
 
 

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 №3 
чергового засідання районної комісії з питань техногенно – екологічної безпеки 

і надзвичайних ситуацій 
м. Новоград-Волинський          «25» лютого 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 Авраменко В.Г. 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про визначення та затвердження переліку суб’єктів господарювання та 

населених пунктів, де рекомендується створення добровільної пожежної 

охорони. 
Доповідачі: 

1. Начальник Новоград-Волинського міськрайвідділу 

Управління ДСНС України в Житомирській області 

РАФАЛЬСЬКИЙ О.В. 
2. Про стан забезпечення техногенної та пожежної безпеки готелів, 

будинків для людей похилого віку та реабілітаційних центрів. 
Доповідачі: 

1. Заступник начальника Новоград-Волинського 

міськрайвідділу Управління ДСНС України в 

Житомирській області ДОЛЕВИЧ Ю.М. 
 

3. Про продовження карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів на території району. 
Доповідачі: 

1. Завідувач Новоград-Волинським міжрайонним 
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відділом ДУ "Житомирський обласний 

лабораторний центр МОЗ України" КОРПАЧ Н.О. 
4. Розгляд листа Чижівської сільської ради Новоград-Волинського району 

від 22.02.2021 за № 112 щодо обмеження руху транзитного великовагового 

транспорту по не підготовленій дорозі комунальної власності через село 

Чижівка (від заводу «Церсаніт-Інвест» до «Садівничого товариства 

(білощебенева дорога) до вул.Шевченка (дорога з асфальтобетонним 

покриттям)). 
Доповідачі: 

1. Представник Чижівської сільської ради. 
 (Члени комісії одноголосно затвердили порядок денний та регламент 

роботи комісії). 
 
ОСНОВНА ЧАСТИНА: 

1. СЛУХАЛИ: Про визначення та затвердження переліку суб’єктів 

господарювання та населених пунктів, де 

рекомендується створення добровільної пожежної 

охорони. 
  Доповідають: 

1. Начальник Новоград-Волинського міськрайвідділу 

Управління ДСНС України в Житомирській області 

РАФАЛЬСЬКИЙ О.В. 
ВИСТУПИЛИ: 

1. Голова державної адміністрації АВРАМЕНКО В.Г. 
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. 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. Рекомендувати: 

1.1. Городницькому селищному голові Онищуку І.А. розглянути питання 

щодо укладання угоди на обслуговування населених пунктів Червона Воля, 

Прихід, Перелісянка, Кленова Броницькогутянською місцевою пожежною 

командою та про результати розгляду поінформувати районну комісію до 1 

квітня 2021 року. 
1.2. Дубрівському сільському голові Яківчуку П.П. розглянути питання 

щодо укладання угоди на обслуговування населених пунктів с. Дубрівка, 

с.Берестівка, с.Мирославль, с.Радулино, с.Хижівка, с.Стовпи, с.Мокре, 
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с.Закриниччя, с.Забара, с.Вересна, с.Красуля, с.Глинянка, с.Зірка, с.Зелений Гай 

Дубрівською місцевою пожежною командою та про результати розгляду 

поінформувати районну комісію до 1 квітня 2021 року. 
2. Рекомендувати розглянути питання щодо створення у 2021 та наступних 

роках підрозділів місцевої і формувань добровільної пожежної охорони, для 

чого визначити потребу та місця дислокації місцевих пожежно-рятувальних 

підрозділів у населених пунктах (з розрахунку часу прибуття підрозділу до 

місця ймовірної пожежі не більше 20 хв.), а саме: 
2.1. Чижівській сільській раді для виїзду місцевого пожежно-рятувального 

підрозділу по ліквідації пожеж в сільських населених пунктах в напрямках 

Рихальського і Малоцвілянського старостинських округів. 
2.2.  Ярунській сільскій раді спільно з СТОВ «Злагода» с.Ярунь, СТОВ 

«Птахівник» с.Токарів і ПП «Терези-5» с.Гірки для виїзду місцевого пожежно-
рятувального підрозділу по ліквідації пожеж в сільських населених пунктах в 

напрямках Жолобенського, Великогорбашського і Колодянського 

старостинських округів. 
2.3.  Пищівській сільській раді спільно з ПОСП «Золота Нива» с.Середня 

Деражня», СТОВ «Птахівник с.Токарів і ПСП «Граніт» с.Токарів для виїзду 

місцевого пожежно-рятувального підрозділу по ліквідації пожеж в сільських 

населених пунктах в напрямках Суховільського і Косенівського старостинських 

округів. 
2.4.  Брониківській сільській раді спільно з ФГ «Аделеїда» с.Тупальці, ТОВ 

