
 
 

УКРАЇНА 
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
11700, м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка,16, тел. (04141) 3-53-91 

Е-mail: 04053654@nvrda.zht.gov.ua  Код ЄДРПОУ 04053654 
 

ПРОТОКОЛ №1 
чергового засідання районної комісії з питань техногенно – екологічної безпеки 

і надзвичайних ситуацій 
м. Новоград-Волинський          «15» січня 2021р.    
    
Присутні:  
голови комісії: Остапчук М.В., Рафальський О.В. 
Члени комісії:   Антипчук А.О., Долевич Ю.М., Коваль О.С., Корпач Н.О.,              
                Ковальський Я.О., Приходько О.М., Руденко М.С., Фіщук Р.А., 
                Савчук А.А., Семенець І.В., Кизяк Н.Ю., Марчук Т.В., Мартиневич Б.І.,     
                Галигін В.М., Руднєв С.М., Денеж Г.Б., Костюк М.В., Мельник В.С.,           
                Гордійчук Ю.Г., Табалюк В.С., Трофимчук В.В., Юзвінський Г.А.,     
                Яремчук С.К.   
Запрошені: за окремим списком. 
Провів засідання голова комісії, голова державної адміністрації Литвинчук С.А. 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про затвердження Плану дій щодо підготовки до пропуску льодоходу, 

повені та паводків у 2021 році. 
Доповідачі: 

1. Головний спеціаліст відділу житлово – 
комунального господарства, архітектури, 

містобудування, інфраструктури, цивільного захисту 

населення та оборонної роботи райдержадміністрації 

КОВАЛЬСЬКИЙ Я.О. 
2.  Про стан виконання Комплексного плану заходів щодо збереження та 

розвитку фонду захисних споруд цивільного захисту на 2019 - 2020 роки і 

затвердження відповідного плану на 2021-2022 роки. 
Доповідачі: 

1. Головний спеціаліст відділу житлово – 
комунального господарства, архітектури, 

містобудування, інфраструктури, цивільного захисту 

населення та оборонної роботи райдержадміністрації 

КОВАЛЬСЬКИЙ Я.О. 
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3. Про хід виконання заходів щодо знешкодження вибухонебезпечних 

предметів на території району. 
Доповідачі: 

1. Начальник Новоград-Волинського міськрайвідділу 

Управління ДСНС України в Житомирській області 

РАФАЛЬСЬКИЙ О.В. 
4. Про доведення інформації про кількість, назву і місце розташування 

потенційно небезпечних об’єктів та хімічно небезпечних об’єктів на території 

району, а також адміністративно-територіальної одиниці Новоград-
Волинського району. 

Доповідачі: 
1. Начальник Новоград-Волинського міськрайвідділу 

Управління ДСНС України в Житомирській області 

РАФАЛЬСЬКИЙ О.В. 
5. Про заходи щодо запобігання загибелі людей на водних об'єктах району 

у 2021 році. 
Доповідачі: 

1. Начальник Новоград-Волинського міськрайвідділу 

Управління ДСНС України в Житомирській області 

РАФАЛЬСЬКИЙ О.В. 
6. Про затвердження Плану роботи районної комісії з питань техногенно- 

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на 2021 рік. 
Доповідачі: 

1. Головний спеціаліст відділу житлово – 
комунального господарства, архітектури, 

містобудування, інфраструктури, цивільного захисту 

населення та оборонної роботи райдержадміністрації 

КОВАЛЬСЬКИЙ Я.О. 
7. Про продовження карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів на території району. 
Доповідачі: 

1. Завідувач Новоград-Волинським міжрайонним 

відділом ДУ "Житомирський обласний 

лабораторний центр МОЗ України" КОРПАЧ Н.О. 
8. Щодо попередження небезпечних метеорологічних явищ. 

Доповідачі: 
1. Начальник Новоград-Волинського міськрайвідділу 

Управління ДСНС України в Житомирській області 

РАФАЛЬСЬКИЙ О.В. 
 (Члени комісії одноголосно затвердили порядок денний та регламент 

роботи комісії). 
 
ОСНОВНА ЧАСТИНА: 
 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження Плану дій щодо підготовки до 

пропуску льодоходу, повені та паводків у 2021 році. 
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  Доповідають: 
1. Головний спеціаліст відділу житлово – комунального 

господарства, архітектури, містобудування, 

інфраструктури, цивільного захисту населення та 

оборонної роботи райдержадміністрації 

КОВАЛЬСЬКИЙ Я.О. 
ВИСТУПИЛИ: 

1. Голова державної адміністрації ЛИТВИНЧУК С.А. 
2. Заступник голови державної адміністрації ОСТАПЧУК М.В. 
3. Начальник Новоград-Волинської дільниці басейнового управління водних 

ресурсів річки (БУВР) Прип’яті РУДНЄВ С.М.  
4. Начальник Новоград-Волинського міськрайвідділу Управління ДСНС 

України в Житомирській області РАФАЛЬСЬКИЙ О.В. 
5. Начальник СЛД-1 районного центру телекомунікацій (РЦТ) №212 ПАТ 

“Укртелеком ” КОСТЮК М.В. 
6. Головний інженер Новоград-Волинського району електричних мереж 

ГАЛИГІН В.М. 
7. Начальник Новоград-Волинського районного управління ГУ 

Держпродспоживслужби України в Житомирській області КОВАЛЬ О.С. 
8. Начальник відділу превенції Новоград-Волинського райвідділу поліції ГУ 

Національної поліції України в Житомирській області ВОВЧЕНКО О. В. 
9. Начальник метеостанції "Новоград-Волинський" ДЕНЕЖ Г.Б. 
10.  Представники сільських, селищних і міських рад району (за згодою і 

окремим списком). 
11.  Керівник ТОВ «УкрДор-Сервіс» Гнітецький Ю.М. 
12. Головний спеціаліст відділу житлово – комунального господарства, 

архітектури, містобудування, інфраструктури, цивільного захисту 

населення та оборонної роботи райдержадміністрації КОВАЛЬСЬКИЙ Я.О. 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення районної комісії з урахуванням 

пропозицій та зауважень, внесених в ході обговорення (одноголосно): 
1. Затвердити План дій райдержадміністрації, районних управлінь (відділів 

і секторів), підприємств, установ і організацій району, сільських, селищних та 

міських рад Новоград-Волинського району щодо підготовки до пропуску 

льодоходу, повені та паводків у 2021 році (додаток 1). 
2. Райдержадміністрації, районним управлінням (відділам і секторам), 

підприємствам, установам і організаціям району, сільським, селищним та 

міським радам Новоград-Волинського району: 
1) забезпечити обов'язкове виконання заходів, передбачених Планом; 
2) забезпечити оперативне реагування у разі порушення нормальних умов 

проживання населення та сталого функціонування об’єктів життєзабезпечення, 

пов’язаних з пропуском весняної повені; 
3) про виконання заходів, передбачених Планом, проінформувати районну 

комісію з питань ТЕБ та НС через відділ житлово – комунального господарства, 

архітектури, містобудування, інфраструктури, цивільного захисту населення та 

оборонної роботи райдержадміністрації (Ковальський Я.О.) на електронну 
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адресу  czn@nvrda.zht.gov.ua до 10 березня 2021 року. 
3. Затвердити: 

1) склад районного оперативного штабу з безпечного пропуску дощових 

паводків та весняної повені у 2021 році (додається); 
2) склад районної оперативної (мобільної) групи по координації дій органів 

управління, сил і засобів при ускладненні обстановки у повеневий та 

паводковий період у 2021 році (додається). 
4. Новоград-Волинському міськрайвідділу Управління ДСНС України у 

Житомирській області (Рафальський О.В.) разом з відділом житлово – 
комунального господарства, архітектури, містобудування, інфраструктури, 

цивільного захисту населення та оборонної роботи райдержадміністрації 
(Ковальський Я.О.) та Новоград-Волинською дільницею басейнового 

управління водних ресурсів річки Прип’яті забезпечити: контроль за 

виконанням Плану органами влади, іншими зацікавленими установами, 

підготовку водних об'єктів до безаварійного пропуску паводків та льодоходу в 

2021 році. 
Термін - відповідно до Плану 

 
5. Відділу житлово–комунального господарства, архітектури, 

містобудування, інфраструктури, цивільного захисту населення та оборонної 

роботи райдержадміністрації (Ковальський Я.О.) забезпечити: 
1) моніторинг виконання органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування району заходів Плану; 
2) загальну координацію діяльності органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування району стосовно реалізації заходів щодо підготовки 

до пропуску льодоходу, повені та паводків у 2021 році. 
6. Метеостанції "Новоград-Волинський" (Денеж Г.Б.) у співпраці з 

Новоград-Волинською дільницею басейнового управління водних ресурсів 

річки Прип’яті (Руднєв С.М) забезпечити своєчасне інформування населення, 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо поточних 

та очікуваних прогнозів гідрометеорологічної обстановки формування весняної 

повені 2021 року. 
7. Контроль за виконанням рішення покласти на відділ житлово–

комунального господарства, архітектури, містобудування, інфраструктури, 

цивільного захисту населення та оборонної роботи райдержадміністрації 
(Ковальський Я.О.), доручивши йому подати районній комісії відповідну 

доповідь до 15 квітня 2021 року. 
 

2. СЛУХАЛИ: Про стан виконання Комплексного плану заходів щодо 

збереження та розвитку фонду захисних споруд 

цивільного захисту на 2019 - 2020 роки і затвердження 

відповідного плану на 2021-2022 роки. 
  Доповідають: 

1. Головний спеціаліст відділу житлово – 
комунального господарства, архітектури, 

містобудування, інфраструктури, цивільного 

mailto:czn@nvrda.zht.gov.ua
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захисту населення та оборонної роботи 

райдержадміністрації КОВАЛЬСЬКИЙ Я.О. 
ВИСТУПИЛИ: 

1. Голова державної адміністрації ЛИТВИНЧУК С.А. 
2. Заступник голови державної адміністрації ОСТАПЧУК М.В. 
3. Начальник Новоград-Волинського міськрайвідділу Управління ДСНС 

України в Житомирській області РАФАЛЬСЬКИЙ О.В. 
4.  Представники сільських, селищних і міських рад району (за згодою і 

окремим списком). 
5. Підприємства (установи) - власники (балансоутримувачі) захисних 

споруд району (за згодою і окремим списком). 
6.  Головний спеціаліст відділу житлово – комунального господарства, 

архітектури, містобудування, інфраструктури, цивільного захисту 

населення та оборонної роботи райдержадміністрації КОВАЛЬСЬКИЙ 

Я.О. 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення районної комісії з урахуванням 

пропозицій та зауважень, внесених в ході обговорення (одноголосно): 
1. Інформацію про виконання Комплексного плану заходів щодо 

збереження та розвитку фонду захисних споруд цивільного захисту на 2019-
2020 роки взяти до відома. 

2. Затвердити Комплексний план заходів щодо збереження та розвитку 

фонду захисних споруд цивільного захисту району на 2021–2022 роки (додаток 

2). 
3. Рекомендувати сільським, селищним і міським радам Новоград-

Волинського району: 
1) про проведену роботу щодо збереження та розвитку захисних споруд 

цивільного захисту проінформувати районну комісію з питань ТЕБ та НС через 

відділ житлово–комунального господарства, архітектури, містобудування, 

інфраструктури, цивільного захисту населення та оборонної роботи 

райдержадміністрації (Ковальський Я.О.) на електронну адресу  

czn@nvrda.zht.gov.ua; 
термін - до 25 листопада 2021 року 

 
2) забезпечити здійснення контролю за використанням та станом утримання 

захисних споруд цивільного захисту; 
термін – постійно 

 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відділ житлово–

комунального господарства, архітектури, містобудування, інфраструктури, 

цивільного захисту населення та оборонної роботи райдержадміністрації 
(Ковальський Я.О.), доручивши подати обласній комісію з питань ТЕБ та НС 

через Управління цивільного захисту населення та оборонної роботи 

облдержадміністрації до 25 грудня 2021 року. 
 

3. СЛУХАЛИ: Про хід виконання заходів щодо знешкодження 

mailto:czn@nvrda.zht.gov.ua
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вибухонебезпечних предметів на території району. 
  Доповідають: 

1. Начальник Новоград-Волинського міськрайвідділу 

Управління ДСНС України в Житомирській області 

РАФАЛЬСЬКИЙ О.В. 
ВИСТУПИЛИ: 

1. Голова державної адміністрації ЛИТВИНЧУК С.А. 
2. Головний спеціаліст відділу житлово – комунального господарства, 

архітектури, містобудування, інфраструктури, цивільного захисту 

населення та оборонної роботи райдержадміністрації КОВАЛЬСЬКИЙ 

Я.О. 
3. Начальник Новоград-Волинського міськрайвідділу Управління ДСНС 

України в Житомирській області РАФАЛЬСЬКИЙ О.В. 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення районної комісії з урахуванням 

пропозицій та зауважень, внесених в ході обговорення (одноголосно): 
1. Затвердити Перелік місць знищення вибухонебезпечних предметів в 

адміністративних районах області (додаток 3). 
2. Рекомендувати сільським, селищним і міським головам Новоград-

Волинського району, керівникам організацій, підприємств та установ усіх форм 

власності району, передбачити в місцевих (обʼєктових) бюджетах кошти на 
компенсування заходів по запобіганню та ліквідації надзвичайних ситуацій, а 

також на витрати щодо придбання паливно-мастильних матеріалів у 

зворотньому напрямку техніки піротехнічної групи Управління ДСНС України 

у Житомирській області, яка залучалась до проведення робіт з виявлення, 

знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів. 
3. Новоград-Волинській районній раді, сільським, селищним і міським 

головам Новоград-Волинського району, керівникам організацій, підприємств та 

установ району усіх форм власності, при проведені Управлінням ДСНС 

України у Житомирській області нетехнічного і технічного обстеження та 

маркування небезпечних ділянок на відповідних територіях, надавати 

необхідну інформацію і всіляко сприяти проведенню робіт. 
4. Новоград-Волинському міськрайвідділу Управління ДСНС України у 

Житомирській області (Рафальський О.В.) спільно з райдержадміністрацією та 

сільськими, селищними і міськими радами району продовжувати проведення 

роз’яснювальної роботи серед населення щодо правил поводження та дій при 

виявленні вибухонебезпечних предметів, використовуючи усі наявні засоби 

масової інформації, сходи громадян, навчальний процес в учбових закладах 
району тощо. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Новоград-
Волинський міськрайвідділ Управління ДСНС України у Житомирській області 

(Рафальський О.В.), про що поінформувати районну комісію з питань ТЕБ та 

НС, у термін до 15 грудня 2021 року. 
 

4. СЛУХАЛИ: Про доведення інформації про кількість, назву і місце 

розташування потенційно небезпечних об’єктів та 
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хімічно небезпечних об’єктів на території району, а 

також адміністративно-територіальної одиниці 

Новоград-Волинського району. 
  Доповідають: 

1. Начальник Новоград-Волинського міськрайвідділу 

Управління ДСНС України в Житомирській області 

РАФАЛЬСЬКИЙ О.В. 
 

