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ПРОТОКОЛ № 9 

 

засідання комісії з питань ТЕБ та НС облдержадміністрації 
 
23 листопада 2015 року м. Хмельницький 
 
 
 

Головує                                           -              Кальніченко В.І. 
Присутні члени комісії                 -               20 осіб (за окремим списком) 

 
 
 
 
 

Розглянувши питання порядку денного: 
 

1. Про готовність органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування до роботи в екстремальних умовах зимового періоду 
2015/2016 років. 

(Кальніченко В.І., Мельник С.В., Гнидюк П.І., Братко Е.П.,  

Данилюк Є.Д., Дячук А.В., Батюк О.Б., Маршук Б.П., Антошевський Й.К., 

 Чумак М.П., Веселовський І.В.) 

Комісія вирішила: 

1. Службі автомобільних доріг в області (Гнидюк П.І.),        
ДП «Хмельницький облавтодор» (Дячук А.В.), Головному управлінню ДСНС 
України в області (Братко Е.П.), забезпечити безумовне виконання Алгоритму 
взаємодії Державного агентства автомобільних доріг України та Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій під час виконання спільних заходів з 
протидії загрозам ускладнення дорожнього руху в зимовий період 2015/2016 
року (далі – Алгоритм). Алгоритм довести до голів райдержадміністрацій та 
підпорядкованих підрозділів. 

2. Службі автомобільних доріг в області (Гнидюк П.І.): 
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2.1. З метою забезпечення безперебійного руху транспорту автошляхами 
загального користування забезпечити укладання додаткових угод на залучення 
спеціальної техніки сільськогосподарських підприємств, інших організацій та 
установ області, у тому числі для вивільнення транспортних засобів із снігових 
заторів. 

2.2. Забезпечити своєчасне інформування місцевих органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування, адміністрації автобусних станцій, а 
також учасників дорожнього руху через засоби масової інформації про стан 
проїзду дорогами загального користування та можливості порушення 
автотранспортного сполучення. 

3. Головам райдержадміністрацій: 

3.1. Забезпечити відпрацювання аналогічних Алгоритмів на місцевому 
рівні. 

3.2. Під особистим керівництвом створити оперативні штаби до яких 
включити керівників райавтодорів, ДЕД, відділів (секторів) Головного 
управління ДСНС України в області, відділів управління превентивної 
діяльності Головного управління Національної поліції в області, філій ПАТ 
«Хмельницькобленерго», станцій екстреної (швидкої) медичної допомоги та 
взяти під особистий контроль організацію їх взаємодії. 

3.3. До 10 грудня 2015 року надати допомогу органам місцевого 
самоврядування та підрозділам «Хмельницькоблавтодору» у завершенні роботи 
з укладання угод з підприємствами установами та організації щодо залучення 
додаткової техніки для розчистки доріг та буксирування великовагового 
транспорту. 

3.4. Передбачити створення запасів основних продуктів харчування у 
віддалених населених пунктах та резерву продуктів харчування для 
забезпечення ними пунктів обігріву. 

3.5. З метою здійснення переключень об’єктів (шкіл, лікарень тощо), які 
використовують для опалення електричні котли та мають у резерві газові або 
твердопаливні котельні (що можуть бути використанні як резервні джерела 
теплопостачання) у разі відключення електричного опалення, зобов’язати 
керівників об’єктів вжити заходів щодо призначення відповідальних посадових 
осіб (які мають відповідну фахову підготовку) за експлуатацію та здійснення 
переключень вищевказаного обладнання. 

3.6. Забезпечити проведення робіт з відновлення водозливів та дренажних 
систем у населених пунктах та розчистки захаращених русел малих річок. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Головне 
управління ДСНС України в області (Братко Е.П.), Службу автомобільних доріг 
в області (Гнидюк П.І.), ДП «Хмельницький облавтодор» (Дячук А.В.). 

2. Про стан створення і накопичення місцевих матеріальних резервів 
та резервних фондів бюджетів для ліквідації надзвичайних ситуацій. 
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(Данилюк Є.Д., Скиба П.П., Русий І.П.) 

