
Актуальні питання 
розгляду комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій облдержадміністрації та обласного оперативного штабу (спільно)  
(до протоколу № 2/5 від 23.03.2013 року). 

 

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; 

- 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.  

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. 
З метою попередження переростання надзвичайних подій у надзвичайну 

ситуацію, забезпечення оперативного реагування на них, комісією з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Хмельницької 
облдержадміністрації та обласним оперативним штабом передбачено заходи та 
надано відповідні доручення. 
Комісією підготовлено та надіслано до райдержадміністрацій та виконавчих 
комітетів міських (міст обласного значення) рад Експертний висновок про 
загрозу виникнення надзвичайної ситуації природного характеру, пов'язаної з 
сильною хуртовиною (за швидкості вітру 15 м/с і більше, тривалістю 12 годин і 
більше) місцевого рівня, що є підставою для них для залучення місцевих 
матеріальних резервів та коштів з резервного фонду місцевих бюджетів. 

 
 