ВИСТУПИЛИ: 
1. Голова державної адміністрації ЛИТВИНЧУК С.А. 
2. Головний спеціаліст відділу житлово – комунального господарства, 

архітектури, містобудування, інфраструктури, цивільного захисту 

населення та оборонної роботи райдержадміністрації КОВАЛЬСЬКИЙ 

Я.О. 
3. Начальник Новоград-Волинського міськрайвідділу Управління ДСНС 

України в Житомирській області РАФАЛЬСЬКИЙ О.В. 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення районної комісії з урахуванням 

пропозицій та зауважень, внесених в ході обговорення (одноголосно): 
1. Довести до відома сільських, селищних і міських рад району, а також 

зацікавлених підприємств, установ та організацій району переліки: 
1) потенційно небезпечних об’єктів, зареєстрованих у Державному реєстрі, 

які підлягають паспортизації, а також ті, які необхідно вилучити з Державного 

реєстру потенційно небезпечних об’єктів (додаток 4). 
2) перелік хімічно небезпечних об’єктів району та адміністративно - 

територіальну одиницю (додаток 5 
3) ). 
2. Контроль за станом техногенної і пожежної безпеки на зазначених 

об’єктах та обслуговування зазначених об'єктів покласти на Новоград-
Волинський міськрайвідділ Управління ДСНС України у Житомирській області 

(Рафальський О.В.). 
 

5. СЛУХАЛИ: Про заходи щодо запобігання загибелі людей на водних 

об'єктах району у 2021 році. 
  Доповідають: 

1. Начальник Новоград-Волинського міськрайвідділу 

Управління ДСНС України в Житомирській області 

РАФАЛЬСЬКИЙ О.В. 
 

ВИСТУПИЛИ: 
1. Голова державної адміністрації ЛИТВИНЧУК С.А. 
2. Начальник Новоград-Волинського міськрайвідділу Управління ДСНС 

України в Житомирській області РАФАЛЬСЬКИЙ О.В. 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення районної комісії з урахуванням 

пропозицій та зауважень, внесених в ході обговорення (одноголосно): 
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1. Затвердити заходи щодо запобігання загибелі людей на водних об'єктах 

району у 2020-2021 роках (додаток 6). 
2. Сільським, селищним і міським головам Новоград-Волинського району, 

керівникам підприємств, установ та організацій району: 
1) організувати роботу по виконанню затверджених заходів у визначені 

терміни; 
2) про проведену роботу та виконання заходів поінформувати районну 

комісію з питань ТЕБ та НС через Новоград-Волинський міськрайвідділ 

Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 

Житомирській області; 
Термін- до 15 травня 2021 року 

 
3. Новоград-Волинському міськрайвідділу Управління Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у Житомирській області про хід виконання 

заходів подати районній комісії відповідну інформацію до 1 червня 2021 року. 
 

6. СЛУХАЛИ: Про затвердження Плану роботи районної комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій на 2021 рік. 
  Доповідають: 

1. Головний спеціаліст відділу житлово – 
комунального господарства, архітектури, 

містобудування, інфраструктури, цивільного 

захисту населення та оборонної роботи 

райдержадміністрації КОВАЛЬСЬКИЙ Я.О. 
ВИСТУПИЛИ: 

1. Голова державної адміністрації ЛИТВИНЧУК С.А. 
2. Заступник голови державної адміністрації ОСТАПЧУК М.В. 
3. Начальник Новоград-Волинського міськрайвідділу Управління ДСНС 

України в Житомирській області РАФАЛЬСЬКИЙ О.В. 
4. Головний спеціаліст відділу житлово – комунального господарства, 

архітектури, містобудування, інфраструктури, цивільного захисту 

населення та оборонної роботи райдержадміністрації КОВАЛЬСЬКИЙ 

Я.О. 
5. Члени районної комісії з питань техногенно- екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій 
 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення районної комісії з урахуванням 

пропозицій та зауважень, внесених в ході обговорення (одноголосно): 
1. Затвердити склад та План роботи районної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на 2021 рік (додаток 7). 
2. Райдержадміністрації, районним управлінням (відділам, секторам, 

службам), установам, організаціям і підприємствам району, сільським, 

селищним і міським головам Новоград-Волинського району забезпечити 

своєчасне та в повному обсязі подання матеріалів з питань, які заплановані до 
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розгляду на черговому засіданні районної комісії з питань ТЕБ та НС 
термін - до 20 числа попереднього до засідання місяця 

 
3. Контроль за виконанням Плану роботи районної комісії покласти на 

відділ житлово–комунального господарства, архітектури, містобудування, 

інфраструктури, цивільного захисту населення та оборонної роботи 

райдержадміністрації (Ковальський Я.О.). 
 

7. СЛУХАЛИ: Про продовження карантину та запровадження 

обмежувальних протиепідемічних заходів на території 

району. 
  Доповідають: 

1. Завідувач Новоград-Волинським міжрайонним 

відділом ДУ "Житомирський обласний 

лабораторний центр МОЗ України" КОРПАЧ Н.О. 
 

Відповідно до Закону України "Про захист населення від інфекційних 

хвороб", Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення", Кодексу цивільного захисту України, постанови 

Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 “Про запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (зі змінами), постанови Кабінету 

Міністрів України від 20 травня 2020 року № 392 “Про встановлення карантину 

з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (зі змінами), 

постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 "Про 

встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів 

на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби СОVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", розпорядження постанови Кабінету 

Міністрів України від 28.10.2020 за № 1355-р «Про внесення зміни до пункту 1 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 р. № 338», 

постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2020 р. № 1100 «Про 

внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 

641», постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року №1236 

"Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2" в районі продовжені карантинні заходи до 28 лютого 2021 року 
та вводяться нові заходи рівня епідемічної небезпеки по недопущенню 

розповсюдження та з ліквідації надзвичайної ситуації, пов’язаної із 

запобіганням поширенню гострої респіраторної хвороби СОVID-19. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

1. Голова державної адміністрації ЛИТВИНЧУК С.А. 
2. Заступник голови державної адміністрації ОСТАПЧУК М.В. 
3. Завідувач Новоград-Волинським міжрайонним відділом ДУ 
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"Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України" КОРПАЧ 
Н.О. 

4. Заступник генерального директора КНП «Новоград-Волинське 

міськрайТМО» РУДЕНКО М.С. 
5. Директор КНП "Центр первинної медико – санітарної допомоги у 

Новоград-Волинському районі" ПРИХОДЬКО О.М. 
6. Начальник Новоград-Волинського районного управління ГУ 

Держпродспоживслужби України в Житомирській області КОВАЛЬ О.С. 
7. Начальник відділу превенції Новоград-Волинського райвідділу поліції ГУ 

Національної поліції України в Житомирській області ВОВЧЕНКО О. В. 
8. Головний спеціаліст відділу житлово – комунального господарства, 

архітектури, містобудування, інфраструктури, цивільного захисту 

населення та оборонної роботи райдержадміністрації КОВАЛЬСЬКИЙ 

Я.О. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення районної комісії з урахуванням 

пропозицій та зауважень, внесених в ході обговорення (одноголосно): 
1. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 

року №1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2" продовжити на території району карантин до 28 лютого 2021 

року. 
Термін встановлений 

 
2. Сільським, селищним і міським головам Новоград-Волинського району, 

Новоград-Волинському відділу поліції ГУ Нацполіції України в Житомирській 

області (Гнатенко А.М.), головному лікарю Городницької амбулаторії загальної 

практики сімейної медицини (Шалько Р.Н.), генеральному директору КНП 

«Новоград-Волинське міскрайТМО» (Борис В.М.), директору КНП «Центр 

первинної медико – санітарної допомоги» Чижівської сільської ради Новоград-
Волинського району (Приходько О.М.), директору КНП «Центр первинної 

медико – санітарної допомоги» Ємільчинської селищної ради (Соколова Т.А.), 

директору КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги» Довбиської 

селищної ради (Ольшевська Л.Ю.), директору КНП «Центр первинної медико – 
санітарної допомоги» Дубрівської сільської ради (Муравський Д.А.), директору 

КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги» Баранівської міської 

ради (Савич А.В.), директору КНП «Центр первинної медико – санітарної 

допомоги» Новоград-Волинської міської ради (Вошко І.В.), директору КНП 

«Ємільчинська лікарня» Ємільчинської селищної ради Житомирської області 
(Броновицька Н.І.), директору КНП «Баранівська ЦРЛ» (Шатровський І.В.) 
завідувачу підстанції м.Новограда-Волинського КНП "Центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф" Житомирської обласної ради 

(Мартиневич Б.І.), завідувачу Новоград-Волинського міжрайонного відділу ДУ 

"Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України" (Корпач Н.О.), 

Новоград-Волинському управлінню ГУ Держпродспоживслужби в області 
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(Коваль О.С.), керівникам підприємств, установ, організацій, керівникам 

закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, спортивної та 

спеціалізованої мистецької освіти району незалежно від форми власності, 
автоперевізникам забезпечити неухильне виконання та контроль згідно вимог 

до постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року №1236 "Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 

заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" та 
впровадження нових обмежувальних протиепідемічних заходів у відповідності 

до вищезазначеної постанови на території Новоград-Волинського району. 
Термін – на період дії карантину 

 
3. Сільським, селищним і міським радам Новоград-Волинського району: 

3.1. У разі порушення режиму самоізоляції мешканцями, які захворіли на 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та особами, які мали 

контакт з пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 негайно 

інформувати Новоград-Волинський відділ поліції ГУ нацполіції України в 

Житомирській області, а також Новоград-Волинське райуправління ГУ 

Держпродспоживслужби в Житомирській області за порушення карантинних 

заходів в торгівельних закладах і закладах громадського харчування, на ринках 

та інших закладах масового перебування людей для притягнення винних осіб 

до відповідальності згідно чинного законодавства України.  
За вищевказаними випадками інформувати Новоград-Волинську 

райдержадміністрацію. 
                                                    Термін – на період дії карантину, самоізоляції 

та до покращення протиепідемічного стану в районі 
 

4. Новоград-Волинському відділу поліції ГУ Нацполіції України в 

Житомирській області (Гнатенко А.М.) силами працівників відділу: 
4.1. Здійснювати в межах компетенції контроль за дотриманням режиму 

самоізоляції мешканців, які захворіли на COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2 та осіб, які мали контакт з пацієнтами з 

підтвердженими випадками COVID-19 на території Новоград-Волинського 
району. 

4.2. У разі виявлення осіб, які порушують режим самоізоляції, або 

надходження інформацій про порушення вищевказаними особами режиму 

самоізоляції приймати до них міри реагування згідно чинного законодавства 

України;  
4.3. Забезпечити охорону публічної (громадської) безпеки і порядку на 

прилеглій території біля місць самоізоляції мешканців, які захворіли на 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та осіб, які мали контакт з 

пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 на території Новоград-
Волинського району. 

                                                    Термін – на період дії карантину, самоізоляції 

та до покращення протиепідемічного стану в районі 
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5. Головному лікарю Городницької амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини (Шалько Р.Н.), генеральному директору КНП «Новоград-
Волинське міскрайТМО» (Борис В.М.), директору КНП "Центр первинної 

медико – санітарної допомоги Новоград-Волинського району" (Приходько 

О.М.),  завідувачу Новоград-Волинського міжрайонного відділу ДУ 

"Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України" (Корпач Н.О.), 
завідувачу підстанції м.Новограда-Волинського КНП "Центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф" Житомирської обласної ради 

(Мартиневич Б.І.), директору КНП «Центр первинної медико – санітарної 

допомоги» Ємільчинської селищної ради (Соколова Т.А.), директору КНП 

«Центр первинної медико – санітарної допомоги» Довбиської селищної ради 

(Ольшевська Л.Ю.), директору КНП «Центр первинної медико – санітарної 

допомоги» Дубрівської сільської ради (Муравський Д.А.), директору КНП 

«Центр первинної медико – санітарної допомоги» Баранівської міської ради 

(Савич А.В.), директору КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги» 

Новоград-Волинської міської ради (Вошко І.В.), директору КНП 

«Ємільчинська лікарня» Ємільчинської селищної ради Житомирської області 

(Броновицька Н.І.), директору КНП «Баранівська ЦРЛ» (Шатровський І.В.) у 

разі звернення громадян, які знаходились на території Новоград-Волинського 

району, про погіршенні здоров’я, із підозрою на гостру респіраторну хворобу 

COVID-19, негайно надавати екстрену медичну допомогу, терміново проводити 

медичні аналізи, щодо виявлення гострої респіраторної хвороби COVID-19. 
У разі виявлення у хворого вищезазначеної хвороби (позитивний тест 

ПЛР), здійснювати госпіталізацію хворого на важку стадію захворюваності, або 

його ізоляцію від інших осіб для подальшого лікування. 
Спільно з сільськими, селищними і міськими радами Новоград-

Волинського району вживати заходів по проведенню поточної та заключної 

дезінфекції у осередках хвороби COVID-19. 
По всім фактам захворювання громадян на території Новоград-

Волинського району на гостру респіраторну хворобу COVID-19, інформувати 

райдержадміністрацію на електронну пошту штабу  czn@nvrda.zht.gov.ua. 
Термін – на період дії карантину 

 
6. Головному лікарю Городницької амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини (Шалько Р.Н.), директору КНП "Центр первинної медико – 
санітарної допомоги Новоград-Волинського району" (Приходько О.М.), 
директору КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги» 

Ємільчинської селищної ради (Соколова Т.А.), директору КНП «Центр 

первинної медико – санітарної допомоги» Довбиської селищної ради 

(Ольшевська Л.Ю.), директору КНП «Центр первинної медико – санітарної 

допомоги» Дубрівської сільської ради (Муравський Д.А.), директору КНП 

«Центр первинної медико – санітарної допомоги» Баранівської міської ради 

(Савич А.В.), директору КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги» 

Новоград-Волинської міської ради (Вошко І.В.),  завідувачу Новоград-
Волинського міжрайонного відділу ДУ "Житомирський обласний лабораторний 

центр МОЗ України" (Корпач Н.О.) сільським, селищним і міським радам 

mailto:czn@nvrda.zht.gov.ua
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Новоград-Волинського району здійснювати контроль за дотриманням режиму 

самоізоляції мешканцями населених пунктів Новоград-Волинського району. 
Термін – на період дії самоізоляції 

 
7. Новоград-Волинському міжрайонному відділу ДУ "Житомирський 

обласний лабораторний центр МОЗ України" (Корпач Н.О.), Новоград-
Волинському управлінню ГУ Держпродспоживслужби в області (Коваль О.С.), 
Новоград-Волинському відділу ГУ Національної поліції України в області 

(Гнатенко А.М.), КНП "Центр первинної медико – санітарної допомоги 
Новоград-Волинського району" (Приходько О.М.), директору КНП «Центр 

первинної медико – санітарної допомоги» Ємільчинської селищної ради 

(Соколова Т.А.), директору КНП «Центр первинної медико – санітарної 

допомоги» Довбиської селищної ради (Ольшевська Л.Ю.), директору КНП 

«Центр первинної медико – санітарної допомоги» Дубрівської сільської ради 

(Муравський Д.А.), директору КНП «Центр первинної медико – санітарної 

допомоги» Баранівської міської ради (Савич А.В.), директору КНП «Центр 

первинної медико – санітарної допомоги» Новоград-Волинської міської ради 

(Вошко І.В.) забезпечити контроль за виконанням протиепідемічних 

обмежувальних заходів, передбачених постановою Кабінету Міністрів України 

від 22 липня 2020 року № 641 та постанови Кабінету Міністрів України від 09 

грудня 2020 року №1236 "Про встановлення карантину та запровадження 

обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2". 
У разі виявлення порушення карантинних протиепідемічних 

обмежувальних заходів, або надходження інформацій про порушення 
карантинних протиепідемічних обмежувальних заходів Новоград-Волинському 

управлінню ГУ Держпродспоживслужби в області (Коваль О.С.), Новоград-
Волинському відділу ГУ Національної поліції України в області (Гнатенко 

А.М.) винних осіб притягувати до відповідальності згідно чинного 

законодавства України. 
Термін - на період дії карантину 

 
8. Головному спеціалісту відділу житлово – комунального господарства, 

архітектури, містобудування, інфраструктури, цивільного захисту населення та 

оборонної роботи райдержадміністрації (Ковальський Я.О.) сільським,  

селищним і міським головам (за згодою) через офіційні Веб-сайти забезпечити 

роз'яснювальну роботу та інформування населення щодо запровадження 

обмежувальних заходів на території району, а також необхідності продовження 

виконання вимог із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби 
СOVID-19. 