«Бетек» с.Барвинівка і ПП «Поляна» с.Поліянівка для виїзду місцевого 

пожежно-рятувального підрозділу по ліквідації пожеж в сільських населених 

пунктах в напрямках Барвинівського, Поліянівського і Лебедівського 

старостинських округів. 
2.5.  Стріївській сільській раді спільно з приватним сільськогосподарським 

підприємством ПП «Україна» с.Кікова для виїзду місцевого пожежно-
рятувального підрозділу по ліквідації пожеж в сільських населених пунктах 

Кікова, Кіянка, Українське. 
2.6.  Ємільчинській селищній раді для виїзду місцевого пожежно-

рятувального підрозділу по ліквідації пожеж в Великоцвілянському 

старостинському окрузі та в сільських населених пунктах, які розташовані 

навколо старостинського округу на відстані до 15 км. 
2.7.  Ємільчинській селищній раді для виїзду місцевого пожежно-

рятувального підрозділу по ліквідації пожеж в Миколаївському 

старостинському окрузі та в сільських населених пунктах, які розташовані 

навколо старостинського округу на відстані до 15 км. 
2.8.  Баранівській міській раді спільно із приватним сільськогосподарським 

підприємством ТОВ «АГРОВЕСТ-ГРУП» в селі Смолдирів для виїзду 

місцевого пожежно-рятувального підрозділу по ліквідації пожеж в сільських 

населених пунктах Суємці, Смолдирів, Володимирівка, Зеремля, Смолка, 

Іванівка, Вишнівка. 
2.9.  Довбиській селищній раді спільно із ПАТ «Марʼяновський склозавод» в 

смт Марʼянівка для виїзду місцевого пожежно-рятувального підрозділу по 
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ліквідації пожеж в смт Мар’янівка та в сільських населених пунктах Дорогань, 

Турова, Зятинець, Любарська Гута, Явне, Ялишів, Лісове, Ожгів. 
2.10.  Довбиській селищній раді в смт Камʼяний Брід для виїзду 

місцевого пожежно-рятувального підрозділу по ліквідації пожеж в смт 

Кам’яний Брід та в сільських населених пунктах Тартак, Жовте, Дібрівка. 
3. Міськрайонному відділу У ДСНС України в області (Рафальський О.В.) 

надавати консультаційну допомогу Городницькій селищній, Чижівській, 

Брониківській, Піщівській і Ярунській сільським радам, Баранівському 

райсектору У ДСНС України в області (Хотян Б.І.) надавати консультаційну 

допомогу Баранівській міській, Довбиській селищній і Дубрівській сільській 

радам, Ємільчинському райсектору У ДСНС України в області (Черкес О.А.) 
надавати консультаційну допомогу Ємільчинській селищній раді з питань 

організації, функціонування місцевої та добровільної пожежної охорони, в 

організації роботи щодо забезпечення пожежної безпеки на території громад. 
4. Рекомендувати створити (відновити) добровільні пожежні команди на 

об’єктах суб’єктів господарювання району, а саме: 
4.1.  ТОВ «Житниця», м.Новоград-Волинський, вул.Вокзальна, 1. 
4.2.  ПСП «Граніт» і СТОВ «Птахівник», с.Токарів. 
4.3.  ФГ «Аделеїда», с.Тупальці. 
4.4.  ТОВ «Яблунецьке хлібоприймальне підприємство», смт Яблунець вул. 

Соборна, будинок 81. 
4.5.  ТОВ «Рокмант», смт Яблунець, вул. Вокзальна, будинок 7. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на відділ житлово–

комунального господарства, архітектури, містобудування, інфраструктури, 

цивільного захисту населення та оборонної роботи райдержадміністрації 

(Ковальський Я.О.) та Новоград-Волинський міськрайонний відділ, 
Баранівський і Ємільчинський райсектори У ДСНС України в області та 

поінформувати комісію у червні та грудні 2021 року. 
 