Комісія вирішила: 

1. Вказати голові міста Нетішин на систематичне невиконання рішення 
комісії з питань ТЕБ та НС облдержадміністрації щодо створення місцевого 
матеріального резерву. Рекомендувати вжити вичерпних заходів щодо 
реального накопичення матеріального резерву, в обсягах затверджених 
відповідною номенклатурою, протягом 2016 року. 

2. Зобов’язати голів Білогірської, Деражнянської, Красилівської та 
Ярмолинецької райдержадміністрацій активізувати роботу з поповнення 
місцевих матеріальних резервів в обсягах, достатніх для забезпечення 
проведення робіт з ліквідації можливих надзвичайних ситуацій. 

3. Головам Полонської, Старосинявської, Ярмолинецької 
райдержадміністрацій, рекомендувати головам міст Нетішин та Шепетівка 
вжити заходів щодо розроблення та прийняття місцевих цільових програм у 
сфері цивільного захисту. 

4. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським (міст обласного 
значення) головам: 

4.1. При формуванні місцевих бюджетів передбачити кошти на 
поповнення матеріальних резервів в обсягах затверджених відповідними 
номенклатурами на 2016 рік та утворення резервних фондів бюджетів в 
розмірах не менше 100 тис. гривень. 

4.2. Забезпечити дієвий контроль за створенням та накопиченням 
об’єктових матеріальних резервів на підприємствах, установах та організаціях. 

5. Рекомендувати головам об’єднаних територіальних громад вжити 
заходів щодо виконання вимог ст. 19 Кодексу цивільного захисту України, 
зокрема стосовно створення матеріальних резервів для запобігання та ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій на відповідних територіях.  

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на управління з 
питань цивільного захисту населення облдержадміністрації (Данилюк Є.Д.). 

3. Про розгляд та затвердження. 

(Данилюк Є.Д.) 

Комісія вирішила: 

1. Затвердити: 

– Перелік потенційно-небезпечних об’єктів, розташованих на території 
Хмельницької області на 2016 рік (додаток 1); 

– Перелік об’єктів, які підлягають обладнанню автоматизованими 
системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у 
разі їх виникнення в 2016 році (додаток 2); 
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Додаток 1  
до рішення комісії від  
23 листопада 2015 року 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням  комісії  з питань ТЕБ та НС 
облдержадміністрації (протокол №9 від 
23 листопада 2015 року) 

 
Перелік 

потенційно небезпечних об’єктів розташованих на території 
 Хмельницької області на 2016 рік 

 

№ 
з/п 

Назва 
підприємства 

Юридична адреса 
Вид 

небезпеки 
Примітка 

Білогірський район 
1. Нафтобаза ТОВ «Вог Рітей» смт. Білогір’я, вул. Залізнична, 48 пожежо-вибухова  
2. АЗС №2 ТОВ «Вог Рітей» с. Мокроволя пожежо-вибухова  

3. АЗС №3 ТОВ «Вог Рітей» смт. Ямпіль пожежо-вибухова  

4. АЗС №5 ТОВ «Вог Рітей» смт. Білогір’я, вул. Шевченка, 78б пожежо-вибухова  
5. АЗС №6 ТОВ «Вог Рітей» с. М. Боровиця пожежо-вибухова  
6. АЗС  ВІП ТОВ «Подільське» смт. Ямпіль пожежо вибухова  
7. АЗС ВІП ТОВ «Подільське» смт. Білогір’я,  вул. Шевченка, 84 пожежо вибухова  

8. 
Білогірське управління з експлуатації 
газового господарства ПАТ 
«Хмельницькгаз» 

смт. Білогір'я, вул. Івана Франка 56 
пожежо-вибухова  

9. 
АГЗП Білогірської дільниці ДП 
«Пропан» ПАТ «Житомиргаз» 

смт. Білогір'я, вул. Івана Франка 56 
пожежо-вибухова  

10. ТОВ «Поділля елеватор»  смт. Білогір’я, вул. Залізнична, 39 пожежо-вибухова  
11. ТОВ «Білогір’ямолокопродукт» смт. Білогір’я, вул. Миру, 3 хімічна  

12. 
Філія «Ямпільський елеватор» ПАТ 
«МХП» 