                                Термін – на період дії карантину, самоізоляції 

та до покращення протиепідемічного стану в районі 
 

8. СЛУХАЛИ: Щодо попередження небезпечних метеорологічних 

явищ. 



 14 

  Доповідають: 
1. Начальник Новоград-Волинського міськрайвідділу 

Управління ДСНС України в Житомирській області 

РАФАЛЬСЬКИЙ О.В. 
 

За даними Українського гідрометеорологічного центру на території 

України протягом 13 – 16 січня 2021 року очікується ускладнення погодних 

умов: значний сніг (висота снігового покриву 5 – 15 см), пориви вітру 15–20 
м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця, 14 січня припинення опадів та явищ. 15 

– 16 січня в Україні 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. 
ВИСТУПИЛИ: 

1. Голова державної адміністрації ЛИТВИНЧУК С.А. 
2. Начальник Новоград-Волинського міськрайвідділу Управління ДСНС 

України в Житомирській області РАФАЛЬСЬКИЙ О.В. 
3. Головний спеціаліст відділу житлово – комунального господарства, 

архітектури, містобудування, інфраструктури, цивільного захисту 

населення та оборонної роботи райдержадміністрації КОВАЛЬСЬКИЙ 

Я.О. 
4. Члени районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення районної комісії з урахуванням 

пропозицій та зауважень, внесених в ході обговорення (одноголосно): 
1. З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних із 

ускладненням погодних умов, мінімізації їх негативних наслідків та 

оперативного реагування на них: 
1.1.  Довести до відома міських, селищних і сільських голів та служб 

цивільного захисту району інформацію про ускладнення погодних умов. 
2. У зв’язку із погіршенням погодних умов міським, селищним і сільським 

радам району, а також підприємствам, установам і організаціям району: 
2.1. Забезпечити моніторинг можливого впливу погодних умов на стале 

функціонування систем життєзабезпечення, енергопостачання населених 

пунктів і транспортного сполучення; 
2.2. Організувати оперативне 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;  
2.3. Розгортання максимальної кількості стаціонарних пунктів обігріву для 

надання допомоги людям та забезпечення їх цілодобової роботи; 
2.4. Відпрацювати з закладами охорони здоров’я району порядку надання, за 

необхідності, лікарської допомоги постраждалим у медичних закладах, 

найближче розташованих до пунктів обігріву. 
3. Підрозділам Новоград-Волинського району, які підпорядковані 

Управлінню ДСНС України в Житомирській області: 
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3.1. Спільно з органами місцевого самоврядування району інформувати 

населення району через засоби масової інформації та соціальні служби щодо 

місць знаходження пунктів обігріву та допомоги, що в них надається; 
3.2. Утримувати в готовності мобільні пункти обігріву та здійснювати їх 

розгортання за зверненнями місцевих органів влади; 
3.3. Посилити моніторинг обстановки у зонах відповідальності та 

забезпечити оперативне реагування на надзвичайні ситуації і небезпечні події; 
3.4. Забезпечити готовність до застосування наявних сил і засобів, у тому 

числі інженерну, автомобільну техніку підвищеної прохідності, електростанції 

та підігрівачі повітря на випадок знеструмлення або порушення 

теплопостачання об’єктів соціальної сфери, зокрема лікарень, дошкільних 

закладів, шкіл та інших об’єктів; 
3.5. Організувати взаємодію з місцевими органами влади, комунальними 

службами, Нацполіцією щодо виконання першочергових заходів із протидії 

загрозам ускладнення погодних умов та спільних дій із ліквідації можливих 

наслідків негоди. 
 

 
 
Голова державної адміністрації, голова комісії                  Сергій ЛИТВИНЧУК 
 
 
Секретар комісії                                                                Ярослав КОВАЛЬСЬКИЙ 
 



Додаток 1 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Протокол засідання районної комісії 

з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій 

від «15» січня 2021 року № 1 

ПЛАН 
дій щодо підготовки до пропуску льодоходу, повені та паводків на території Новоград-Волинського району у 2021 році 

План розроблено з метою забезпечення керованого пропуску льодоходу, повені та паводків у 2021 році, а також оперативного 

реагування при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій у цей період. 

Основні завдання плану: 

забезпечення готовності органів управління, сил та засобів районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту області до дій при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій під час пропуску льодоходу, повені, 

паводків; 

координація дій органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, районних управлінь (відділів, секторів, служб), 

організацій, установ і підприємств щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, усунення причин, що сприяють їх виникненню, та 

створення умов для подолання наслідків надзвичайних ситуацій; 

забезпечення контролю за станом готовності органів управління, сил та засобів районної ланки територіальної підсистеми 

єдиної державної системи цивільного захисту області під час пропуску льодоходу, повені та паводків. 
№ 
п/п 

Заходи Відповідальні за виконання Термін 

виконання 
1.  Проаналізувати обстановку в області щодо дощових паводків, весняної 

повені та льодоходу у попередні роки та визначити відповідні заходи на 

аналогічний період 2020 року. 

Райдержадміністрація, управління 

(відділи, сектори, служби), організації, 

установи і підприємства району та міські, 

селищні і сільські ради району  

До 20.01.2021 

2.  Створити оперативні штаби з безпечного пропуску дощових паводків та 

весняної повені, оперативні (мобільні) групи для керівництва роботами. 

Відділ житлово – комунального 

господарства, архітектури, 

До 20.01.2021 
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№ 
п/п 

Заходи Відповідальні за виконання Термін 

виконання 
Провести розрахунок та визначити сили і засоби, що плануються 

залучитись до здійснення запобіжних заходів та виконання робіт з ліквідації 

наслідків проходження льодоходу, дощових паводків та весняної повені. 

містобудування, інфраструктури, 

цивільного захисту населення та 

оборонної роботи райдержадміністрації, 

Новоград-Волинський міськрайвідділ 

управління ДСНС України в 

Житомирській області, Новоград-
Волинська дільниця басейнового 

управління водних ресурсів річки 

Прип'ять, Новоград-Волинський район 

електричних мереж, СЛД-1 районного 

центру телекомунікацій (РЦТ) №212 

ПАТ “Укртелеком”, міські, селищні і 

сільські ради району 
3.  Уточнити плани реагування на надзвичайні ситуації, які можуть 

виникнути під час пропуску льодоходу, дощових паводків та весняної 

повені. 

Райдержадміністрація, міські, селищні і 

сільські ради району, відділ житлово – 
комунального господарства, архітектури, 

містобудування, інфраструктури, 

цивільного захисту населення та 

оборонної роботи райдержадміністрації, 

Новоград-Волинський міськрайвідділ 

управління ДСНС України в 

Житомирській області. 

До 01.02. 2021 

4.  Уточнити схему (порядок) взаємодії органів управління і сил районної 

ланки обласної територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ та її ланок на випадок 

загрози або виникнення НС. 

Відділ житлово – комунального 

господарства, архітектури, 

містобудування, інфраструктури, 

цивільного захисту населення та 

оборонної роботи райдержадміністрації, 

Новоград-Волинський міськрайвідділ 

управління ДСНС України в 

Житомирській області, Новоград-
Волинська дільниця басейнового 

управління водних ресурсів річки 

До 01.02. 2021 
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№ 
п/п 

Заходи Відповідальні за виконання Термін 

виконання 
Прип'ять, СЛД-1 районного центру 

телекомунікацій (РЦТ) №212 ПАТ 

“Укртелеком”, міські, селищні і сільські 

ради району 
5.  Уточнити регламент зв'язку та забезпечити оповіщення населення, 

робочого персоналу та керівників усіх рівнів при виникненні можливої 

загрози паводка (повені) 

Відділ житлово – комунального 

господарства, архітектури, 

містобудування, інфраструктури, 

цивільного захисту населення та 

оборонної роботи райдержадміністрації, 

Новоград-Волинський міськрайвідділ 

управління ДСНС у Житомирській 

області, Новоград-Волинська дільниця 

басейнового управління водних ресурсів 

р. Прип'ять, СЛД-1 районного центру 

телекомунікацій (РЦТ) №212 ПАТ 

“Укртелеком”, міські, селищні і сільські 

ради району 

До 10.02. 2021 

6.  Уточнити плани евакуації населення та своєчасного вивезення 

матеріальних цінностей, що можуть потрапити в зони підтоплення та 

заходи щодо життєзабезпечення населення в місцях тимчасового 

розміщення на період евакуації. Передбачити охорону та захист об'єктів і 

матеріальних цінностей, які неможливо вивезти із зони затоплення. 

Відділ житлово – комунального 

господарства, архітектури, 

містобудування, інфраструктури, 

цивільного захисту населення та 

оборонної роботи райдержадміністрації, 

міські, селищні і сільські ради району 

До 10.02. 2021 

7.  З урахуванням попередніх оцінок та кліматичних екстремумів на території 

міст, селищ та сіл району відкоригувати карти-схеми зон можливого 

виникнення НС, пов’язаних із пропуском льодоходу, дощових паводків та 

весняної повені. Визначити об’єкти життєзабезпечення населення, 

транспорту, енергетики, зв’язку та інші суб’єкти господарювання, що 

можуть зазнати негативного впливу та розробити заходи щодо забезпечення 

їх сталого функціонування під час пропуску льодоходу, дощових паводків 

та весняної повені. 

Райдержадміністрація, управління 

(відділи, сектори, служби), організації, 

установи і підприємства району та міські, 

селищні і сільські ради району 

До 05.02. 2021 

8.  Поповнити місцеві, відомчі і об’єктові матеріальні резерви, призначені для Новоград-Волинська дільниця До 15.02. 2021 



 19 
№ 
п/п 

Заходи Відповідальні за виконання Термін 

виконання 
запобігання та ліквідації НС, пов’язаних з пропуском льодоходу, дощових 

паводків та весняної повені. Забезпечити їх завчасне та раціональне 

розміщення поблизу зон можливих затоплень. 

басейнового управління водних ресурсів 

річки Прип'ять, міські, селищні і сільські 

ради району 
9.  Установити оптимальні режими роботи водогосподарських систем і 

комплексів з урахуванням екологічних вимог та санітарних норм і правил із 

обов’язковою участю представників природоохоронних санітарно-
епідеміологічних, рибоохоронних органів та інших зацікавлених 

організацій. 

Новоград-Волинська дільниця 

басейнового управління водних ресурсів 

річки Прип'ять, Новоград-Волинський 

відділ поліції Головного управління 

Національної поліції України у 

Житомирській області, Новоград-
Волинське райуправління Головного 

управління Держпродспоживслужби 

України в Житомирській області, міські, 

селищні і сільські ради району 

У період 
формування і 
проходження 
льодоходу, 
повені та 
паводків 

10.  Здійснювати заходи щодо забезпечення безперебійної роботи водозаборів 

господарсько-питного призначення, водопровідно-каналізаційних споруд і 

мереж. Забезпечити безперебійну роботу систем зливної каналізації, 

дренажних систем, природних та штучних дренажів для відведення талої та 

дощової води у населених пунктах. 

Новоград-Волинська дільниця 

басейнового управління водних ресурсів 

р. Прип'ять, міські, селищні і сільські 

ради району 
Постійно 

11.  Привести в готовність гідрометричні споруди, прилади, пристрої та 

обладнання на водомірних постах для здійснення посилених гідрологічних 

спостережень під час пропуску льодоходу, дощових паводків та весняної 

повені. Забезпечити надійний зв’язок з водомірними постами. 

Новоград-Волинська дільниця 

басейнового управління водних ресурсів 

річки Прип'ять, метеостанція "Новоград-
Волинський", СЛД-1 районного центру 

телекомунікацій (РЦТ) №212 ПАТ 

“Укртелеком” 

До 15.02. 2021 

12.  Забезпечити розчистку кюветів, трубопереїздів, придорожніх каналів, 
дренажних систем та малих потоків і річок з метою недопущення 
затримання талих вод у місцях розташування населених пунктів. 

Міські, селищні і сільські ради району До 15.02. 2021 

13.  Перевірити стан готовності до пропуску дощових паводків та весняної 

повені водосховищ, ставків, гідротехнічних споруд, меліоративних систем, 

мостів, підмостових русел автомобільних та залізничних мостів, кюветів, 

трубопереїздів, придорожніх каналів, дренажних систем та об’єктів 

життєзабезпечення і господарювання. 

Райдержадміністрація, міські, селищні і 

сільські ради району, Новоград-
Волинська дільниця басейнового 

управління водних ресурсів річки 

Прип'ять, балансоутримувачі та орендарі 

До 15.02. 2021 
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№ 
п/п 

Заходи Відповідальні за виконання Термін 

виконання 
водних об’єктів району 

14.  Опрацювати та направити пропозиції до балансоутримувачів та орендарів 

водних об’єктів щодо вжиття дієвих та вичерпних заходів з підготовки до 

пропуску льодоходу, дощових паводків та весняної повені водосховищ, 

ставків, гідротехнічних споруд зокрема: 
- забезпечення гідротехнічних споруд водних об’єктів матеріальним 

резервом (аварійним запасом матеріалів) для ліквідації аварійних 

пошкоджень на гідроспорудах та на випадок виникнення аварійних 

ситуацій та аварій. 

Міські, селищні і сільські ради району До 15.02. 2021 

15.  Провести комплекс необхідних робіт, пов’язаних із забезпеченням захисту 

від затоплення (підтоплення) місць зберігання хімічних засобів захисту 

рослин, складів отрутохімікатів, пально-мастильних матеріалів, пунктів 

заправки пальним, сміттєзвалищ, пунктів складування (зберігання) відходів 

дезактивації тощо. 

Райдержадміністрація, міські, селищні і 

сільські ради району, Новоград-
Волинське райуправління Головного 

управління Держпродспоживслужби 

України в Житомирській області, 

Новоград-Волинський відділ поліції ГУ 

Національної поліції України в 

Житомирській області 

У період 

формування і 

проходження 

по вені та 

паводків 

16.  Забезпечити проведення лабораторного контролю щодо якості питної води 

за радіологічними показниками в умовах проходження льодоходу, повені, 

паводків та прийняття управлінських рішень у випадках встановлення її 

невідповідності нормативним значенням 

Райдержадміністрація, міські, селищні і 

сільські ради району, Новоград-
Волинське райуправління Головного 

управління Держпродспоживслужби 

України в Житомирській області 

У період 
формування і 
проходження 
повені та 
паводків 

17.  Уточнити дані щодо наявних державних та приватних плавзасобів, 

забезпечити їх готовність для залучення до дій в умовах паводка, пропуску 

повені на підвідомчій території. 

Міські, селищні і сільські ради району До 15.02. 2021 

18.  Забезпечити проведення спостережень за розвитком меж підтоплення та 

здійснити оперативні заходи з метою надійного захисту населення і 

зменшення збитків господарствам. 