2. СЛУХАЛИ: Про стан забезпечення техногенної та пожежної безпеки 

готелів, будинків для людей похилого віку та 

реабілітаційних центрів. 
  Доповідають: 

1. Заступник начальника Новоград-Волинського 

міськрайвідділу Управління ДСНС України в 

Житомирській області ДОЛЕВИЧ Ю.М. 
На виконання доручення Прем‘єр-міністра України ШМИГА́ЛЯ Д.А. від 

27.01.2021 року № 2768/1/1-21 "Про здійснення державного нагляду (контролю) 

у сфері техногенної та пожежної безпеки в готелях, пансіонатах, хостелах, 

будинках розміщення людей похилого віку та осіб з інвалідністю" та з метою 

здійснення контролю за виконанням вимог Кодексу цивільного захисту 

України, інших законодавчих та нормативних, нормативно-правових актів у 

сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки працівниками 

Новоград-Волинського міськрайонного відділу Управління ДСНС України у 

Житомирській області проведено позапланові перевірки об’єктів, які 
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відносяться до даної категорії та розташовані на території Новоград-
Волинського району та міста. 
В ході перевірок працівниками державного нагляду у сфері пожежної і 

техногенної безпеки було виявлено ряд порушень вимог пожежної безпеки, що 

мають пряму загрозу виникнення пожежі та швидке розповсюдження вогню у 

разі її виникнення, а також створюють загрозу життю і здоров’ю людей під-час 
евакуації та створюють перешкоди гасінню пожежі у разі її виникнення.    
 
ВИСТУПИЛИ: 

1. Голова державної адміністрації АВРАМЕНКО В.Г. 
2. Заступник голови державної адміністрації ОСТАПЧУК М.В. 
3. Заступник начальника Новоград-Волинського міськрайвідділу 

Управління ДСНС України в Житомирській області ДОЛЕВИЧ Ю.М. 
4.  Представники сільських, селищних і міських рад району (за згодою і 

окремим списком). 
5. 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. Керівникам (власникам) готелів, пансіонатів, хостелів, будинків з 

розміщення людей похилого віку та осіб з інвалідністю і інших громадян групи 

ризику: 
1.1. Вжити негайних заходів щодо усунення порушень вимог пожежної 

безпеки, вказаних в приписах органів державного нагляду у сфері пожежної і 

техногенної безпеки. 
1.2. У разі виникнення проблематичних питань щодо усунення порушень 

звертатися за консультативною допомогою до працівників державного нагляду 

у сфері пожежної і техногенної безпеки Новоград-Волинського 

міськрайвідділу, Баранівського і Ємільчинського райсекторів управління ДСНС 

України в Житомирській області. 
1.3. По мірі усунення порушень вимог пожежної безпеки інформувати 

Новоград-Волинський міськрайвідділ, Баранівський і Ємільчинський 

райсектори управління ДСНС України в Житомирській області та районну 

комісію техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій на електронну 

адресу  czn@nvrda.zht.gov.ua. 
2. Рекомендувати Новоград-Волинському міськрайвідділу, Баранівському і 

Ємільчинському райсекторам управління ДСНС України в Житомирській 

області: 
2.1. Здійснювати контроль за дотриманням вимог пожежної безпеки та 

усуненням виявлених недоліків вказаних в приписах органів державного 

нагляду у сфері пожежної і техногенної безпеки у визначені терміни в готелях, 

mailto:czn@nvrda.zht.gov.ua
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пансіонатах, хостелах, будинках з розміщення людей похилого віку та осіб з 

інвалідністю і інших громадян групи ризику, розташованих на території 

Новоград-Волинського району. 
2.2. У разі ігнорування виконання пунктів приписів органів державного 

нагляду у сфері пожежної і техногенної безпеки або виявлення нових порушень 

пожежної безпеки що створюють загрозу виникнення пожежі, приймати міри 

реагування згідно чинного законодавства України. 
2.3. Про усунення недоліків вказаних в приписах органів державного 

нагляду у сфері пожежної і техногенної безпеки, або у разі ігнорування 

виконання пунктів приписів керівниками готелів, пансіонатів, хостелів, 

будинків з розміщення людей похилого віку та осіб з інвалідністю і інших 

громадян групи ризику інформувати райдержадміністрацію на електронну 

адресу  czn@nvrda.zht.gov.ua. 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відділ житлово–

комунального господарства, архітектури, містобудування, інфраструктури, 

цивільного захисту населення та оборонної роботи райдержадміністрації 
(Ковальський Я.О.). 

