ядуха 
             23 березня 2012 року  

 

 

ПРОТОКОЛ  № 2/5 

засідання комісії з питань ТЕБ та НС облдержадміністрації та обласного 

оперативного штабу з координації робіт з ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації, пов’язаної із погіршенням погодних умов та ускладненням руху 

автомобільного транспорту на автошляхах області 

 

23 березня 2013 року                                                          м. Хмельницький 

 

Головує                                  -      Гаврішко В.Д. 
 

Присутні:  

- члени комісії  

та оперативного штабу                 -       13 осіб (за окремим списком); 
 

   
І. Про стан забезпечення реагування органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, спеціалізованих служб цивільного захисту щодо 
попередження та ліквідації наслідків надзвичайних подій під час погіршення 
погодних умов 22-23 березня 2013 року.  

(Гаврішко В.Д., Плюта В.О., Зелінський О.А., Хутняк О.М., Присяжнюк С.О., 
Свестун Н.В., Вівчурко О.Ф. ) 

 

Комісія зазначає наступне. 

У зв’язку з переміщенням активного циклону 22 березня 2013 року на 

Хмельниччині значно погіршилися погодні умові: дуже сильні снігопади, та 

хуртовини, налипання мокрого снігу, посилення вітру до 25-30 м/с, зниження 

температури до 8-13 градусів морозу.  
         Такі  погодні умови спричинили: 

- знеструмлення 18-х населених пунктів у Дунаєвецькому (9), Полонському 
(3), Хмельницькому (6) районах; 
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- у зв’язку з переметами на автодорогах місцевого значення скасовано вихід 
абсолютної більшості пасажирських рейсових автобусів приміського сполучення; 

- проїзд на автодорогах державного значення в цілому забезпечено, разом з 

тим періодично виникають перемети та тимчасові зупинки автотранспорту. Через 

снігові перемети значно ускладнено проїзд на дорогах місцевого значення, 

особливо у Віньковецькому, Волочиському, Городоцькому, Дунаєвецькому, 

Ізяславському, Кам’янець-Подільському, Красилівському, Славутському, 

Старокостянти-нівському,  Старосинявському, Ярмолинецькому, Хмельницькому 

та інших районах. На 8.00 23 березня 2013 року відсутній проїзд до 127 населених 

пунктів області. 

З 18.00 22 березня 2013 року зупинено рух великовантажного транспорту на 

дорогах державного значення Н-03 (Житомир – Чернівці), М-12 (Стрий – 

Тернопіль –Кіровоград – Знам’янка). 

Для забезпечення проїзду на автошляхах області працює 423  одиниці 

техніки та 1039 працівників  комунальних, автодорожніх  служб, територіального 

управління МНС в області та військових частин Міністерства оборони України. 

За прогнозом обласного центру з метеорології 23 березня п.р. на території 

області збережуться складні погодні умови: сильний сніг, сильні хуртовини, на 

дорогах  ожеледиця та  снігові замети. Вітер  північно-східний  9-14 м/сек., пориви 

17-22 м/сек., місцями – 25-30 м/сек. Температура  повітря  протягом доби 8-13° 

морозу. 

Для забезпечення подальшої роботи снігоприбиральної та спеціальної 

інженерної техніки, залученої ДП «Хмельницький облавтодор», місцевими 

органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, необхідне 

виділення паливно-мастильних матеріалів із місцевих матеріальних резервів. 
 