Міські, селищні і сільські ради району На період 
пропуску 
льодоходу, 
повені та 
паводків 

19.  Визначити необхідність проведення підривних робіт з метою захисту 

мостів і гідротехнічних споруд від можливих заторних явищ та укласти 

відповідні угоди з управлінням ДСНС України в Житомирській області та 

Райдержадміністрація, міські, селищні і 

сільські ради району 
До 15.02. 2021 
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№ 
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Заходи Відповідальні за виконання Термін 

виконання 
військовими частинами. 

20.  Забезпечити проведення лабораторного контролю щодо відповідності 

якості питної води гігієнічним вимогам за показниками вмісту залишкових 

кількостей солей важких металів, пестицидів, за радіологічними 

показниками в умовах проходження льодоходу, повені, паводків та 

прийняття управлінських рішень у випадках встановлення її 

невідповідності нормативним значенням». 

Новоград-Волинський міжрайонний 

відділ ДУ "Житомирський обласний 

лабораторний центр МОЗ України", 

Новоград-Волинське райуправління 

Головного управління 

Держпродспоживслужби України в 

Житомирській області, міські, селищні і 

сільські ради району 

У період 
формування і 
проходження 
льодоходу, 
повені та 
паводків 

21.  Організувати завчасне отримання гідрометеорологічної та 

водогосподарської інформації від суміжних областей з метою виконання 

заходів пропуску дощових паводків, повені на річках, які беруть початок за 

територією області і протікають в її межах. 

Відділ житлово – комунального 

господарства, архітектури, 

містобудування, інфраструктури, 

цивільного захисту населення та 

оборонної роботи райдержадміністрації, 

Новоград-Волинська дільниця 

басейнового управління водних ресурсів 

річки Прип'ять, метеостанція «Новоград-
Волинський», райдерж- адміністрація, 

міські, селищні і сільські ради району 

У період 
формування і 
проходження 
льодоходу, 
повені та 
паводків 

22.  Організувати спільні заходи, взаємодію та контроль щодо недопущення в 

період загрози та проходження льодоходу, дощових паводків та весняної 

повені відключення від засобів зв’язку та енергопостачання організацій і 

постів гідрометеорологічної служби, що здійснюють гідрометеорологічні 

спостереження. 

Метеостанція «Новоград-Волинський», 

СЛД-1 районного центру 

телекомунікацій (РЦТ) №212 ПАТ 
“Укртелеком”, Новоград-Волинський 

район електричних мереж, міські, 

селищні і сільські ради району 

У період 
формування і 
проходження 
льодоходу, 
повені та 
паводків 

23.  Забезпечити регулярну санітарну очистку прибережних смуг водних 

об’єктів. Міські, селищні і сільські ради району Постійно 
24.  Забезпечити у межах ділянок відповідальності вжиття заходів щодо:  

- стійкого функціонування мостів; 
- розчищення підмостових отворів від накопичення льоду з метою 

попередження виникнення льодових заторів, залишків деревини та сміття у 

межах ділянок відповідальності після кожного паводка. 

Райдержадміністрація, міські, селищні і 

сільські ради району 
У період 
формування і 
проходження 
льодоходу, 
повені та 
паводків 
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виконання 
25.  Визначити перелік аварійних гідротехнічних споруд на водних об’єктах та 

тих на яких відсутні балансоутримувачі. 
Райдержадміністрація, міські, селищні і 

сільські ради району 
До 16.02. 2021 

26.  
В межах компетенції та з урахуванням територіальності, на період 

проходження льодоходу, дощових паводків та весняної повені, закріпити 

гідротехнічні споруди на водних об’єктах, на яких відсутні 

балансоутримувачі, за органами місцевого самоврядування. 

Райдержадміністрація, міські, селищні і 

сільські ради району, Новоград-
Волинська дільниця басейнового 

управління водних ресурсів річки 

Прип'ять 

До 16.02.2021 

27.  Оперативно висвітлювати в засобах масової інформації питання про 

розвиток та хід пропуску льодоходу, паводка і повені, правила поведінки 

населення в цих умовах та заходи, що вживаються для забезпечення захисту 

населення і об’єктів господарювання. 

Міські, селищні і сільські ради району На період 
пропуску 
льодоходу, 
повені та 
паводків 

28.  Здійснити вибіркові перевірки готовності організацій, установ та 

підприємств, міських, селищних і сільських рад району, аварійно-
рятувальних сил і засобів до роботи під час пропуску льодоходу, паводка і 

повені. 

Новоград-Волинський міськрайвідділ 

управління ДСНС України в 

Житомирській області, відділ житлово – 
комунального господарства, архітектури, 

містобудування, інфраструктури, 

цивільного захисту населення та 

оборонної роботи райдержадміністрації, 

міські, селищні і сільські ради району 

Лютий 2021 

 
Секретар комісії                                                                                                                   Ярослав КОВАЛЬСЬКИЙ 
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Додаток 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Протокол засідання районної комісії з 

питань техногенно- екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій від «15» січня 2021 

року № 1 

 
СКЛАД 

районного оперативного штабу з безпечного пропуску дощових 
паводків та весняної повені 2021 року 

 
 

Остапчук Михайло 

Вікторович 
заступник голови Новоград-Волинської райдержадміністрації - 

керівник штабу 
Рафальський Олег 

Володимирович 
начальник Новоград-Волинського міськрайвідділу управління 

ДСНС України у Житомирській області  - заступник керівника 

штабу 

Члени штабу 
Руднєв Сергій 

Миколайович 
начальник Новоград-Волинської дільниці басейнового управління 

водних ресурсів річки Прип’яті 

Денеж Ганна 

Борисівна 
начальник метеостанції "Новоград-Волинський" 

Ковальський Ярослав 

Олексійович 
головний спеціаліст відділу житлово – комунального 

господарства, архітектури, містобудування, інфраструктури, 

цивільного захисту населення та оборонної роботи 

райдержадміністрації 

Костюк Микола 

Васильович 
Начальник СЛД-1 районного центру телекомунікацій (РЦТ) №212 

ПАТ “Укртелеком” (за згодою) 

Галигін Володимир 

Миколайович 
головний інженер Новоград-Волинського району електричних 

мереж 
Савчук Андрій 

Анатолійович 
головний спеціаліст відділу житлово – комунального 

господарства, архітектури, містобудування, інфраструктури, 

цивільного захисту населення та оборонної роботи 

райдержадміністрації 
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Коваль Олександр 

Сергійович 

начальник Новоград-Волинського районного управління ГУ 

Держпродспоживслужби України в Житомирській області 

Вовченко Олександр 

Володимирович 
заступник начальника Новоград-Волинського відділу поліції ГУ Національної 

поліції України в Житомирській області (за згодою) 
 
 
Секретар комісії                                                       Ярослав КОВАЛЬСЬКИЙ 
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Додаток 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Протокол засідання районної 

комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій від «15» 

січня 2021 року № 1 

СКЛАД 
районної оперативної (мобільної) групи по координації дій 

органів управління, сил і засобів при ускладненні обстановки у 
повеневий та паводковий період 2021 року 

Остапчук Михайло Вікторович заступник голови Новоград-Волинської райдержадміністрації – 
керівник групи 

Рафальський Олег 

Володимирович 
начальник Новоград-Волинського міськрайвідділу управління ДСНС 

України у Житомирській області  

Ковальський Ярослав 

Олексійович 
головний спеціаліст відділу житлово – комунального господарства, 

архітектури, містобудування, інфраструктури, цивільного захисту 
населення та оборонної роботи райдержадміністрації 

Руднєв Сергій Миколайович начальник Новоград-Волинської дільниці басейнового управління 

водних ресурсів річки Прип’яті 

Савчук Андрій Анатолійович головний спеціаліст відділу житлово – комунального господарства, 

архітектури, містобудування, інфраструктури, цивільного захисту 

населення та оборонної роботи райдержадміністрації 
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Додаток 2 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення районної комісії з питань техногенно- екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій протокол № 1 від «15» січня 
2021 р. 

КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН 
заходів щодо збереження та розвитку фонду захисних споруд цивільного захисту Новоград-Волинського району на 2021 - 2022 роки 

Комплексний план розроблено з метою збереження і розвитку фонду захисних споруд цивільного захисту (далі - захисні 

споруди), як об’єктів загальнодержавної важливості, що мають стратегічне значення для держави. Реалізація цих заходів створить 

умови для виконання конституційної норми щодо забезпечення державою безпеки населення. 

Основні завдання Комплексного плану: 
координація та визначення пріоритетних напрямків діяльності виконавчих комітетів міських, селищних і сільських рад та 

власників (балансоутримувачів) щодо збереження, утримання та розвитку фонду захисних споруд; 
здійснення контролю за станом готовності захисних споруд до використання за призначенням. 

№ 

з/п Найменування заходу Відповідальні виконавці Термін виконання Очікуваний результат 
1.  Уточнення відомостей про стан укриття населення у захисних 

спорудах цивільного захисту та розроблення для міст, сіл і селищ  

планів (схем) укриття відповідних категорій громадян з 

урахуванням стану готовності фонду захисних споруд та 

Рекомендацій щодо визначення потреб фонду захисних споруд та 

здійснення розрахунків укриття населення, наданих ДСНС 

України листом від 11.05.2019 № 16-6903/162 (з урахуванням 

виконання заходів з технічної інвентаризації). 

Райдержадміністрація, міські 

селищні і сільські ради 
щороку, за станом на 

01 листопада - до 20 

листопада поточного 

року 

встановлення єдиних вимог 

щодо розрахунків укриття 

населення у захисних спорудах 

2.  Уточнення відомостей про стан укриття населення району у 

захисних спорудах цивільного захисту з урахуванням стану 

готовності фонду захисних споруд та Рекомендацій щодо 

визначення потреб фонду захисних споруд та здійснення 

розрахунків укриття населення, наданих ДСНС України листом 

від 11.05.2019 № 16-6903/162 (з урахуванням виконання заходів з 

технічної інвентаризації). 

Відділ житлово – комунального 

господарства, архітектури, 

містобудування, інфраструктури, 
цивільного захисту населення та 

оборонної роботи 
райдержадміністрації 

щороку, за станом на 

01 листопада - до 01 

грудня поточного 

року 

коригування розрахунків 

укриття населення району у 

захисних спорудах 

3.  Завершення роботи по відпрацюванню (відновленню) 
документації (облікових карток, паспортів) на захисні споруди, з 

урахуванням виконання заходів з технічної інвентаризації. 

Відділ житлово – комунального 

господарства, архітектури, 

містобудування, інфраструктури, 
цивільного захисту населення та 

оборонної роботи 
райдержадміністрації, міські 

селищні і сільські ради 

до 01 листопада 2021 

року 
забезпечення належного обліку 

захисних споруд 
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№ 

з/п Найменування заходу Відповідальні виконавці Термін виконання Очікуваний результат 
підприємства (установи) - 
власники (балансоутримувачі) 

захисних споруд 
4.  Організація вивчення та доведення до балансоутримувачів 

(власників) захисних споруд вимог нормативних документів: 
Кодексу цивільного захисту України; 
постанови КМУ від 10.03.2017р. № 138 “Деякі питання 

використання захисних споруд цивільного захисту”; 
рекомендацій ДСНС України, наданих листом від 23.04.2018 №

 16-5712/162 з підготовки матеріалів для зняття з обліку 

безпідставно поставлених на облік захисних споруд цивільного 

захисту; 
рекомендацій ДСНС України, наданих листом від 04.07.2019 № 

03-9429/162 щодо виключення з фонду захисних споруд 

цивільного захисту, відсутніх як об’єкти нерухомого майна, а 

також безхазяйних; 
рекомендацій ДСНС України, наданих листом від 11.05.2019 

№16-6903/162 щодо ведення обліків захисних споруд цивільного 

захисту, технічну інвентаризацію яких не завершено; 
наказу МВС України від 09.07.2018 №579 “Про затвердження 

Вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд 

цивільного захисту” (зі змінами, внесеними наказом МВС від 

16.06.2020 № 460); 
ДБН В 2.2.5-97 “Захисні споруди цивільної оборони”; 
ДБН А 3.1-9-2000 “Прийняття в експлуатацію закінчених 

будівництвом ЗС ЦЗ (ЦО) та їх утримання”; 
ДБН В 1.2-4-2006 “Інженерно-технічні заходи цивільного 

захисту”; 
ДБН Б.1.1-5:2007 “Склад, зміст, порядок розроблення, 

погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів 

ЦЗ (ЦО) на мирний час у містобудівній документації”; 
ДСТУ Б А.2.2-7:2010 “Розділ інженерно-технічних заходів ЦЗ 

(ЦО) у складі проектної документації об’єктів. Основні 

положення”; 
Постанови Кабінету Міністрів України від 12.04 2017 № 257 

“Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в 

експлуатацію об’єктів будівництва”; 
наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України від 10.11.2017 № 

298 “Про затвердження форми паспорта об’єкта будівництва”; 
Інші нормативні документи. 

Відділ житлово – комунального 

господарства, архітектури, 

містобудування, інфраструктури, 
цивільного захисту населення та 

оборонної роботи 
райдержадміністрації, Новоград-
Волинський міськрайвідділ 

Управління ДСНС України в 

Житомирській області, міські 

селищні і сільські ради, 

підприємства (установи) - 
власники (балансоутримувачі) 

захисних споруд 

постійно дотримання вимог 

законодавчих та нормативних 

актів при забезпеченні 

належного стану утримання 

захисних споруд 

5.  Впровадження вимог Порядку створення, утримання фонду 

захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку та 

Відділ житлово – комунального 

господарства, архітектури, 

постійно забезпечення впровадження 

вимог до використання фонду 
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№ 

з/п Найменування заходу Відповідальні виконавці Термін виконання Очікуваний результат 
Порядку використання у мирний час захисних споруд цивільного 

захисту для господарських, культурних і побутових потреб, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 

10.03.2017 № 138. 

містобудування, інфраструктури, 
цивільного захисту населення та 

оборонної роботи 
райдержадміністрації, міські 

селищні і сільські ради, 

підприємства (установи) - 
власники (балансоутримувачі) 

захисних споруд 

захисних споруд для 

господарських, культурних та 

побутових потреб, 
особливостей їх реконструкції і 

подальшого використання у 

разі зміни власника чи 

балансоутримувача 

6.  Формування переліку власників (балансоутримувачів) захисних 

споруд згідно з новим адміністративно-територіальним поділом 

Новоград-Волинського району (у зв’язку зі змінами в 

адміністративно- територіальному устрої України) за 

результатами завершення реформи децентралізації влади та 

процесу реорганізації районних державних адміністрацій (РДА) і 

передачі об’єктів спільної власності територіальних громад 

ліквідованих районів у комунальну власність утвореним міським, 

селищним і сільським радам, розподілу повноважень, майнових 

прав та наявного майна, у тому числі й захисних споруд як 

об’єктів нерухомості. 

Відділ житлово – комунального 

господарства, архітектури, 

містобудування, інфраструктури, 
цивільного захисту населення та 

оборонної роботи 
райдержадміністрації, Новоград-
Волинський міськрайвідділ 

Управління ДСНС України в 

Житомирській області, міські 

селищні і сільські ради, 

підприємства (установи) - 
власники (балансоутримувачі) 

захисних споруд 

до 01 листопада 2021 
року 

Забезпечення належного обліку 

захисних споруд згідно з новим 

адміністративно-
територіальним поділом району 

7.  Організація роботи з підготовки міськими, селищними і 

сільськими радами матеріалів для зняття з обліку безпідставно 

поставлених на облік захисних споруд цивільного захисту (з 

урахуванням рекомендацій ДСНС України від 23.04.2018 № 16-
712/162) та подання до ДСНС України на погодження. 

