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Затверджую
Голова обласної державної
адміністрації, начальник
цивільного захисту області
о/п
В. Ядуха
10 квітня 2013 року

ПРОТОКОЛ № 3
засідання комісії з питань ТЕБ та НС облдержадміністрації
9 квітня 2013 року
Головує

м. Хмельницький
-

Гаврішко В.Д.

Присутні:
- заступник голови облдержадміністрації Гуралю Л.А.;
- члени комісії
14 осіб (за окремим списком)
Порядок денний:
Про аварійну ситуацію на автомобільному мосту через р. Дністер, 303 км
автодороги державного значення Н-03 «Житомир – Чернівці» та заходи із
забезпечення пасажирських та вантажних перевезень між Хмельницькою та
Чернівецькою областями.
Комісія зазначає наступне.
7 квітня п.р. близько 12.00 на мостовому переході через р. Дністер на
кордоні Чернівецької та Хмельницької областей на автодорозі Н-03 «ЖитомирЧернівці» стався провал залізобетонної плити проїзної частини, розміром 1,2 х 1,5
м в береговому прогоні з боку Хмельницької області. Місце пролому було
позначено блоками і дорожніми знаками, рух транспорту по мосту був частково
обмежен шляхом включення в роботу світлофорів.
У зв’язку із продовженням руйнування мосту (утворення наскрізних отворів)
з 16 год. 00 хв. 9 квітня 2013 року, відповідно до рішення керівництва Чернівецької
облдержадміністрації, Службою автомобільних доріг у Чернівецькій області

повністю перекрито рух транспортних засобів та інших самохідних машин і
механізмів на цьому мостовому переході.
Комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
Чернівецької облдержадміністрації дану подію попередньо класифіковано як
надзвичайну ситуацію техногенного характеру, регіонального рівня та поставлено
завдання відповідним установам, підприємствам та організаціям Чернівецької
області
Розглянувши рішення із зазначеного питання комісії з питань ТЕБ та НС
Чернівецької облдержадміністрації від 9 квітня 2013 року (протокол № 2),
заслухавши інформації та обговоривши питання, з метою забезпечення
пасажирських та вантажних перевезень між Хмельницькою
та Чернівецькою областями,
комісія вирішила:
1. Службі автомобільних доріг в області (Зелінський О.А.) та Управлінню
ДАІ УМВС України в області (Хутняк О.М.) невідкладно забезпечити:
- складення та затвердження схеми організації об’їзду транспортних засобів
до Чернівецької області через смт Нова Ушиця, Вінницьку та Тернопільську
області;
- розміщення на відповідних перехрестях та роз’їзних кругах автодоріг
інформаційних щитів та дорожніх знаків, які інформують про порядок об’їзду та
вказують його напрямок, технічні засоби регулювання або заборони дорожнього
руху (шлагбауми, турнікети тощо) у відповідності до затверджених схем;
- регулярне (до відновлення руху транспорту по згаданому мосту)
інформування учасників дорожнього руху засобами телебачення та радіомовлення
іншими електронними засобами масової інформації, щодо маршрутів руху
територією області до Чернівецької області та ходу відновлювальних робіт на
мосту;
- інформування відповідних органів та служб сусідніх областей про
припинення руху транспорту по згадуваному мосту та маршрути об’їзду
територією області до Чернівецької області;
- постійні взаємні інформування та необхідну взаємодію з відповідними
органами та службами Чернівецької області що забезпечення проїзду транспорту
між областями;
- безпеку дорожнього руху на визначених маршрутах об’їзду;
- узгодження питання з ДАІ МВС України та Службою автомобільних доріг
України щодо встановлення інформаційних щитів про закриття автомобільного
руху на територіях Хмельницької та Чернівецької областей по автодорозі Н-03
«Житомир – Чернівці» та об’їзних маршрутів руху транспорту на територіях інших
областей України.
2. Управлінню інфраструктури та туризму облдержадміністрації (Тарасюк
П.К.) забезпечити:
- постійне інформування пасажироперевізників, які здійснюють рейси до
Чернівецької області, щодо маршрутів об’їзду;
- опрацювання до 12 квітня 2013 року пропозицій та спільно з
пасажироперевізниками,
відповідними
підрозділами
Чернівецької
облдержадміністрації розгляд питання щодо організації транзитних перевезень
2

пасажирів до с. Жванець у Хмельницькій області та від с. Атаки у Чернівецькій
області з пішим переходом безпечною пішохідною секцією закритого аварійного
мосту.
3. Управлінню цивільного захисту населення облдержадміністрації (Плюта
В.О.) налагодити постійне взаємне інформування з Департаментом охорони
здоров’я та цивільного захисту населення Чернівецької облдержадміністрації щодо
забезпечення вантажних та пасажирських перевезень між областями, дорожньої
обстановки на маршрутах руху та заходах, що вживаються для відновлення
експлуатаційної здатності згадуваного мосту.
4. 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

о/п

В.Гаврішко
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