Заслухавши інформації та обговоривши зазначене питання,  
з метою попередження переростання надзвичайних подій у надзвичайну  

ситуацію, забезпечення оперативного реагування на них,  
комісія та оперативний штаб вирішили: 

1. На підставі довідки Хмельницького обласного центру з гідрометеорології, 
інформаційних повідомлень відповідних спеціалізованих служб цивільного 
захисту області, відповідно до Державного класифікатора надзвичайних ситуацій                 
ДК-019:2010, дану подію – сильна хуртовина (понад 20 годин сила вітру на всій 
території області перевищувала 15 м/сек), знеструмлення 18-х населених пунктів, 
проїзд на дорогах місцевого значення ускладнено, періодично виникають масові 
зупинки транспортних засобів особливо у Віньковецькому, Волочиському, 
Городоцькому, Дунаєвецькому, Ізяславському, Кам’янець-Подільському, 
Красилівському, Славутському, Старокостянтинівському,  Старосинявському, 
Ярмолинецькому, Хмельницькому та інших районах, визнати як загрозу 
виникнення надзвичайної ситуації природного характеру, код 20336 НС, 
пов'язана з сильною хуртовиною (за швидкості вітру 15 м/с і більше, тривалістю 12 
годин і більше) ознаки 4.11 (наказ МНС України від 22.04.03. № 119), місцевого 

рівня (пункт 5.1 та 9 Порядку класифікації НС за їх рівнями, затвердженого 
постановою КМУ від 24.03.2004 року № 368). 

2. Перевести обласні та місцеві оперативні штаби, спеціалізовані служби 

цивільного захисту на посилений режим роботи. 
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3. Управлінню з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації 

(Плюті В.О.) невідкладно підготувати: 

- Експертний висновок комісії з питань ТЕБ та НС облдержадміністрації 

щодо загрози виникнення надзвичайної ситуації природного характеру місцевого 

рівня, надати його до Департаменту фінансів, Департаменту економічного 

розвитку та торгівлі облдержадміністрації, Служби автомобільних доріг в області, 

відповідних райдержадміністрацій та виконавчих комітетів міських (міст 

обласного значення) рад; 

- звернення облдержадміністрації до командирів військових частин 

Міноборони (А4239, м. Хмельницький, А3013 с. Грузевиця Хмельницького 

району) щодо залучення до розчищення автодоріг у Старосинявському, 

Хмельницькому та Ярмолинецькому районах важкої військової інженерної 

техніки. 
4. Службі автомобільних доріг в області (Зелінський О.А.) забезпечити 

залучення до роботи максимальної кількості наявної та додатково залученої від 
сторонніх організацій дорожньої техніки.  

5. Управлінню інфраструктури та туризму облдержадміністрації (Тарасюк 
Ф.К.), спільно з керівництвом відповідних підприємств пасажирських перевезень, 
транспортних інспекцій забезпечити належний контроль за дотриманням правил 
пасажирських перевезень, безпеки людей під час проїду на транспорті, виконання 
вимог обмежень руху під час ускладнення дорожньої обстановки.  

6. Управлінню Державтоінспекції УМВС України в області (Хутняк О.М.) 
забезпечити оперативне регулювання руху транспортних засобів у місцях 
ускладненого проїзду та місцях утворення транспортних заторів. У випадку 
погіршення дорожньої обстановки, що несе загрозу виникнення надзвичайних 
ситуацій, забезпечувати тимчасове обмеження руху транспорту. 

7. Головам райдержадміністрацій, міським (міст обласного значення)  

головам: 

7.1. Забезпечити залучення до роботи максимальної кількості наявної та 

додатково залученої снігоприбиральної техніки. Вжити вичерпних заходів щодо 

забезпечення безперебійного та безаварійного проїзду транспортних засобів 

автодорогами, що пролягають відповідними територіями та вулично-шляховою 

мережею відповідних населених пунктів.  

За необхідності, з отриманням відповідного експертного висновку 

управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації щодо 

загрози виникнення надзвичайної ситуації природного характеру місцевого рівня, 

прийняти відповідні рішення та виділити необхідну кількість паливно-мастильних 

матеріалів з місцевих матеріальних резервів. 

7.2.  Невідкладно забезпечити очищення від снігу під’їзних шляхів до 

лікувальних закладів. 
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на управління з питань 

цивільного захисту населення облдержадміністрації (Плюта В.О.). 
 

 
Перший заступник голови облдержадміністрації,  
голова комісії з питань ТЕБ та НС, керівник  
обласного оперативного штабу                                       о/п                         В.Гаврішко 