Відділ житлово – комунального 

господарства, архітектури, 

містобудування, інфраструктури, 
цивільного захисту населення та 

оборонної роботи 
райдержадміністрації, міські 

селищні і сільські ради, 

підприємства (установи) - 
власники (балансоутримувачі) 

захисних споруд 

постійно забезпечення коригування 

наявної кількості захисних 

споруд, виключення відсутніх 

по факту захисних споруд 

8.  Організація роботи з підготовки міськими, селищними і 

сільськими радами підтверджуючих матеріалів для зняття з обліку 

захисних споруд цивільного захисту, подальше утримання та 

експлуатація яких неможливі (з урахуванням вимог Наказу МВС 

України від 09.07.2018 № 579 (зі змінами, внесеними наказом 

МВС від 16.06.2020 № 460) і Рекомендацій ДСНС України, 

наданих листом від 04.07.2019 № 03-9429/162) та подання до 

ДСНС України на погодження. 

Відділ житлово – комунального 

господарства, архітектури, 

містобудування, інфраструктури, 
цивільного захисту населення та 

оборонної роботи 
райдержадміністрації, міські 

селищні і сільські ради, 

підприємства (установи) - 
власники (балансоутримувачі) 

захисних споруд 

постійно забезпечення коригування 

наявної кількості захисних 

споруд, виключення з обліку 

захисних споруд, використання 

за призначенням яких 

неможливе за технічним станом 

9.  Коригування електронної бази даних обліку фонду захисних 

споруд області. 
Новоград-Волинський 

міськрайвідділ Управління ДСНС 

щороку, до 30 

листопада 
удосконалення процедури 

обліку захисних споруд 
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№ 

з/п Найменування заходу Відповідальні виконавці Термін виконання Очікуваний результат 
України в області 

10.  Впровадження вимог ДСТУ Б А.2.2-7:2010 “Розділ інженерно- 
технічних заходів цивільного захисту у складі проектної 

документації об’єктів. Основні положення”. 

Новоград-Волинський 

міськрайвідділ Управління ДСНС 

України в області, відділ житлово 

– комунального господарства, 

архітектури, містобудування, 

інфраструктури, цивільного 

захисту населення та оборонної 

роботи райдержадміністрації, 

міські селищні і сільські ради 

постійно забезпечення умов для розвитку 

фонду захисних споруд 

11.  Проведення поточних та капітальних ремонтів захисних споруд. Міські селищні і сільські ради, 

підприємства (установи) - 
власники (балансоутримувачі) 

захисних споруд 

постійно (відповідно 

до окремих планів) 
забезпечення належного стану 

утримання захисних споруд 

12.  Здійснення контролю за утриманням та станом використання 

захисних споруд. 
Міські селищні і сільські ради, 

підприємства (установи) - 
власники (балансоутримувачі) 

захисних споруд, відділ житлово – 
комунального господарства, 

архітектури, містобудування, 

інфраструктури, цивільного 

захисту населення та оборонної 

роботи райдержадміністрації, 

Новоград-Волинський 

міськрайвідділ Управління ДСНС 

України в області 

щороку здійснення контролю за 

належним утриманням 

захисних споруд 

13.  Відпрацювання планів приведення (переведення) захисних 

споруд у готовність до прийому громадян. 
Міські селищні і сільські ради, 

підприємства (установи) - 
власники (балансоутримувачі) 

захисних споруд 

до 01 травня 2021 

року 
забезпечення вчасного 

приведення захисних споруд в 

готовність до укриття 

населення 
14.  Забезпечення керівниками підприємств, установ та організацій, 

незалежно від форм власності, належного стану утримання 

захисних споруд у готовності до укриття населення. 

Міські селищні і сільські ради, 

підприємства (установи) - 
власники (балансоутримувачі) 

захисних споруд 

постійно Забезпечення належного стану 

утримання захисних споруд 

 

 

 

 

Ярослав КОВАЛЬСЬКИЙ    Секретар комісії 
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Додаток 3 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Протокол засідання районної комісії з 

питань техногенно- екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій від 

«___»_____________2021р. №__ 

 

 

ПЕРЕЛІК 
місць знищення вибухонебезпечних предметів групою піротехнічних робіт Управління ДСНС України в Житомирській  області на 

території Новоград-Волинського району 

№ 

з/п 
Регіон Місце знищення ВНП 

1.  Новоград-Волинський район 

піщаний кар’єр на території м.Баранівка 
колишній полігон військової частини А3940 на території Ємільчинської селищної 

ради 
полігон військової частини А0409 територія села Олександрівка  

 
 Секретар комісії                                                                                   Я.О. Ковальський 
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Додаток 4 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Протокол засідання обласної комісії з 

питань техногенно- екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій від 23 грудня 2020 

року № 42 

Витяг з переліку потенційно небезпечних об’єктів Житомирської області на 2021 рік 
          1. Потенційно небезпечні об’єкти, які зареєстровані у Державному реєстрі ПНО 

№ 
з/п Назва ПНО Місце знаходження 

ПНО 
Місце знаходження юридичної особи/ місце 

проживання фізичної особи, відповідальної 

за ПНО 

Реєстраційний номер у 

Державному реєстрі ПНО 

Новоград-Волинський район 
 

1. АГЗП ДП «Пропан» м. Баранівка, вул. Дубрівське шосе, 2 
Житомирський район, с. Станишівка, 
13 км шосе Житомир-Сквира 

ПНО-01.18.2014.0026846 

2. Пункт обміну балонів ДП «Пропан» м. Баранівка, вул. Дубрівське шосе, 2 
Житомирський район, с. Станишівка, 
13 км шосе Житомир-Сквира 

ПНО-01.18.2014.0027022 

3. 
ДП «Баранівське державне лісомисливське 

підприємство» 
м. Баранівка, вул. Вербова, 3 м. Баранівка, вул. Вербова, 3 ПНО-01.18.2004.0007210 

4. 
АЗС Колективне підприємство «Катіль» м.Баранівка, вул.Першотравенська, 30 м. Баранівка, вул. Фарфорова, 15 ПНО-05.18.2007.0014421 

5. 
Сховище пально-мастильних матеріалів 
ТОВ «Бейлі Оіл» 

Баранівський район, с. Дубрівка, вул. 

Вокзальна, 64 
м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 37/2-
106 

ПНО-05.18.2004.0008935 

6. АЗС ТОВ «Люкспромгаз» 
м.Баранівка, вул.Першотравенська, 24 м. Житомир, вул. Покровська, 48 ПНО-05.18.2007.0014422 

7. АЗС №45 ТОВ «ДЖЕРА-ОЙЛ» 
м.Баранівка, вул.Першотравенська, 21-а 

м. Житомир, вул. Т. Бульби- Боровця, 42 ПНО-05.18.2007.0014365 

8. 
Міст автодорожній 138 м через р. Случ м. 

Баранівка 
м. Баранівка, автодорога Дубрівка- Баранівка, 

км 23+251 м. Баранівка, вул. Першотравнева, 14 
ПНО-07.18.2004.0006913 

9. Міст автодорожній 198 м через р. Случ с. 

Острожок 
Баранівський район, с. Острожок, автодорога 

Рогачів-Довбиш, км 1+082 
м. Баранівка, вул. Першотравнева, 14 ПНО-07.18.2004.0006909 

10. 
АЗС (контейнерна) ТОВ «Печерський двір» 

Баранівський район, смт Довбиш, вул. 

Биківське шосе, 3 
м. Київ, вул. М. Трублаїні, 2А ПНО-05.18.2018.1029658 
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11. ТОВ «Еко Нова» м.Баранівка, вул.Івана Франка, 104-а м. Баранівка, вул. Івана Франка, 104-А ПНО-01.18.2016.4028519 
 

12. 
ТОВ «Рихальський завод сухого молока» 

Ємільчинський район, 
с. Рихальське, вул. Соборна, 38 

Ємільчинський район, 
с. Рихальське, вул. Соборна, 38 

ННО-01.18.2009.0019510 

 

13. АГЗП ДП «Пропан» смт Ємільчине, вул. І.Франка, 65 
Житомирський р-н, с. 
Станишівка, 
13 км шосе Житомир-Сквира 

ПНО-05.18.2014.0026857 

14. 
Державне підприємство «Ємільчинське лісове 

господарство» 
смт Ємільчине, вул. Миру, 1 смт Ємільчине, вул. Миру, 1 ПНО-01.18.2004.0007048 

15. 
Дочірнє підприємство «Ємільчинський лісгосп 

АПК» смт Ємільчине, вул. Партизанська, 13 смт Ємільчине, вул. Партизанська, 13 
ПНО-01.18.2008.0017271 

16. Нафтобаза №9 ТОВ «ДАГАЗ-ЛАЙТ» 
Ємільчинський район, смт Яблунець, вул. 

Героїв України, 7 
м. Житомир, вул. Гоголівська, 4 ПНО-01.18.2004.0002396 

17. АЗС №58 ТОВ «ДАГАЗ-ЛАЙТ» смт Ємільчине, вул. Соборна, 180 м. Житомир, вул. Гоголівська, 4 ПНО-05.18.2004.0004379 
18. АЗС №61 ТОВ «ДАГАЗ-ЛАЙТ» 

Ємільчинський район, с. Бараші, вул. 

Соборна, 26 
м. Житомир, вул. Гоголівська, 4 ПНО-05.18.2004.0004382 

19. АЗС №62 ТОВ «ДАГАЗ-ЛАЙТ» Ємільчинський район, 
с. Рихальське, автошлях Васьковичі 
- Шепетівка 

м. Житомир, вул. Гоголівська, 4 ПНО-05.18.2004 0004392 

20. АЗК ТОВ «Арт-Експо» 
Ємільчинський район, с. Вересівка, вул. 

Могилівська, 3А 
Ємільчинський район, 
с. Вересівка, вул. Могилівська, 3А 

ПНО-05.18.2010.0022115 

21. АЗС з АГЗП ТОВ «Ємільчино-льон» смт Ємільчине, вул. Миру, 59 смт Ємільчине, вул. Миру, 59 ПНО-05.18.2014.0027105 
22. АЗС з АГЗП ТОВ «Ємільчино-льон» 

Ємільчинський район, с. Сімаківка, автошлях 

Васьковичі - Шепетівка, км 54+900 
(праворуч) 

смт Ємільчине, вул. Миру, 59 ПНО-05.18.2014.0027104 

23. 
ПАТ «Новоград-Волинський м'ясокомбінат» м. Новоград-Волинський, вул. Борисова, 4 м. Новоград-Волинський, вул. Борисова, 4 

ПНО-01.18.2004.0001250 

24. Пункт обміну балонів ДП «Пропан» м. Новоград-Волинський, вул. Зарічна, 12 Житомирський р-н, с.Станишівка, 
13 км шосе Житомир-Сквира 

ПНО-01.18.2004.0006340 

25. 
АЗК №08-07 ТОВ «ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ» м. Новоград-Волинський, вул. Шевченко, 43 Волинська область, м. Луцьк, вул. Кремецька, 38 

ПНО-05.18.2009.0020136 

26. Нафтобаза ТОВ «АТП-М» 
м. Новоград-Волинський, вул. Шепетівська, 

29 
Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Берегівська 

обїздна, 11 
ПНО-01.18.2004.0002394 

 

27. АЗС №44 ТОВ «ДЖЕРА-ОЙЛ» 
м. Новоград-Волинський, вул. Юрія Глухова, 

56-в 
м. Житомир, вул. Т. Бульби- Боровця, 42 ПНО-05.18.2012.0025134 
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28. АЗК ТОВ «ІНТЕРГЕОКОМ» 
м. Новоград-Волинський, вул. Житомирська, 

146 
Київська область, м. Обухів, вул. Миру, буд. 17А, 

офіс 4А 
ПНО-05.18.2015.3027990 

29. АЗС №1 ФОП Смоляр В.О. 
м. Новоград-Волинський, вул. Шевченко, 82 

м. Новоград-Волинський, вул. 
Шевченка, 41/1, кв. 33 

ПНО-05.18.2004.0008934 

30. ТОВ «Новоград-Волинський елеватор» м. Новоград-Волинський, вул. 
Вокзальна, 1а 

м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 67/69 ПНО-01.18.2004.0008790 

31. АГЗП ТОВ «Мартал» м. Новоград-Волинський, вул. Шевченко, 82-
а 

Новоград-Волинський район, с. Пилиповичі, вул. 

40-річчя Перемоги, 1 
ПНО-05.18.2011.0023704 

32. ДП «Новоград-Волинське досвідне 

лісомисливське господарство» 
м. Новоград-Волинський, вул. Шепетівська, 

11 
Житомирська область, Новоград-Волинський район, 

с. Майстрів, вул. Шепетівська, 11 

ПНО-01.18.2004.0007068 

33. 
Дочірнє підприємство «Новоград- Волинський 
лісгосп АПК» м. Новоград-Волинський, вул. Потапова, 9 

м. Новоград-Волинський, вул. Потапова, 9 ПНО-01.18.2009.0020156 

34. 
Гідроспоруда на водосховищі «Новоград-
Волинське» на р.Случ 

м.Новоград-Волинський, вул. Водопровідна, 

49 м. Новоград-Волинський, вул. Водопровідна, 49 
ПНО-03.18.2010.0021525 

35. 
ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат» ПАТ 

«Житомирмолоко» 
Новоград-Волинський район, с. Наталівка, 

вул. Київська, 7 
Рівненська область, м. Дубно, вул. Грушевського, 

117-а 
ПНО-01.18.2004.0001050 

36. 
Лінійна виробничо-диспетчерська станція 

"Новоград-Волинський" ТОВ 

«Прикарпатзахідтранс» 
Новоград-Волинський район, с. Майстрова 

Воля, вул. Наливна станція, 1-а 

м. Рівне, вул. Котляревського,18 ПНО-01.18.2009.0020744 

37. 

Нафтоперекачувальна станція «Чижівка» Філії 

«МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» 

Новоград-Волинський район, с. Чижівка, вул. 

Дружби, 1-А 
м. Львів, вул. Липинського, 12 ПНО-01.18.2004.0000885 

38. Військова частина А 0409 

Новоград-Волинський район, с. Наталівка, 

військове містечко №33 

м. Новоград-Волинський, вул. Житомирська ПНО-01.18.2004.0008623 

39. ДП «Городницький лісгосп» 
Новоград-Волинський район, смт Городниця, 

вул. Паркова, 5 
Новоград-Волинський район, смт Городниця, вул. 

Паркова, 5 ПНО-01.18.2004.0008773 
 

40. АЗС №43 ТОВ «ДЖЕРА-ОЙЛ» Новоград-Волинський район, с. Броники, вул. 

Шосейна, 34 
м. Житомир, вул. Т. Бульби- Боровця, 42 ПНО-05.18.2007.0014359 

  41. АЗС №46 ТОВ «ДАГАЗ-ЛАЙТ» Новоград-Волинський район, смт Городниця, 

вул. Заводська, 15-а 
м. Житомир, вул. Гоголівська, 4 ПНО-05.18.2007.0014362 

42. АЗС №48 ТОВ «ДАГАЗ-ЛАЙТ» 
Новоград-Волинський район, с. Перемога, 

вул. Поліська, 8 
м. Житомир, вул. Гоголівська, 4 ПНО-05.18.2007.0014360 
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43. 
АЗК №08-09 ТОВ «ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ» 

Новоград-Волинський район, с. Броники, вул. 