смт. Ямпіль пожежо-вибухова  

Віньковецький район 

13. АЗС № 3ПМ ВКП «Лан»  
смт. Віньківці   
вул. Комсомольська, 106 

пожежо-вибухова  

14. АЗС № 4 ПМ ВКП «Лан»  с. Дашківці пожежо-вибухова  

15. 
АЗС ТОВ  торговий дім «Логістик 
Груп» 

с. Адамівка, вул. Придорожня, 1 пожежо-вибухова  

16. АЗС ПП фірма «Нафтоінвест» смт. Віньківці, вул. Заславська, 89 пожежо-вибухова  

17. АГЗП ТОВ « Авантаж–7» 
смт. Віньківці, вул. Комсомольська, 
106 

пожежо-вибухова  

18. АГЗП ТОВ « Авантаж–7» смт. Віньківці, вул. Заславська, 89 пожежо-вибухова  

19. 
Віньковецьке управління з 
експлуатації газового господарства 
ПАТ «Хмельницькгаз» 

смт. Віньківці, вул. Комсомольська, 
71 

пожежо-вибухова  

20. ТОВ «Віньковецький сирзавод» смт. Віньківці, вул. Центральна, 4 хімічно  
21. КП Віньковецьке КПТМ смт. Віньківці,  вул. Центральн, 6 пожежо-вибухова  

Волочиський район 

22. АЗС № 19 ВАТ «Укрнафта» 
м. Волочиськ, вул. Незалежності, 
6/3 

пожежо-вибухова  

23. АЗС ТОВ «ТД «Маркет-плюс» 
м. Волочиськ, вул. Незалежності, 
3/6 

пожежо-вибухова  

24. АЗС №48 ТОВ «МАРГАЛІТ»  м. Волочиськ, вул. Незалежності, 2в пожежо-вибухова  
25. АЗС №49 ТОВ «МАРГАЛІТ»  смт. Війтівці, вул. Миру, 1а пожежо-вибухова  



 

26. 
Волочиський машинобудівний завод 
ПАТ «Мотор Січ» 

м. Волочиськ, вул. Незалежності, 1 пожежо-вибухова  

27. АЗС ТОВ «ТД «САН ОЙЛ» с. Порохня пожежо-вибухова  
28. АЗС №9 ТОВ «АВАРІС» с. Гарнишівка пожежо-вибухова  

29. АЗС №82 ПП «ОККО-Нафтопродукт» 
м. Волочиськ, вул. Незалежності 

207-а 

пожежо-вибухова 
 

30. АЗС №80 ПП «ОККО-Нафтопродукт» 
м. Волочиськ, вул. Незалежності 6-

а 

пожежо-вибухова 
 

31. АЗС №83 ПП «ОККО-Нафтопродукт» смт. Війтівці, вул. Миру 7 пожежо-вибухова  
32. АГНКС ТОВ «Агробізнес» м. Волочиськ, вул. Чайковського, 2 пожежо-вибухова  

33. 
Волочиське управління з 
експлуатації газового господарства  
ПАТ «Хмельницькгаз»  

м. Волочиськ вул. Привокзальна, 9 пожежо-вибухова  

34. ВКП ТМ «Тепловик» м. Волочиськ, вул. Пушкіна 7-а пожежо-вибухова  

35. 
ВП «Наркевицький цукровий завод» 
ТОВ «Волочиськ-Агро» 

смт. Наркевичі 
пожежо-вибухова 

 

36. ТОВ «Агротек – ХПП» смт. Війтівці, вул. Радянська,21 пожежо-вибухова  

37. 
ВП «Війтовецький елеватор» 
ТОВ «Волочиськ-Агро» 

смт. Війтівці, вул. Радянська,18-б 
пожежо-вибухова 

 

38. ХПП ТОВ «Агробізнес» м. Волочиськ, вул. Котовського, 8 пожежо-вибухова  
Городоцький район 

39. 
Мартинківська ГЕС ТОВ «Карат-
Енерго» 