 
3. 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 законів України "Про захист населення від інфекційних 

хвороб", та закону "Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення", Кодексу цивільного захисту України, постанов 

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

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (зі змінами), від 20 травня 2020р. № 

392 “Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2" (зі змінами), від 22 липня 2020р. № 641 "Про встановлення 

карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території 

із значним поширенням гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2" (зі змінами), 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" (зі 

змінами), в районі продовжується виконання заходів з ліквідації надзвичайної 

ситуації, пов’язаної із запобіганням поширенню гострої респіраторної хвороби 

СОVID-19. 
 

mailto:czn@nvrda.zht.gov.ua
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ВИСТУПИЛИ: 
1. Голова державної адміністрації АВРАМЕНКО В.Г. 
2. Заступник голови державної адміністрації ОСТАПЧУК М.В. 
3. Завідувач Новоград-Волинським міжрайонним відділом ДУ 

"Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України" КОРПАЧ 

Н.О. 
4. Заступник 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. Сільським, селищним і міським головам Новоград-Волинського району, 

Новоград-Волинському районного 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 (Бронавицька 

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 (Коваль О.С.), 

керівникам підприємств, установ, організацій, керівникам закладів дошкільної, 
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загальної середньої, позашкільної, спортивної та спеціалізованої мистецької 

освіти району незалежно від форми власності, автоперевізникам 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 COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (зі 

змінами від 17 лютого 2021 року № 104), продовжити на території району 
карантин до 30 квітня 2021 року. 

До 30 квітня 2021 року 
2. Міським, селищним і сільським радам району (за згодою), 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 COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (зі 

змінами від 17 лютого 2021 року № 104), забезпечити впровадження 

обмежувальних протиепідемічних заходів на відповідній території, згідно до 

встановленого рівня епідеміологічної небезпеки (зелений, жовтий, 

помаранчевий, червоний), а також постійно здійснювати позапланові засідання 

місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій, з урахуванням епідемічної небезпеки повʼязаної з гострою 
респіраторною хворобою COVID-19, для вжиття відповідних обмежувальних 

протиепідемічних заходів. 
Термін - на період дії карантину 

3. Головному спеціалісту відділу житлово-комунального господарства, 

архітектури, містобудування, інфраструктури, цивільного захисту населення та 

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

селищним і сільським головам Новоград-Волинського району (за згодою) 

забезпечити роз'яснювальну роботу та інформування населення через офіційні 

веб-сайти райдержадміністрації та міських, селищних і сільських рад Новоград-
Волинського району, щодо запровадження обмежувальних заходів на 

відповідній території, а також необхідності виконання протиепідемічних вимог 

з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19. 
4. Новоград-Волинському районному відділу поліції головного управління 

Національної поліції України в Житомирській області (Гнатенко А.М.), 
Новоград-Волинському райуправлінню головного управління 
Держпродспоживслужби в Житомирській області (Коваль О.С.) забезпечити 

посилений контроль з дотримання карантинних заходів на території району. 
Термін - на період дії карантину 

5. Новоград-Волинській міській раді (Боровець М.П.) (за згодою), під-час 

проведення ювілейних заходів з нагоди відзначення 150-річчя від дня 

народження Лесі Українки забезпечити дотримання протиепідемічних заходів, 

відповідно пп.6 п.З постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 

року № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 
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України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2" (зі змінами від 17 лютого 2021 року № 104), зокрема: 
- рекомендувати проведення масових заходів на відкритому повітрі за 

участю не більше однієї особи на 4 кв. метри площі території. Організатор 

заходу є відповідальним за дотримання протиепідемічних заходів, а також за 

нанесення горизонтальної розмітки або інших засобів дистанціонування для 

дотримання між особами фізичної дистанції не менше ніж 1,5 метра. 
Термін - на період проведення заходів 

6. Генеральному директору КНП «Новоград-Волинське міськрайТМО» 
(Борис В.М.), директору КНП «Баранівська ЦРЛ» (Шатровський І.В.) на 

виконання протоколу Державної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій від 18.02.2021 № 5, збільшити кількість 

ліжок у закладах охорони здоров’я для госпіталізації хворих на гостру 

респіраторну хворобу COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 
Термін - невідкладно 

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

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.) 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 COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (зі 

змінами від 17 лютого 2021 року № 104): 
1) здійснювати моніторинг відповідних ознак епідемічної небезпеки; 
2) інформувати Керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації Новоград-Волинської райдержадміністрації та районну комісію з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на 

електронну адресу  czn@nvrda.zht.gov.ua щодо показників ознак епідемічної 

mailto:czn@nvrda.zht.gov.ua
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небезпеки для прийняття відповідних рішень. 
Термін – щоденно до 10 години, протягом карантинних заходів 

8. Міським, селищним і сільським головам Новоград-Волинського району 
(за згодою), Новоград-Волинському районним відділом поліції головного 
управління Національної поліції України в Житомирській області (Гнатекно 

А.М.), Новоград-Волинському райуправлінню головного управління 
Держпродспоживслужби України в Житомирській області (Коваль О.С.) про 

виконання заходів щотижнево інформувати районну державну адміністрацію, 

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 - на період дії карантину 

9. Контроль за виконанням протокольного рішення на Керівника робіт з 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Новоград-Волинської 

райдержадміністрації Михайла Остапчука. 
 