Весела, 9 Волинська область, м. Луцьк, вул. Кремецька, 38 
ПНО-05.18.2009.0020139 

44. АЗК №08-08 ТОВ «ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ» 

Новоград-Волинський район, с. Нова 

Романівка, Житомирське шосе, 31 

Волинська область, м. Луцьк, вул. Кремецька, 38 ПНО-05.18.2009.0020138 

45. АЗС №2 ФОП Смоляр В.О. 
Новоград-Волинський район, с. Наталівка, 

вул. Молодіжна, 2 
м. Новоград-Волинський, вул. 
Шевченка, 41/1, кв. 33 

ПНО-05.18.2008.0017642 

46. АГНКС ТОВ «Трансгаз» 
Новоград-Волинський район, с. Наталівка, 

вул. Київська, 2 
Новоград-Волинський район, с. Наталівка, вул. 

Київська, 2 
ПНО-01.18.2006.0 010932 

47. 
АЗС ТОВ «Паливно-торгова фірма «Укр-
Петроль» 

Новоград-Волинський район, с. Анета (А/Д 

Київ-Чоп 232 км) 
Волинська обл., м. Володимир- 
Волинський, вул.Ковельська, 10 

ПНО-05.18.2010.0022040 

48. АГЗП ТОВ «Мартал» 

Новоград-Волинський район, с. Пилиповичі, 

вул. 40-річчя Перемоги, 1 

Новоград-Волинський район, с. Пилиповичі, вул. 

40-річчя Перемоги, 1 
ПНО-05.18.2011.0023703 

49. 
АЗС №4 ТОВ «ФАКТОР- АКТИВІНВЕСТ» 

Новоград-Волинський район, с. Піщів, вул. 

Львівська, 51-а 
м. Київ, вул. Стельмаха, 10-а ПНО-05.18.2014.0027136 

50. 
Чижівська мініГЕС ТОВ «Гідроенергоінвест» 

Новоград-Волинський район, с. Чижівка, вул. 

Шевченко, 16-а 
Новоград-Волинський район, с. Чижівка, вул. 

Шевченко, 16 
ПНО-03.18.2014.0027191 

51. Міст автодорожній 109 м через р. Случ, с. 

Гульськ 
Новоград-Волинський район, с. Гульськ, 

автодорога Новоград- Волинський-
Старокостянтинів- Броники, км 2+966 

м. Житомир, вул. Перемоги, 75 ПНО-07.18.2004.0006908 

 

52. 
Міст автодорожній через р. Случ 196,75м с. 

Наталівка 
Новоград-Волинський район, с. 
Наталівка а/д Київ-Чоп км228 + 850 

м. Житомир, вул. Перемоги, 75 ПНО-07.18.2008.0016434 

53. Міст автодорожній 108 м через р. Случ смт 

Городниця 
Новоград-Волинський район, смт Городниця, 

автодорога Городниця-Лучиця, км 0+300 

м. Житомир, вул. Перемоги, 75 ПНО-07.18.2004.0006907 

54. ТОВ «Церсаніт Інвест» Новоград-Волинський район, с. 
Чижівка, вул. Чижівська, 4 

Новоград-Волинський район, с. Чижівка, вул. 

Чижівська, 4 
ПНО-01.18.2016.5028426 

 

 
                
 
 
           2. Потенційно небезпечні об’єкти, які підлягають паспортизації 



 

 

6 

№ з\п 

Назва ПНО Місце знаходження 
ПНО 

Підпоряд 

кованість 

ПНО 
Місце знаходження юридичної особи \ 

місце проживання фізичної особи, 

відповідальної за ПНО 

Вид небезпеки Відповідальна особа 

 

1. 
АЗС з АГЗП ФОП Штих О.М. м. Баранівка, вул. Звягельська, 122 

ФОП м. Баранівка, вул. Звягельська, 122 вибухопожежна Штих О.М. 

2. 

Мала ГЕС ТОВ "Сайенс інновейшн 

продакшн" на р. Случ 

м. Баранівка, вул. Соборна ТОВ м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 9 гідродинамічна Нікулін Д.О. 

3. 
АГЗП ТОВ «Етеріум» м. Баранівка, вул. 

Першотравенська, 17 
ТОВ 

м. Житомир, вул. Пушкінська, 31, кв. 8 вибухопожежна 
Мурзак І.М. 

4. АЗС «Случ» ФОП Савич В.В. 
м. Баранівка, Дубрівське шосе, 4 

ФОП 
м. Баранівка, вул. Лугова, 34 вибухопожежна Савич В.В. 

5. 
Комплекс первинної 
обробки зерна (приймання, очистки, 

сушіння) СТОВ «МиРославель-
Агро» 

Баранівський район, с. Мирославль 

СТОВ 

Баранівський район, с. Мирославль Пожежна Дудкін О.Ю. 

6. АЗС ТОВ «Люкспромгаз» 
смт Ємільчине, вул. Соборна, 2 

ТОВ м. Житомир, вул. Покровська, 48 вибухопожежна Пузовіков В.Л. 

7. 
Газопровід Торжок-Долина з ГРС і 

відгалуженнями (газопроводами-
відводами) 

Новоград-Волинський район ЛВУМГ м. Рівне, вул. Костромська, 25а вибухопожежна Олійник І.Я. 

8. 

Газопровід Коростень- Рокитне з 

ГРС і відгалуженнями 

(газопроводами-відводами) 

Новоград-Волинський район ЛВУМГ м. Рівне, вул. Костромська, 25а вибухопожежна Олійник І.Я. 

 

9. АЗС ТОВ «ТРУД» 
Новоград-Волинський район, с. 

Сусли, вул. 
Суслівська, 50 

ТОВ Новоград-Волинський район, с. 
Сусли, вул. Радянська, буд. 1 

вибухопожежна Прохоренко В.І. 

    

 
              3. Потенційно небезпечні об’єкти, які необхідно вилучити з Державного реєстру 

№ з\п Назва ПНО Місце знаходження ПНО 
Місце знаходження юридичної 

особи \ місце проживання фізичної 

особи 

Реєстраційний номер у 

Державному реєстрі ПНО Документ, на підставі якого 

здійснюється вилучення ПНО з 

Державного реєстру ПНО 
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1. АЗС ТОВ «УкрНафтаЕліт»» 
м. Баранівка, вул. 

Першотравенська, 24 м. Київ, вул. Кіквідзе, 18-а 
ПНО-05.18.2007.0014422 

Зміна назви (ТОВ «Люкспромгаз») 
2. АЗС №45 ТОВ «Барнетта- 

Торг» 
м. Баранівка, вул. 

Першотравенська, 21- а 

м. Житомир, проспект Незалежності, 

10-г 
ПНО-05.18.2007.0014365 Зміна назви (ТОВ «ДЖЕРА-ОЙЛ») 

3. 
АЗС №1 Колективне 

підприємство «Катіль» м. Баранівка, вул. Фарфорова, 15 м. Баранівка, вул. Фарфорова, 15 
ПНО-01.18.2004.0004146 

Обєкт припинив діяльність 
4. АЗС №58 ТОВ «Селінг-Оіл» 

смт Ємільчине, вул. Соборна, 180 
м. Житомир, вул. 
Басейна, 2-а, офіс 5 

ПНО-05.18.2004.0004379 
Зміна назви (ТОВ «ДАГАЗ-ЛАЙТ») 

5. АЗС №61 ТОВ «Селінг-Оіл» 
с. Бараші, вул. Соборна, 26 

м. Житомир, вул. 
Басейна, 2-а, офіс 5 

ПНО-05.18.2004.00043 82 
Зміна назви (ТОВ «ДАГАЗ-ЛАЙТ») 

6. АЗС №62 ТОВ «Селінг-Оіл» 

с. Рихальське, автошлях Васьковичі 

- Шепетівка 

м. Житомир, вул. 
Басейна, 2-а, офіс 5 

ПНО-05.18.2004 0004392 Зміна назви (ТОВ «ДАГАЗ-ЛАЙТ») 

7. Нафтобаза №9 ТОВ «Селінг- 
Оіл» 

смт Яблунець, вул. Героїв України, 

7 

м. Житомир, вул. 
Басейна, 2-а, офіс 5 

ПНО-01.18.2004.0002396 Зміна назви (ТОВ «ДАГАЗ-ЛАЙТ») 

8. АЗС №44 ТОВ «Барнетта- 
Торг» 

м. Новоград-Волинський, вул. Юрія 

Глухова, 56-в 
м. Житомир, проспект Незалежності, 

10-г 
ПНО-05.18.2012.0025134 Зміна назви (ТОВ «ДЖЕРА-ОЙЛ») 

9. АЗС №43 ТОВ «Барнетта- 
Торг» 

Новоград-Волинський район, с. 

Броники, вул. Шосейна, 34 

м. Житомир, проспект Незалежності, 

10-г 
ПНО-05.18.2007.0014359 Зміна назви (ТОВ «ДЖЕРА-ОЙЛ») 

10. АЗС №46 ТОВ «Селінг-Оіл» 

Новоград-Волинський район, смт Г 

ородниця, вул. Заводська, 15-а 

м. Житомир, вул. 
Басейна, 2-а, офіс 5 

ПНО-05.18.2007.0014362 Зміна назви (ТОВ «ДАГАЗ-ЛАЙТ») 

11. АЗС №48 ТОВ «Селінг-Оіл» 

Новоград-Волинський район, с. 

Перемога, вул. Поліська, 8 

м. Житомир, вул. 
Басейна, 2-а, офіс 5 

ПНО-05.18.2007.0014360 
 
 
 
 
  

Зміна назви (ТОВ «ДАГАЗ-ЛАЙТ») 

 
 
 
 



 

 

 
Додаток 5 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Протокол засідання обласної комісії з 

питань техногенно- екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій 
від 23 грудня 2020 року № 42 

Класифікація 
хімічно небезпечних об’єктів у Житомирській області станом на 01.01.2021 року 

№ з/п Найменування об’єкта, що класифікується 
Ступінь 
хімічної 
небезпеки 
об’єкта 

Найменування та 
кількість НХР в 
одиничний 
максимальній 
ємності, т 

Кількість 
населення, 
яке 
потрапляє в 
ПЗХЗ тис. 
осіб 

1. 

Житомирський район, Житомирська міська 

територіальна громада, м. Житомир ЖККП 

"М'ясомолторг" Житомирської обласної ради 

2 Аміак, 2,4 1,960 

2. 

Житомирський район, Житомирська міська 

територіальна громада, м. Житомир 
ДП "Старокостянтинівський молочний завод" 
Виробничий структурний підрозділ в м. Житомир 

2 Аміак, 2,4 1,960 

3. 

Житомирський район, Житомирська міська 

територіальна громада, м. Житомир 
АТ "Житомирський маслозавод" 

2 Аміак, 2,8 1,915 

4. 

Коростенський район, Коростенська міська 

територіальна громада, м. Коростень Коростенське 

КП "Водоканал" 

2 Хлор, 0,05 1,326 

5. 

Бердичівський район, 
Бердичівська міська територіальна громада, м. 

Бердичів 
ТОВ "Бердичівська фабрика морозива" 

2 Аміак, 2,15 0,936 

6. Бердичівський район, 2 Аміак, 1,2 0,911 



 

 

№ з/п Найменування об’єкта, що класифікується 
Ступінь 
хімічної 
небезпеки 
об’єкта 

Найменування та 
кількість НХР в 
одиничний 
максимальній 
ємності, т 

Кількість 
населення, 
яке 
потрапляє в 
ПЗХЗ тис. 
осіб 

 

Бердичівська міська територіальна громада, м. 

Бердичів 
ПАТ "Бердичівський м'ясокомбінат" 

   

7. 
Бердичівський район, Бердичівська міська 

територіальна громада, м. Бердичів МКП 

"Бердичівводоканал" 

2 Хлор, 0,05 1,501 

8. 

Бердичівський район, 
Андрушівська міська територіальна громада, м. 

Андрушівка 
ТОВ "Андрушівський 
маслосирзавод" 

2 Аміак, 
1,67 

0,562 

9. 

Житомирський район, Тетерівська сільська 

територіальна громада, х. Побитівка 
Насосна станція води І-го підйому КП 

"Житомирводоканал" Житомирської міської ради 

2 Хлор, 1,0 0,973 

10. 
Житомирський район, 
Любарська селищна територіальна громада, смт 

Любар 
ПП "Ренет" 

2 Аміак, 0,4 0,566 

11. 

Житомирський район, 
Корнинська селищна територіальна громада, смт 

Корнин 
Корнинська філія 
ТОВ "ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ" 

3 Аміак, 
1,2 

0,176 

12. 

Житомирський район, Радомишльська міська 

територіальна громада, м. Радомишль 
ПрАТ "Пиво-безалкогольний комбінат "Радомишль" 

2 Аміак, 3,9; 

соляна 

кислота, 0,834 

1,050 

0,894 

13. 

Коростенський район, Малинська міська 

територіальна громада, м. Малин 
Хлораторна очисних споруд Фабрики банкнотного 

паперу Банкнотно-монетного двору НБУ 

2 Хлор, 0,872 1,868 



 

 

 

№ з/п Найменування об’єкта, що класифікується 
Ступінь 
хімічної 
небезпеки 
об’єкта 

Найменування та 
кількість НХР в 
одиничний 
максимальній 
ємності, т 

Кількість 
населення, яке 
потрапляє в 
ПЗХЗ тис. осіб 

14. 

Коростенський район, Малинська міська 

територіальна громада, м. Малин Фабрика 

банкнотного паперу Банкнотно-монетного двору 

НБУ 

2 Соляна кислота, 

10,0 
2,376 

15. 
Коростенський район, Малинська міська 

територіальна громада, м. Малин ТОВ "Малин 

Енергоінвест" 

2 Хлор, 0,05 1,024 

16. Коростенський район, Іршанська селищна 

територіальна громада, смт Іршанськ КП “Іршанське 

державне комунальне підприємство” (фільтрувальна 

станція з хлораторною) Іршанської селищної ради 

2 Хлор, 0,05 1,251 

17. 

Новоград-Волинський район, Чижівська об'єднана 

територіальна громада, с. Рихальське ТОВ 

"Рихальський завод сухого молока" 

2 Аміак, 
1,67 

0,387 

 

Кількість ХНО, разом 17 
  

у тому числі по ступенях небезпеки: 
   

I 0 
  

II 16 
  

III 1 
  

IV 0 
  

 
 
Відповідальний секретар комісії 
 
 

Ірина ГРУЗИНСЬКА 



 

 

Продовження додатку 5 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Протокол засідання обласної 

комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій 

від 23 грудня 2020 року № 42 

Класифікація 
адміністративно-територіальних одиниць (АТО) в Житомирській області станом на 

01.01.2021 року 

№ 
з/п Найменування АТО 

Кількість 

населення, 

що мешкає в 

АТО, тис. 

осіб 

Кількість 

хімічно 

небезпечних 

об'єктів, які 

впливають на 

АТО, од. 

Кількість 

населення у 

ПЗХЗ, тис. 

осіб 

Частка 

території, 

що 

потрапляє у 

ЗМХЗ, % 

Ступінь 

хімічної 

небезпеки 

АТО 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Житомирська міська 

територіальна громада 

265,939 3 4,542 4,70 IV 

2. Коростенська міська 
територіальна громада 73,365 1 1,326 0,27 IV 

3. 
Бердичівський район 

161,462 4 3,910 0,23 IV 

4. 
Житомирський район 

618,111 4 2,765 0,12 IV 

5. 
Коростенський район 

258,935 4 4,748 0,33 IV 

6. Новоград- 
Волинський район 

169,704 1 0,387 0,03 IV 

За область: 
1208,212 17 17,678 0,06 IV 



 

 

 

 

 
 
 

Відповідальний секретар комісії 
Ірина ГРУЗИНСЬКА 



 
 

Додаток 6 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Протокол засідання районної комісії з 

питань техногенно- екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій від «15» січня 2021 
року № 1 

Заходи 
щодо запобігання загибелі людей на водних об'єктах Новоград-Волинського району у 2021 році 

№ 

з/п 
Запропоновані заходи Виконавці Терміни виконання 

1.  Проаналізувати причини загибелі людей на воді та льоду, що 

сталися в минулі роки, розробити та затвердити плани заходів щодо 

забезпечення безпеки людей на водних об'єктах Новоград-
Волинського району під час купального сезону та у зимовий період з 

урахуванням специфіки міст, селищ і сіл та результатів проведеного 

аналізу. 

