
 
 

НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

вул. Шевченка,16, м. Новоград-Волинський, Житомирська область, 11701, тел. (04141)3-53-91 

www.nvrdazt.gov.ua, e-mail: 04053654@nvrda.zht.gov.ua  Код ЄДРПОУ 04053654 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

чергового засідання районної комісії з питань евакуації 

м. Новоград-Волинський         30 листопада 2021 р.    

    

ПРИСУТНІ: Оханський Ю.М. – голова комісії, Ткачук В.О. – заступник голови комісії, 

Третяков О.В. – секретар комісії. 

Запрошені члени комісії. Присутні – 13 членів комісії (список додається). 

ПРОВІВ ЗАСІДАННЯ: Оханський Ю.М. - голова комісії, заступник голови державної 

адміністрації. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1.  Про техногенно – екологічну обстановку на території району. 

  Доповідають: 

1. ЛЕВЧЕНКО Ю.П., головний спеціаліст відділу 

житлово – комунального господарства, 

архітектури, будівництва, інфраструктури, 

цивільного захисту населення та оборонної 

роботи райдержадміністрації. 

2. ЧЕРКЕС В.А., начальник відділу цивільного 

захисту Новоград-Волинського районного 

управління ГУ ДСНС України в області 

2.  Про затвердження Переліку населених пунктів району, з яких необхідно 

планувати проведення евакуації населення у разі загрози або виникненні 

надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру. 

  Доповідають: 

1. ЛЕВЧЕНКО Ю.П., головний спеціаліст відділу 

житлово – комунального господарства, 

архітектури, будівництва, інфраструктури, 

цивільного захисту населення та оборонної 

роботи райдержадміністрації 

(Члени комісії одноголосно затвердили порядок денний та регламент роботи комісії). 

1.  СЛУХАЛИ:  Про техногенно – екологічну обстановку на території  

району1, 2. 

  Доповідають: 

                                                           
1 ст. 10 Закон України" Про об’єкти підвищеної небезпеки" 
2 Постанова КМУ від 11.07.2002 №956 "Про ідентифікацію об’єктів підвищеної небезпеки" 
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1. ЛЕВЧЕНКО Ю.П., головний спеціаліст відділу житлово – 

комунального господарства, архітектури, будівництва, 

інфраструктури, цивільного захисту населення та оборонної 

роботи райдержадміністрації. 

2. ЧЕРКЕС В.А., начальник відділу цивільного захисту 

Новоград-Волинського районного управління ГУ ДСНС 

України в області. 

ВИСТУПИЛИ: 

1. НЕСТЕРЧУК О.О., провідний фахівець відділу цивільного 

захисту Новоград-Волинського районного управління ГУ 

ДСНС України в області. 

2. ВАЛІНКЕВИЧ В.Ф., заступник Городницького селищного 

голови. 

3. ЗАЛЕВСЬКА Н.Ф., Брониківський сільський голова. 

4. РОМАНЮК О.Р., перший заступник Ємільчинського 

селищного голови. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення комісії з урахуванням пропозицій та зауважень, 

внесених в ході обговорення (голосували: ЗА – 13 чол., ПРОТИ – 0 чол., 

УТРИМАЛИСЯ – 0 чол.): 

1. Інформацію щодо техногенно – екологічної обстановки на території району 

взяти до відома. 

 

2.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Переліку населених пунктів району, з 

яких необхідно планувати проведення евакуації населення у 

разі загрози або виникненні надзвичайної ситуації 

техногенного або природного характеру. 

  Доповідають: 

1. ЛЕВЧЕНКО Ю.П., головний спеціаліст відділу 

житлово – комунального господарства, 

архітектури, будівництва, інфраструктури, 

цивільного захисту населення та оборонної 

роботи райдержадміністрації 

ВИСТУПИЛИ: 

1. ОСТАПЧУК М.В., представник ДП «Городницький 

лісгосп», смт. Городниця. 

2. НЕСТЕРЧУК О.О., провідний фахівець відділу цивільного 

захисту Новоград-Волинського районного управління ГУ 

ДСНС України в області. 

3. ВАЛІНКЕВИЧ В.Ф., заступник Городницького селищного 

голови. 

4. ЗАЛЕВСЬКА Н.Ф., Брониківський сільський голова. 

5. РОМАНЮК О.Р., перший заступник Ємільчинського 

селищного голови. 
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6. ПЕЧОРІН І.А., заступник Піщівського сільського голови. 

7. АРТЕМЧУК А.І., головний лісничий ДП «Ємільчинський 

лісгосп АПК», смт Ємільчине. 

8. НІКІТЮК І.М., інженер ДП "Новоград-Волинський лісгосп 

АПК". 