4. СЛУХАЛИ: Розгляд листа Чижівської сільської ради Новоград-
Волинського району від 22.02.2021 за № 112 щодо 

обмеження руху транзитного великовагового 

транспорту по дорозі комунальної власності через село 

Чижівка (від заводу «Церсаніт-Інвест» до «Садівничого 

товариства (білощебенева дорога) до вул.Шевченка 

(дорога з асфальтобетонним покриттям)). 
  Доповідають: 

1. Представник Чижівської сільської ради. 
ВИСТУПИЛИ: 

1. Голова державної адміністрації АВРАМЕНКО В.Г. 
2. Заступник голови державної адміністрації ОСТАПЧУК М.В. 
3. Головний спеціаліст відділу житлово – комунального господарства, 

архітектури, містобудування, інфраструктури, цивільного захисту 

населення та оборонної роботи райдержадміністрації КОВАЛЬСЬКИЙ 

Я.О. 
4. Начальник відділу превенції Новоград-Волинського райвідділу поліції ГУ 

Національної поліції України в Житомирській області ВОВЧЕНКО О. В. 
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. Заборонити рух транзитного великовагового транспорту по дорозі 

комунальної власності через село Чижівка (від заводу «Церсаніт-Інвест» до 

«Садівничого товариства (білощебенева дорога) до вул.Шевченка (дорога з 

асфальтобетонним покриттям)) на період весняної повені і паводків 2021 року. 
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2. Новоград-Волинському районному відділу поліції головного управління 

Національної поліції України в Житомирській області (Гнатекно А.М.):  
2.1. Здійснювати контроль за недопущенням руху транзитного 

великовагового транспорту по дорозі комунальної власності через село Чижівка 

(від заводу «Церсаніт-Інвест» до «Садівничого товариства (білощебенева 

дорога) до вул.Шевченка (дорога з асфальтобетонним покриттям)) на період 

весняної повені і паводків 2021 року. 
2.2. Надати перелік необхідних документів до Чижівської сільської ради та 

Новоград-Волинської райдержадміністрації та розʼяснення щодо погодження 

для встановлення відповідних дорожніх знаків по забороні руху транзитного 

великовагового транспорту по дорозі комунальної власності через село Чижівка 

(від заводу «Церсаніт-Інвест» до «Садівничого товариства (білощебенева 

дорога) до вул.Шевченка (дорога з асфальтобетонним покриттям)). 
3. Головному спеціалісту відділу житлово – комунального господарства, 

архітектури, містобудування, інфраструктури, цивільного захисту населення та 

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

сільській раді підготувати та направити відповідні листи-звернення до Служби 

автомобільних доріг у Житомирській області: 
- щодо встановлення відповідних знаків біля дороги через село Чижівка (від 

заводу «Церсаніт-Інвест» до «Садівничого товариства (білощебенева дорога) до 

вул.Шевченка (дорога з асфальтобетонним покриттям)), на яких передбачений 

об’їзд по дорозі М-06 Київ-Чоп, М-21 Виступовичі-Житомир-М.Подільський у 

відповідності до схеми обʼїзду; 
- щодо приведення у відповідність з Державними будівельними нормами 

технологічного мосту біля основного мосту, на якому проводиться 

реконструкція, через річку Случ на автомобільній дорозі Р-49 Васьковичі – 
Шепетівка в с. Чижівка на км 92+351 для здійснення реверсного руху 

транспортними засобами. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного 

спеціаліста відділу житлово – комунального господарства, архітектури, 

містобудування, інфраструктури, цивільного захисту населення та оборонної 

роботи райдержадміністрації (Ковальський Я.О.) та головного спеціаліста 

відділу економіки та агропромислового розвитку управління соціально-
економічного розвитку територій Новоград-Волинської райдержадміністрації 

(Савчук А.А.) 
 

 
Голова державної адміністрації,  
голова комісії                                                                     Вʼячеслав АВРАМЕНКО  
 
 
Секретар комісії                                                                Ярослав КОВАЛЬСЬКИЙ 