Відділ житлово – комунального господарства, 

архітектури, містобудування, інфраструктури, 

цивільного захисту населення та оборонної 

роботи райдержадміністрації, сільські, селищні 

і міські голови району 

До 1 лютого 2021 
року 

2.  Визначити найбільш небезпечні ділянки місць рибальства та 

масового відпочинку населення на водних об'єктах у зимовий період 

та установити на місцевості відповідні інформаційні стенди про 

місця, де заборонено вихід на лід. 

Сільські, селищні і міські голови району, 

користувачі водних об'єктів 
до 1 лютого 2021 

року 

3.  Провести роботу щодо визначення місць, призначених для 

організованого відпочинку людей на прибережних захисних смугах 

водних об’єктів або островах, та водні об’єкти, на яких розташовані 

засоби розваг і атракціони, а також місця для фізкультурно-
оздоровчих та спортивних заходів, аматорського і спортивного 

рибальства, як місць масового відпочинку населення на водних 

об’єктах. 

Сільські, селищні і міські голови району, 

користувачі водних об'єктів 
до 1 квітня 2021 

року 

4.  Організувати проведення в навчальних закладах району занять з 

вивчення правил поведінки на воді, заходів безпеки на льоду, надання 

домедичної допомоги потерпілим.  
Обладнати у навчальних закладах тематичні куточки із зазначеною 

інформацією. 

Управління освіти міських рад, відділи 

(сектори) освіти сільських і селищних рад 

району, заклади охорони здоров’я району, 

Новоград-Волинська комунальна аварійно-
рятувальна служба на воді, Новоград-

упродовж 

навчального року 



 

 

№ 

з/п 
Запропоновані заходи Виконавці Терміни виконання 

Волинський міськрайвідділ Управління ДСНС 

України в Житомирській області 
5.  Під час проведення батьківських зборів у навчально-виховних 

закладах району здійснювати виступи перед батьками щодо 

доведення правил безпеки під час перебування біля водойм. 

Управління освіти міських рад, відділи 

(сектори) освіти сільських і селищних рад 

району, Новоград-Волинська комунальна 

аварійно-рятувальна служба на воді, Новоград-
Волинський міськрайвідділ Управління ДСНС 

України в Житомирській області 

упродовж 

навчального року 

6.  Під час літніх канікул проводити профілактичну роботу із 

зазначеної проблематики у дитячих оздоровчих закладах та 

пришкільних таборах із залученням громадських організацій. 

Управління освіти міських рад, відділи 

(сектори) освіти сільських і селищних рад 

району, Новоград-Волинська комунальна 

аварійно-рятувальна служба на воді, Новоград-
Волинський міськрайвідділ Управління ДСНС 

України в Житомирській області 

червень-серпень 
2021 року 

7.  Організувати проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи 

через засоби масової інформації щодо пропаганди безпечної 

поведінки на воді, перебування на льоду, інформування про випадки 

загибелі людей на водних об'єктах, розміщення корисних порад з 

правилами безпечного відпочинку тощо. 

Відділ житлово – комунального господарства, 

архітектури, містобудування, інфраструктури, 

цивільного захисту населення та оборонної 

роботи райдержадміністрації, сільські, селищні 

і міські голови району, Новоград-Волинський 

міськрайвідділ Управління ДСНС України в 

Житомирській області 

Постійно 

8.  Поновлювати матеріали із вимогами безпечного відпочинку людей 

на водних об’єктах, заходами безпеки на льоду в місцях масового 

перебування людей (автобусні, залізничні вокзали, автостанції, 

житлово-комунальні, торгівельні, медичні, освітні та інші соціально-
побутові заклади й установи, приміщення органів місцевого 

самоврядування тощо). 

Відділ житлово – комунального господарства, 

архітектури, містобудування, інфраструктури, 

цивільного захисту населення та оборонної 

роботи райдержадміністрації, сільські, селищні 

і міські голови району, Новоград-Волинський 

міськрайвідділ Управління ДСНС України в 

Житомирській області, управління праці, 

соціальної політики, заклади охорони здоров’я 

району, управління освіти міських рад, відділи 

(сектори) освіти сільських і селищних рад 

району, Новоград-Волинський міськрайвідділ 

управління ДСНС України в Житомирській 

постійно з 

урахуванням 

періодів року 



 

 

№ 

з/п 
Запропоновані заходи Виконавці Терміни виконання 

області, керівники (власники) ринків, 

торгівельних закладів, автоперевізники всіх 

форм власності, керівники авто- і залізничних 

вокзалів та станцій, керівники підприємств, 

установ та закладів району 
9.  Провести заходи щодо забезпечення безпеки людей на водних 

об’єктах під час святкування Водохреща. 
Сільські, селищні і міські голови району. до початку 

проведення заходів 
10.  Ініціювати розгляд проблемних питань щодо визначення і 

обладнання місць масового відпочинку на водних об’єктах на 

районній і місцевих комісіях з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій. 

Відділ житлово – комунального господарства, 

архітектури, містобудування, інфраструктури, 

цивільного захисту населення та оборонної 

роботи райдержадміністрації, сільські, селищні 

і міські голови району 

до 1 квітня 2021 

року 

11.  У відповідності до Правил охорони життя людей на водних об'єктах 

України, подати затверджені місцевими комісіями з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій переліки 

визначених місць масового відпочинку людей на водних об’єктах до 

райдержадміністрації, Новоград-Волинського міськрайвідділу 

управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 

Житомирській області та атестованим аварійно-рятувальним 

службам, які обслуговують водні об’єкти на території Новоград-
Волинського району. 

Сільські, селищні і міські голови району. до 1 квітня 2021 

року 

12.  Провести обстеження й очищення від сторонніх предметів дна пляжу 

(водного об’єкта) сертифікованими водолазними підрозділами 

аварійно-рятувальної служби або спеціалізованими аварійно-
рятувальними службами, що пройшли атестацію відповідно до  

Порядку атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 

листопада 2013 року № 828. 

Сільські, селищні і міські голови району, 

користувачі водних об'єктів 
до початку 

купального сезону 

13.  Забезпечити своєчасну підготовку водного об’єкта (пляжу) до 

масового відпочинку людей зі складанням необхідних документів, 
згідно вимог Правил охорони життя людей на водних об’єктах 
України. 

Сільські, селищні і міські голови району, 

користувачі водних об'єктів 
до початку 

купального сезону 

14.  Укласти договір на аварійно-рятувальне обслуговування місця Сільські, селищні і міські голови району, до початку 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0566-17/conv/print1443083816148588%23n14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0566-17/conv/print1443083816148588%23n14


 

 

№ 

з/п 
Запропоновані заходи Виконавці Терміни виконання 

масового відпочинку людей на водних об’єктах з аварійно-
рятувальною службою, яка пройшла атестацію відповідно до Порядку 

атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників. 

користувачі водних об'єктів купального сезону 

15.  Організувати функціонування рятувальних постів на місцях 

масового відпочинку людей на водних об’єктах. 
Сільські, селищні і міські голови району, 

користувачі водних об'єктів 
під час купального 

сезону 
16.  Установити щити з написами «КУПАТИСЯ ЗАБОРОНЕНО!» в 

місцях, заборонених для купання. 
Сільські, селищні і міські голови району, 

користувачі водних об'єктів 
до початку 

купального сезону 
17.  Продовжити роботу по забезпеченню готовності комунальних 

аварійно-рятувальних служб реагування на воді (укомплектування 

штатів, придбання обладнання тощо). 

Новоград-Волинський міський голова, 

керівник Новоград-Волинської комунальної 

аварійно- рятувальної служби на воді 

постійно 

18.  На визначених місцях масового відпочинку людей на водних 

об’єктах проводити навчально-пізнавальну акцію «Біля води без 

біди» із залученням громадських організацій. 

Новоград-Волинський міськрайвідділ 

управління ДСНС України в Житомирській 

області, Новоград-Волинська комунальна 

аварійно-рятувальна служба на воді 

упродовж 

купального сезону 

19.  Під час здійснення профілактичних заходів та патрулювання в 

місцях масового відпочинку населення біля водойм проводити 

роз’яснювальну роботу щодо небезпеки купання у невстановлених 

для цього місцях, доводити до мешканців і відпочиваючих

 основні аспекти безпечного відпочинку на воді. 

Новоград-Волинський міськрайвідділ 

управління ДСНС України у Житомирській 

області, відділ житлово – комунального 

господарства, архітектури, містобудування, 

інфраструктури, цивільного захисту населення 

та оборонної роботи райдержадміністрації, 

сільські, селищні і міські голови району, 

Новоград-Волинський відділ поліції ГУ 

Національної поліції України в Житомирській 

області 

постійно 

 
 
 Секретар комісії                                                                                               Ярослав КОВАЛЬСЬКИЙ 

 
 



 

 

одаток 7 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Протокол засідання обласної комісії з питань 

техногенно- екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій від «15» січня 2021 року № 1 
ПЛАН 

роботи районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на 2021 рік 
 

№ 

з/п Питання Відповідальні за підготовку 

матеріалів 
Дата розгляду 

питання 
Доповідачі та учасники 

обговорення 
1.  Про визначення та затвердження переліку суб’єктів 

господарювання та населених пунктів, де рекомендується 

створення добровільної пожежної охорони. 

Новоград-Волинський 

міськрайвідділ Управління 

ДСНС України в 

Житомирській області 

лютий Новоград-Волинський 

міськрайвідділ Управління 

ДСНС України в 

Житомирській області 
2.  Про затвердження Плану залучення сил і засобів для 

ліквідації наслідків НС на території району у 2021 році. 
Новоград-Волинський 

міськрайвідділ Управління 

ДСНС України в 

Житомирській області 

лютий Новоград-Волинський 

міськрайвідділ Управління 

ДСНС України в 

Житомирській області 
3.  Про приведення до відповідної категорійності 

електропостачання струмоприймачів, які забезпечують 

функціонування закладів охорони здоров’я району. 

Новоград-Волинський район 

електричних мереж, заклади 

охорони здоров'я району 

березень Новоград-Волинський район 

електричних мереж 

4.  Про стан накопичення та збереження місцевих 

матеріальних резервів. 
Міські, селищні і сільські 
ради 

березень Міські, селищні і сільські 
ради 

5.  Про затвердження заходів щодо підготовки населених 

пунктів та об'єктів району до функціонування під-час 

весняно-літнього пожежонебезпечного періоду 2021 року. 

Новоград-Волинський 

міськрайвідділ Управління 

ДСНС України в 

Житомирській області 

березень Новоград-Волинський 

міськрайвідділ Управління 

ДСНС України в 

Житомирській області 
6.  Про стан підготовки лісогосподарських підприємств 

району до роботи в пожежонебезпечний період 2021 року. 
Новоград-Волинський 

міськрайвідділ Управління 

ДСНС України в 

Житомирській області, 
ДП "Новоград-Волинське 

ДЛМГ", ДП "Городницьке ЛГ", 

ДП "Новоград-Волинський 

лісгосп АПК", ДП "Баранівське 

березень Новоград-Волинський 

міськрайвідділ Управління 

ДСНС України в 

Житомирській області, 
ДП "Новоград-Волинське 

ДЛМГ", ДП "Городницьке 

ЛГ", ДП "Новоград-
Волинський лісгосп АПК", ДП 



 

 

№ 

з/п Питання Відповідальні за підготовку 

матеріалів 
Дата розгляду 

питання 
Доповідачі та учасники 

обговорення 
ЛМГ", ДП "Ємільчинське ЛГ", 

ДП "Ємільчинський лісгосп 

АПК" 

"Баранівське ЛМГ", ДП 

"Ємільчинське ЛГ", ДП 

"Ємільчинський лісгосп АПК" 
7.  Про організацію забезпечення санітарного та 

епідемічного 
благополуччя населення в районі. 

Новоград-Волинське 

райуправління ГУ 

Держпродспоживслужби 

України в Житомирській 

області 

квітень Новоград-Волинське 

райуправління ГУ 

Держпродспоживслужби 

України в Житомирській 

області 
8.  Про визначення та підготовку до купального сезону місць 

масового відпочинку людей на водних об’єктах. 
Новоград-Волинський 

міськрайвідділ Управління 

ДСНС України в 

Житомирській області 

травень Новоград-Волинський 

міськрайвідділ Управління 

ДСНС України в 

Житомирській області,  міські, 

селищні і сільські ради 
9.  Про стан готовності з питань пожежної безпеки закладів 

відпочинку та оздоровлення людей, у тому числі дітей, до 

нового оздоровчого періоду. 

Новоград-Волинський 

міськрайвідділ Управління 

ДСНС України в 

Житомирській області 

травень Новоград-Волинський 

міськрайвідділ Управління 

ДСНС України в 

Житомирській області, 

Управління освіти міських 

рад, відділи (сектори) освіти 

сільських і селищних рад 

району 
10.  Про заходи забезпечення протипожежного захисту 

об’єктів аграрного сектору економіки під час збирання, 

переробки та зберігання продукції врожаю 2021 року. 

Новоград-Волинський 

міськрайвідділ Управління 

ДСНС України в 

Житомирській області 

червень Новоград-Волинський 

міськрайвідділ Управління 

ДСНС України в 

Житомирській області, 

керівники 

сільгосппідприємств району 

незалежно від форми 

власності 
11.  Про стан протипожежного водопостачання в районі. Новоград-Волинський 

міськрайвідділ Управління 

ДСНС України в 

Житомирській області, міські, 

селищні і сі,6льські ради 

липень Новоград-Волинський 

міськрайвідділ Управління 

ДСНС України в 

Житомирській області, міські, 

селищні і сільські ради 



 

 

№ 

з/п Питання Відповідальні за підготовку 

матеріалів 
Дата розгляду 

питання 
Доповідачі та учасники 

обговорення 
12.  Про заходи щодо забезпечення протипожежного захисту 

об’єктів освіти, культури, охорони здоров'я та соціального 

захисту району. 

Новоград-Волинський 

міськрайвідділ Управління 

ДСНС України в 

Житомирській області, 

Управління освіти міських 

рад, відділи (сектори) освіти 

сільських і селищних рад 

району, керівники закладів 

охорони здоров'я району, 

управління праці, соціальної 

політики, керівники закладів 

культури району, міські, 

селищні і сільські ради району 

липень Новоград-Волинський 

міськрайвідділ Управління 

ДСНС України в 

Житомирській області, 

Управління освіти міських 

рад, відділи (сектори) освіти 

сільських і селищних рад 

району, керівники закладів 

охорони здоров'я району, 

управління праці, соціальної 

політики, керівники закладів 

культури району, міські, 

селищні і сільські ради району 
13.  Про стан забезпечення населення якісною та безпечною 

для здоров'я питною водою. 
Новоград-Волинське 

райуправління ГУ 

Держпродспоживслужби в 

Житомирській області, міські, 

селищні і сільські ради району 

липень Новоград-Волинське 

райуправління ГУ 

Держпродспоживслужби в 

Житомирській області, міські, 

селищні і сільські ради району 
14.  Про стан протипожежного захисту та готовність об’єктів 

освіти до нового навчального 2021/2022 року. 
Новоград-Волинський 

міськрайвідділ Управління 

ДСНС України в 

Житомирській області, 

Управління освіти міських 

рад, відділи (сектори) освіти 

сільських і селищних рад 

району 

серпень Новоград-Волинський 

міськрайвідділ Управління 

ДСНС України в 

Житомирській області, 

Управління освіти міських 

рад, відділи (сектори) освіти 

сільських і селищних рад 

району 
15.  Про підготовку районних служб, органів виконавчої 

влади та місцевого самоврядування до дій в осінньо-
зимовий період 2021/2022 року. 