На підставі Паспортів ризику виникнення надзвичайних ситуацій на територіях 

Баранівського, Ємільчинського та Новоград-Волинського районів на 2021 рік, 

розроблених районним управлінням ГУ ДСНС України в області, переліку 

надзвичайних ситуацій, характерних для району у 2021 році, затвердженого рішенням 

районної комісії з питань надзвичайних ситуацій від 11.08.2021 (протокол №14), з 

урахуванням інформації керівництва потенційно небезпечних об’єктів, 

лісогосподарських підприємств, керівників територіальних громад 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення районної комісії з урахуванням пропозицій та 

зауважень, внесених в ході обговорення (голосували: ЗА – 13 чол., 

ПРОТИ – 0 чол., УТРИМАЛИСЯ – 0 чол.): 

1. Затвердити Перелік населених пунктів району, з яких необхідно планувати 

проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації 

техногенного або природного характеру згідно із додатком, який додається (далі – 

Перелік). 

2. Відповідно до Переліку: 

1) районній комісії з питань евакуації спільно з відділом житлово – 

комунального господарства, архітектури, містобудування, інфраструктури, цивільного 

захисту населення та оборонної роботи райдержадміністрації (Гудзь Д.С.) розробити 

План евакуації населення району у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій 

техногенного або природного характеру місцевого рівня, надати методичну допомогу 

комісіям з питань евакуації територіальних громад у розробленні відповідних планів 

евакуації населення; 

 термін виконання – до 1 січня 2022 року 

2) районним службам цивільного захисту, які входять до складу районної 

комісії з питань евакуації, розробити розділи "Забезпечення заходів евакуації населення" 

у планах реагування  на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру; 

 термін виконання – до 1 січня 2022 року 

3) Новоград-Волинській, Баранівській міськім, Ємільчинській, Городницькій, 

Довбиській селищним, Піщівській, Чижівській, Дубрівській сільським радам у 

відповідності до пунктів 20, 22 Постанови Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 

№841 "Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або 

виникнення надзвичайних ситуацій": 

a ) утворити комісії з питань евакуації (якщо вони не утворювалися раніше); 

b ) скласти плани евакуації населення у разі загрози або виникнення 

надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру; 

c ) довести через засоби масової інформації, відобразити на інформаційно – 

довідкових куточках цивільного захисту навчально – консультаційних пунктів 

інформацію щодо дій населення у разі проведення евакуації та пункти посадки 

на транспорт, маршрути евакуації та безпечні пункти тимчасового розміщення; 
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 термін виконання – до 1 січня 2022 року 

 

d ) інформувати райдержадміністрацію про: 

 стан планування евакуації (зміни у розрахунках, керівного складу 

комісій, пунктів посадки на транспорт та безпечних пунктів евакуації); 

 власної підготовки до виконання покладених на членів комісій завдань, 

навчання населення діям під час проведення евакуації; 

 обладнання пунктів посадки на транспортні засоби; 

 здійснення контролю за підготовкою транспортних засобів до евакуації; 

 організацію ведення обліку евакуйованого населення; 

 оповіщення органів управління та населення про початок евакуації; 

 медичне забезпечення населення під час евакуації; 

 підготовку забезпечення мінімальних потреб життєдіяльності 

евакуйованого населення в безпечних пунктах розміщення; 

 щороку до 1 березня 

e ) надати до районної комісії з питань евакуації копію рішення виконкому 

про створення відповідної комісії з питань евакуації;  

 термін виконання – до 15 грудня 2021 року 

3. Всім суб’єктам цивільного захисту, які беруть участь у проведенні і 

забезпеченні евакуації населення, повідомити районну комісію через відділ житлово-

комунального господарства, архітектури, будівництва, інфраструктури, цивільного 

захисту населення та оборонної роботи райдержадміністрації про виконання заходів.  

 термін виконання – до 22 січня 2022 року 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря комісії 

Третякова А.В. 

 

 

Голова комісії         Юрій ОХАНСЬКИЙ 

 

 

Секретар комісії       Олександр ТРЕТЯКОВ 

 

 



 Додаток 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішення районної комісії з питань евакуації,  

протокол №1 від 30.11.2021 року 

ПЕРЕЛІК 

населених пунктів району, з яких необхідно планувати проведення евакуації 

населення у разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації техногенного або 

природного характеру 

 
№ Код 

НС 

Назва НС Населені пункти, яких 

планується евакуація 

населення 

Комісії, які проводять 

евакуацію 

1 10200 НС УНАСЛІДОК ПОЖЕЖ, ВИБУХІВ 

 10220 НС унаслідок пожеж, 

вибухів на сховищі 

пально-мастильних 

матеріалів ТОВ "Бейлі 

Оіл",  

с. Дубрівка 

 

с. Дубрівка 1. Районна комісія з 

питань евакуації 

2. Дубрівська сільська 

комісія з питань евакуації 

 10220 НС унаслідок пожеж, 

вибухів на Лінійній 

виробничо-

диспетчерський станції 

"Новоград-Волинський" 

ТОВ 

"Прикарпатзахідтранс", 

с. Майстрова Воля, вул. 

