
                                                                                                  
  

 
 

ПРОТОКОЛ № 2 
ЗАСІДАННЯ ОБЛАСНОЇ КОМІСІЇ 

             з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
 

 

 

         ” 12 ” січня  2021 року                                                                м. Чернігів 
 

 

Головував: Заступник голови обласної комісії – Сергій БОЛДИРЕВ. 
   

Присутні:   члени комісії та запрошені (за  списком) 
 

 Щодо протидії загрозам під час ускладнення погодних умов 13-18 

січня 2021 року на території області. 

(С. БОЛДИРЕВ, В. ВЕРНИДУБ) 
 

За даними Українського гідрометеорологічного центру на території 

України протягом 13 – 16 січня 2021 року очікується ускладнення погодних 

умов, 15 – 16 січня очікується значне зниження температури вночі до 12  –  18°  

морозу,  місцями   в   північних   областях   до   21°   морозу,   вдень до 10 – 16° 

морозу, протягом 17 – 18 січня холодна погода утримається. 

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; 

Під час ускладнення погодних умов  
 

1.2. Організувати роботу визначених стаціонарних пунктів обігріву для 

надання допомоги населенню та забезпечити їх цілодобову роботу в умовах 

карантину. Довести до населення інформацію про місця розташування 

визначених пунктів обігріву; 
 

Під час ускладнення погодних умов 
 

1.3.  Привести в готовність всі наявні засоби резервного живлення 

(дизель-електричні станції), створити необхідні запаси пального;  
 

На час ускладнення погодних умов 

  

1.4. Здійснювати заходи щодо організації своєчасного прибирання снігу 

та залучення снігоочисної техніки і механізмів комунальних підприємств. У 



 2 

разі необхідності забезпечити залучення техніки від підприємств і 

організацій на умовах договорів.  

Протягом зимового періоду 
 

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. Службі автомобільних доріг в області, Управлінню 

капітального будівництва облдержадміністрації залучати максимальну 

кількість спеціалізованої снігоочисної техніки та механізмів для забезпечення  

проїзду на автомобільних дорогах. 

Під час ускладнення погодних умов  
 

4. 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  
 

5. Управлінню Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій в області забезпечити готовність важкої інженерної  техніки та 

техніки підвищеної прохідності, мобільних пунктів обігріву та своєчасне їх 

залучення для надання допомоги населенню. 
 

Під час ускладнення погодних умов 
 

6. Обласному центру з гідрометеорології забезпечити завчасне 

складання прогнозів і надання обласним управлінням, організаціям і 

підприємствам попереджень про можливі ускладнення гідрометеорологічних 

умов.  

Постійно 
 

7. 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 


