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ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖ АВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

РЕГІОНАЛЬНА КОМІСІЯ  
З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
18000 м.Черкаси, бульвар Шевченка, 185, тел. 37-41-21, факс 45-14-90
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Г оловам районних державних
адміністрацій
Міським головам міст обласного 
значення
Головам об ’єднаних територіальних 
громад

Про ускладнення погодних умов

За інформацією Черкаського обласного центру з гідрометеорології 
у зв’язку з виходом південного циклону на Черкащині очікується ускладнення 
погодних умов:

11 лютого значний сніг, мокрий сніг налипання мокрого снігу, місцями 
ожеледь, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини. На дорогах ожеледиця.

12 лютого значний сніг, хуртовини, снігові замети, місцями налипання 
мокрого снігу, ожеледь, пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах ожеледиця. Приріст 
снігу 10-15 см. (І рівень небезпечності -  ЖОВТИЙ).

13 лютого різке зниження температури: вночі до 11-16° морозу, вдень 8-13° 
морозу.

15-18 лютого без істотних опадів, подальше зниження температури на 6-8°.
Ускладнення погодних умов може призвести до порушення руху 

транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць. (І рівень небезпечності, 
ЖОВТИЙ).

З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних 
із ускладненням погодних умов, мінімізації їх негативних наслідків 
та оперативного реагування на них прошу вжити наступних заходів:

забезпечити моніторинг можливого впливу погодних умов на стале 
функціонування систем життєзабезпечення, енергопостачання населених 
пунктів і транспортного сполучення;
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організацію оперативного реагування та залучення необхідних сил 
і засобів для забезпечення проїзду транспорту на автомобільних дорогах 
та в населених пунктах, ліквідації аварій у системах життєзабезпечення 
і відновлення енергопостачання населених пунктів;

забезпечити місцевими органами влади максимальної кількості 
стаціонарних пунктів обігріву для надання допомоги людям та забезпечення 
їх цілодобової роботи;

відпрацювання з Управлінням охорони здоров’я Черкаської обласної 
державної адміністрації порядку надання, за необхідності, лікарської допомоги 
постраждалим у медичних закладах, найближче розташованих до пунктів 
обігріву;

інформування населення через засоби масової інформації та соціальні 
служби щодо місць знаходження пунктів обігріву та допомоги, що в них 
надається.

забезпечити взаємодію з підрозділами Служби автомобільних доріг 
у Черкаській області, Головного управління Нацполіції у Черкаській області 
щодо виконання першочергових заходів із протидії загрозам ускладнення 
погодних умов та спільних дій із ліквідації можливих наслідків негоди.

У разі ускладнення оперативної обстановки забезпечити негайне 
реагування на початковому етапі виникнення загроз та інформування 
оперативного чергового Управління цивільного захисту Черкаської обласної 
державної адміністрації (тел. 0472 335998, 336005, e-mail:0472638903@ukr.net).

Начальник Управління цивільного — - 
захисту Черкаської облдержадміністрації
-  заступник голови регіональної комісії Юрій СКОРОБОГАТОВ
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