Наливна станція, 1-а 

 

с. Майстрова Воля, 

вул. Наливна станція 

1-а 

1. Районна комісія з 

питань евакуації 

2. Новоград-Волинська 

міська комісія з питань 

евакуації 

 10220 НС унаслідок пожеж, 

вибухів на 

Нафтоперекачувальній 

станції "Чижівка" Філії 

"Магістральні 

нафтопроводи "Дружба" 

НАК "Нафтогаз України" 

 

с. Чижівка,  

вул. Дружби 1-а 

1. Районна комісія з 

питань евакуації 

2. Чижівська сільська 

комісія з питань евакуації 

 10260 НС унаслідок пожежі, 

вибуху на арсеналі, складі 

боєприпасів або іншому 

об'єкті військового 

призначення  

 

с. Олександрівка 

с. Наталівка 

1. Районна комісія з 

питань евакуації. 

2. Новоград-Волинська 

міська комісія з питань 

евакуації 

 20600 НС, ПОВ'ЯЗАНІ З ПОЖЕЖАМИ В ПРИРОДНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ 

СИСТЕМАХ 

 

 
20610 НС, пов'язана з лісовою 

пожежею 

с. Кочичине 

с. Забара Давидівка 

с. Дубрівка 

с. Володимирівка 

с. Адамове 

с. Іляшівка 

с. Зосимівка 

1. Районна комісія з 

питань евакуації. 

2. Ємільчинська селищна 

комісія з питань евакуації 
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№ Код 

НС 

Назва НС Населені пункти, яких 

планується евакуація 

населення 

Комісії, які проводять 

евакуацію 

с. Спаське 

с. Полоничеве 

с. Ганнівка 

с. Лебідь 

с. Червоний Бір 

с. Р. Миколаївська 

с. Ситне 

 20610 НС, пов'язана з лісовою 

пожежею 

с. Верби 

с. Євгенівка 

с. Бобрицька Болярка 

с. Новоолександрівка 

с. Крем’янка 

с. Гута Бобрицька 

1. Районна комісія з 

питань евакуації. 

2. Барашівська сільська 

комісія з питань евакуації 

 20610 НС, пов'язана з лісовою 

пожежею 

с. Абрамок 

с. Новозелене 

 с. Владин 

с. Вироби 

с. Дубівка 

с. Кущове 

1. Районна комісія з 

питань евакуації. 

2. Брониківська сільська 

комісія з питань евакуації 

 20610 НС, пов'язана з лісовою 

пожежею 

с. Броницька Гута 

с. Дубники 

с. Липине 

с. Перелісок 

с. Прихід 

с. Червона Воля 

с. Перелісянка 

1. Районна комісія з 

питань евакуації. 

2. Городницька селищна 

комісія з питань евакуації 

 20610 НС, пов'язана з лісовою 

пожежею 

с. Карпилівка 

с. Курчицька Гута 

с. Катеринівка 

с. Стара Гута 

с. Радичі 

с. Мойсіївка 

 

1. Районна комісія з 

питань евакуації. 

2. Чижівська сільська 

комісія з питань евакуації 

 20610 НС, пов'язана з лісовою 

пожежею 

с. Партизанське 1. Районна комісія з 

питань евакуації. 

2. Піщівська сільська 

комісія з питань евакуації 

 20610 НС, пов'язана з лісовою 

пожежею 

с. Дібрівка 

с. Жовте 

с. Адамівка 

с. Любарська Гута 

с. Зятинець 

с. Дорогань 

с. Турова 

с. Ожогів 

с. Осичне 

с. Лісова Поляна 

с. Наталія 

смт Мар’янівка 

смт Кам’яний Брід 

1. Районна комісія з 

питань евакуації. 

2. Довбиська селищна 

комісія з питань евакуації 

 20610 НС, пов'язана з лісовою 

пожежею 

с. Деревищина 

с. Жари 

1. Районна комісія з 

питань евакуації. 
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№ Код 

НС 

Назва НС Населені пункти, яких 

планується евакуація 

населення 

Комісії, які проводять 

евакуацію 

смт Полянка 

с. Будисько 

с. Лісове 

с. Ялишів 

с. Явне 

с. Рудня 

2. Баранівська міська 

комісія з питань евакуації 

 20610 НС, пов'язана з лісовою 

пожежею 

с. Красуля 

с. Зірка 

1. Районна комісія з 

питань евакуації. 

2. Дубрівська сільська 

комісія з питань евакуації 

 

Секретар комісії            Олександр ТРЕТЯКОВ 

 