Управління (відділи, сектори, 
служби) райдержадміністрації, 
міські, селищні і сільські ради 
району 

вересень Управління (відділи, сектори, 
служби) райдержадміністрації, 
міські, селищні і сільські ради 
району 

16.  Про заходи щодо запобігання виникненню нещасних 

випадків під час експлуатації котельнь та кисневих балонів 

у закладах охорони здоров’я та освіти району. 

Керівники закладів охорони 

здоров’я району, відповідальні 

за охорону праці та техніку 

безпеки в закладах охорони 

вересень Керівники закладів охорони 

здоров’я району, відповідальні 

за охорону праці та техніку 

безпеки в закладах охорони 



 

 

№ 

з/п Питання Відповідальні за підготовку 

матеріалів 
Дата розгляду 

питання 
Доповідачі та учасники 

обговорення 
здоров’я району  здоров’я району 

17.  Про стан зберігання та утилізації непридатних до 

використання або заборонених пестицидів 
Новоград-Волинське 

райуправління ГУ 

Держпродспоживслужби в 

Житомирській області, 

інспекція захисту рослин, 

міські, селищні і сільські ради 

району 

жовтень  Новоград-Волинське 

райуправління ГУ 

Держпродспоживслужби в 

Житомирській області, 

інспекція захисту рослин, 

міські, селищні і сільські ради 

району 
18.  Про затвердження переліку суб’єктів господарювання та 

населених пунктів району, де рекомендовано створення 

добровільної пожежної охорони (розпорядження голови 

ОДА від 09.06.2015 за № 171). 

Новоград-Волинський 

міськрайвідділ Управління 

ДСНС України в 

Житомирській області, відділ 

житлово – комунального 

господарства, архітектури, 

містобудування, 

інфраструктури, цивільного 

захисту населення та 

оборонної роботи 

райдержадміністрації 

жовтень Новоград-Волинський 

міськрайвідділ Управління 

ДСНС України в 

Житомирській області, відділ 

житлово – комунального 

господарства, архітектури, 

містобудування, 

інфраструктури, цивільного 

захисту населення та 

оборонної роботи 

райдержадміністрації, міські, 

селищні і сільські ради району 
19.  Про стан забезпечення працівників ТОВ "Рихальський 

завод сухого молока" та населення, яке потрапляє в 

прогнозовану зону хімічного забруднення, працівників 

підприємств, що розташовані у зоні можливого хімічного 

забруднення засобами індивідуального захисту. 

Новоград-Волинський 

міськрайвідділ Управління 

ДСНС України в 

Житомирській області, 

Чижівський сільський голова, 

керівник ТОВ "Рихальський 

завод сухого молока", відділ 

житлово – комунального 

господарства, архітектури, 

містобудування, 

інфраструктури, цивільного 

захисту населення та 

оборонної роботи 

райдержадміністрації 

листопад Новоград-Волинський 
міськрайвідділ Управління 
ДСНС України в 
Житомирській області, 
Чижівський сільський голова, 
керівник ТОВ "Рихальський 
завод сухого молока", відділ 
житлово – комунального 
господарства, архітектури, 
містобудування, 
інфраструктури, цивільного 
захисту населення та 
оборонної роботи 
райдержадміністрації 



 

 

№ 

з/п Питання Відповідальні за підготовку 

матеріалів 
Дата розгляду 

питання 
Доповідачі та учасники 

обговорення 
20.  Про стан забезпеченості якісними продуктами 

харчування дітей освітніх закладів району. 
Новоград-Волинське 

райуправління ГУ 

Держпродспоживслужби в 

Житомирській області, 

Управління освіти міських 

рад, відділи (сектори) освіти 

сільських і селищних рад 

району 

листопад Новоград-Волинське 

райуправління ГУ 

Держпродспоживслужби в 

Житомирській області, 

Управління освіти міських 

рад, відділи (сектори) освіти 

сільських і селищних рад 

району 
21.  Про результати інвентаризації захисних споруд 

цивільного захисту (протирадіаційних укриттів). 
Новоград-Волинський 

міськрайвідділ Управління 

ДСНС України в 

Житомирській області, міські, 

селищні і сільські ради 

району, власники 

(балансоутримувачі) захисних 

споруд, відділ житлово – 
комунального господарства, 

архітектури, містобудування, 

інфраструктури, цивільного 

захисту населення та 

оборонної роботи 

райдержадміністрації 

листопад Новоград-Волинський 

міськрайвідділ Управління 

ДСНС України в 

Житомирській області, міські, 

селищні і сільські ради 

району, власники 

(балансоутримувачі) захисних 

споруд 

22.  Про затвердження Плану дій райдержадміністрації, 

районних управлінь (відділів, секторів, служб, дільниць), 
установ, організацій і підприємств району, сільських, 

селищних і міських рад району щодо підготовки до 

пропуску льодоходу, повені та паводків у 2022 році. 

Відділ житлово – 
комунального господарства, 

архітектури, містобудування, 

інфраструктури, цивільного 

захисту населення та 

оборонної роботи 

райдержадміністрації, 

Новоград-Волинський 

міськрайвідділ Управління 

ДСНС України в 

Житомирській області, 

Новоград-Волинська дільниця 

грудень Відділ житлово – 
комунального господарства, 

архітектури, містобудування, 

інфраструктури, цивільного 

захисту населення та 

оборонної роботи 

райдержадміністрації, 

Новоград-Волинська дільниця 

басейнового управління 

водних ресурсів р.Припʼять 



 

 

№ 

з/п Питання Відповідальні за підготовку 

матеріалів 
Дата розгляду 

питання 
Доповідачі та учасники 

обговорення 
басейнового управління 

водних ресурсів р.Припʼять, 

Новоград-Волинське 

райуправління ГУ 

Держпродспоживслужби в 

Житомирській області 
23.  Про затвердження складу та Плану роботи районної 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій на 2022 рік. 

Відділ житлово – 
комунального господарства, 

архітектури, містобудування, 

інфраструктури, цивільного 

захисту населення та 

оборонної роботи 

райдержадміністрації, районні 

управління, організації, 

установи, сільські, селищні і 

міські ради району 

грудень Відділ житлово – 
комунального господарства, 

архітектури, містобудування, 

інфраструктури, цивільного 

захисту населення та 

оборонної роботи 

райдержадміністрації 

24.  Про затвердження переліку надзвичайних ситуацій 

техногенного і природного характеру, характерного для 

району, на 2022 рік 

Відділ житлово – 
комунального господарства, 

архітектури, містобудування, 

інфраструктури, цивільного 

захисту населення та 

оборонної роботи 

райдержадміністрації 

грудень Відділ житлово – 
комунального господарства, 

архітектури, містобудування, 

інфраструктури, цивільного 

захисту населення та 

оборонної роботи 

райдержадміністрації 
 

Секретар комісії                                                                                                     Ярослав КОВАЛЬСЬКИЙ 
 

Примітка: Відповідальним виконавцям за підготовку матеріалів, аналітичних довідок та пропозицій до проекту протокольного рішення 

районної комісії з питань ТЕБ та НС надавати матеріали до відділу житлово – комунального господарства, архітектури, містобудування, 

інфраструктури, цивільного захисту населення та оборонної роботи райдержадміністрації на паперових та електронних носіях до 20 числа 

попереднього місяця від дати розгляду питання. 

 



 

 

 Додаток 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Протокол засідання районної комісії з 

питань техногенно- екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій від 

«___» ____________ 2021 року № ____ 

  
 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД  
районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 

 

№ Прізвище, ім’я та по-
батькові Посада 

Телефони 
робочий домашній 

  
Голова комісії: 

   

1.  Авраменко Вʼячеслав 

Григорович 
голова державної адміністрації 097 725 8890  

  
Заступники голови комісії: 

   

2.  Остапчук  
Михайло Вікторович 

заступник голови державної 

адміністрації 
068 845 5324  

3.  Рафальський  
Олег Володимирович 

начальник міськрайонного відділу 

управління ДСНС України в 

Житомирській області 

101 
067 109 4800 

2-26-95 
 

  
Секретар комісії: 

   

4.  Ковальський Ярослав 

Олексійович 
Головний спеціаліст відділу 

житлово-комунального 

господарства, архітектури, 

містобудування, інфраструктури, 

цивільного захисту населення та 

оборонної роботи 

райдержадміністрації (з питань 

цивільного захисту населення) 

2-13-68 
067 581 1948 

 
 

3-82-15 

  
Члени комісії: 

   

5.  Фіщук Руслан 

Анатолійович 
начальник відділу житлово – 
комунального господарства, 

архітектури, містобудування, 

інфраструктури, цивільного захисту 

населення та оборонної роботи 

райдержадміністрації (з питань 

ЖКГ) 

093 306 98 96  

6.  Aнтипчук Андрій 

Олександрович 
начальник сектору моніторингу 

Новоград-Волинського відділу 

поліції ГУ Національної поліції 
України в Житомирській області (за 

згодою) 

102,  
097-765-61-58 

 

7.  Руденко Микола 

Степанович 
Заступник генерального директора 

КНП «Новоград-Волинське 

міськрайТМО» з медичної частини  

2-44-56 
0974218330 

 



 

 

№ Прізвище, ім’я та по-
батькові Посада 

Телефони 
робочий домашній 

(за згодою) 
8.  Вовченко Олександр 

Володимирович 
заступник начальника Новоград-
Волинського відділу поліції ГУ 

Національної поліції України в 
Житомирській області (за згодою) 

102, 
097 712 33 95 
093 480 77 71 

 
 

9.  Галигін 
Володимир Миколайович 

головний інженер Новоград-
Волинського району електричних 

мереж (за згодою) 

2-13-35, 
2-40-78 

098 420 6787 

 
 

10.  Руднєв 
Сергій Миколайович 

Начальник Новоград-Волинської 

дільниці басейнового управління 

водних ресурсів річки Прип’яті (за 

згодою) 

3-77-35, 3-77-
45 

097 605 9280 

 

11.  Денеж      
Ганна Борисівна 

начальник метеостанції "Новоград-
Волинський" (за згодою) 

52410 
097 605 2575 

 

12.  Долевич 
Юрій Миколайович 

заступник начальника 

міськрайонного відділу управління 

ДСНС України в Житомирській 

області 

101 
096 300 8022 

 

13.   начальник відділу фінансів 

райдержадміністрації 
067 608 7265  

14.  Коваль Олександр 

Сергійович 
начальник управління 

Держпродспоживслужби у 

Новоград-Волинському районі 

56049 
097 748 4928 

 

15.  Мізернюк Олександр 

Миколайович 
начальник СЛД-1 районного центру 

телекомунікацій (РЦТ) №212 ПАТ 

“Укртелеком ” (за згодою) 

3-52-45 
067 283 9646 

 

16.  Марчук  
Тетяна Володимирівна 

начальник відділу з правової 

роботи, запобігання та проявлення 

корупції райдержадміністрації 

098 371 6611  

17.  Мельник 
Віктор Сергійович 

директор Городницького ДП ДЛГ  
(за згодою) 

6-52-46 
097 378 3212 

 

18.  Приходько 
Олег Миколайович 

директор КНП «Центр первинної 

медико – санітарної допомоги» 

Чижівської сільської ради 

Новоград-Волинського району 

098 669 3880  

19.  Гордійчук Юрій 

Григорович 
головний інженер Новоград-
Волинської дільниці АТ 

«Житомиргаз» (за згодою) 

2-43-25 
067 410 49 82  

 

20.  Савчук 
Андрій Анатолійович 

головний спеціаліст відділу 

житлово – комунального 

господарства, архітектури, 

містобудування, інфраструктури, 

цивільного захисту населення та 

оборонної роботи 

райдержадміністрації (з питань 

інфраструктури) 

096 741 7076  

21.  Семенець 
Ірина Володимирівна 

головний спеціаліст відділу 

житлово – комунального 

господарства, архітектури, 

містобудування, інфраструктури, 

цивільного захисту населення та 

оборонної роботи 

райдержадміністрації (з питань 

 
066 317 6523 

 

 



 

 

№ Прізвище, ім’я та по-
батькові Посада 

Телефони 
робочий домашній 

ЖКГ) 
22.  Табалюк 

Віталій Станіславович  
директор ТОВ "Новоград-Волинські 

шляхи" (за згодою) 
097 933 9842  

23.  Назар Ілліч начальник служби радіаційного, 

хімічного та бактеріального захисту 

– начальник служби екологічної 

безпеки 30 окремої механізованої 

бригади 

52020 
о.ч.52274 

093-010-1121 

Угломе

р – дом. 

24.  Юзвінський 
Георгій Арсентійович 

головний лісничий ДП „Новоград-
Волинський ДЛМГ” (за згодою) 

55058, 52409,  
067-877-1189 

 

25.  Яремчук 
Сергій Казимирович  

директор ДП „Новоград-
Волинський лісгосп АПК” ( за 

згодою ) 

37972,37458, 
067 412 7463 

 

26.  Остудімов Анатолій 

Олександрович 
директор ДП "Баранівське ЛМГ" (за 

згодою ) 
067-410-8300  

27.  Дідус Олег Якович директор ДП "Ємільчинське ЛГ" (за 

згодою) 
067-908-4585  

28.  Прокопов Юрій Петрович директор ДП "Ємільчинський 

лісгосп АПК" (за згодою) 
067-412-2499  

29.  Бортник Микола 

Миколайович 
головний інженер Баранівського 

району електричних мереж 
067-414-7209  

30.  Іванов Віктор Федорович  головний інженер Ємільчинського 

району електричних мереж 
067 414 7219, 
067 377 3823 

 

31.  Соколова Тетяна 

Анатоліївна 
директор КНП «Центр первинної 

медико – санітарної допомоги» 

Ємільчинської селищної ради 

097-985-9322  

32.  Ольшевська Людмила 

Юльянівна 
директор КНП «Центр первинної 

медико – санітарної допомоги» 

Довбиської селищної ради 

097-983-3824  

33.  Шалько Ростислав 

Назарович 
головний лікар КНП «Амбулаторія 

загальної практики і сімейної 

медицини» Городницької селищної 

ради 

067-140-9554  

34.  Муравський Дмитро 

Анатолійович 
директор КНП «Центр первинної 

медико – санітарної допомоги» 

Дубрівської сільської ради 

096-213-5505  

35.  Савич Артем 

Володимирович 
директор КНП «Центр первинної 

медико – санітарної допомоги» 

Баранівської міської ради 

097-954-7786  

36.  Вошко Інна Василівна директор КНП «Центр первинної 

медико – санітарної допомоги» 

Новоград-Волинської міської ради 

097-205-9781  

37.  Броновицька Наталія 

Іванівна 
Директор КНП «Ємільчинська 

лікарня» Ємільчинської селищної 

ради Житомирської області  

097-756-8459  

38.  Шатровський Ігор 

Володимирович 
директор КНП «Баранівська ЦРЛ» 067-596-1453  

 
 
Секретар комісії              Ярослав КОВАЛЬСЬКИЙ 
 