с. Мартинківці гідро  

40. ТОВ «Мілк Ворд» 
м. Городок, пров. 
Молочноконсервний,1 

хімічна  

41. Нафтобаза та ГНС ТОВ «Авантаж 7»  
м. Городок, вул. Чернишевського, 
43 

пожежо-вибухова  

42. АЗС ТОВ «Авантаж 7»   м. Городок, вул. Шевченка, 62 пожежо-вибухова  
43. АЗС ТОВ «Авантаж 7»   смт. Сатанів, вул. Заводська, 13 пожежо-вибухова  
44. АЗС №10 ПМ ВКП «Лан» м. Городок, вул. Станційна, 4 пожежо-вибухова  
45. АЗС ПМ ВКП «Лан» м. Городок, вул. Грушевського, 2 пожежо-вибухова  
46. АЗС 22/020 ПАТ «Укрнафта»  м. Городок, вул. Шевченка, 41. пожежо-вибухова  
47. АЗС ПП «Поділля» смт. Сатанів пожежо-вибухова  
48. АЗС «Віта» ПП Банас м. Городок, вул. Чернишевського, 1 пожежо-вибухова  
49. ВАТ «Вікторійське ХПП» м. Городок, вул. Щорса, 1 пожежо-вибухова  

50. 
Городоцьке управління з 
експлуатації газового господарства 
ПАТ  «Хмельницькгаз» 

м. Городок, вул. Грушевського 5 пожежо-вибухова  

Деражнянський район 
51. АЗС ДП ПАТ «Поділля-Плюс»  м. Деражня, вул. Примакова, 1/1 пожежо-вибухова  
52. АЗС ПП Романів С. М.  м. Деражня, вул. Промислова, 18 пожежо-вибухова  
53. АЗС №37 ТОВ «АВАРІС»  м. Деражня, вул. Слободи, 66 пожежо-вибухова  

54. 
ГНС Деражнянської дільниці ДП 
«Пропан» ПАТ «Житомиргаз» 

м. Деражня,  вул. Б.Олійника, 65 пожежо-вибухова 
 

55. 
ГНП з АГЗП Деражнянської дільниці 
ДП «Пропан» ПАТ «Житомиргаз» 

м. Деражня, вул. Промислова, 8 А пожежо-вибухова 
 

56. 
Деражнянське управління з 
експлуатації газового господарства 
ПАТ «Хмельницькгаз»  

м. Деражня, вул. Промислова, 8 А пожежо-вибухова 

 

57. 

ДП спиртової та лікеро-горілчаної 
промисловості «Укрспирт» 
Маниковецького місця провадження 
діяльності 

с. Маниківці, вул. Кірова, 17 пожежо-вибухова 

 

58. Філія Комаровецьке ХПП  ПП ТПК смт. Вовковинці, вул. Вокзальна, 2 пожежо-вибухова  



 

«Віком»» 
59.  ПАТ «Деражнянське ХПП» м. Деражня, вул. Миру, 96 пожежо-вибухова  
60. ТОВ «Деражня - Млин» м. Деражня, вул. Миру, 96   

61. 
Складська база «Деражня» ТОВ 
«Торговий дім «Агроімпорт ЛТД»» 

м. Деражня, вул. Б. Олійника, 62/1 пожежо-вибухова 
 

62. 
ПрАТ «Деражнянський молочний 
завод» 

м. Деражня, вул. Б. Олійника, 7 хімічна 
 

Дунаєвецький район 
63. Нафтобаза ТОВ «Сантана» смт. Дунаївці, вул. Гагаріна, 26 пожежо-вибухова  
64. АЗС ПП «Нафтоінвест»  с. Міцівці пожежо-вибухова  
65. АЗС ПП «Нафтоінвест» м. Дунаївці, вул. Подільська, 1 пожежо-вибухова  
66. Склад ПММ ПП «Нафтоінвест» смт. Дунаївці пожежо-вибухова  
67. АЗС МПБ «Айстра» с. Січинці пожежо-вибухова  
68. АЗС МПБ «Айстра»  смт. Дунаївці, вул. Київська, 30А пожежо-вибухова  
69. АЗС  22/017 ПАТ «Укрнафта» смт. Дунаївці, вул. Шевченка, 160  пожежо-вибухова  
70. АЗС 22/018 ПАТ «Укрнафта» с. Шатава пожежо-вибухова  
71. АЗС ТОВ «Верест» смт. Дунаївці, вул. Шевченко, 115 пожежо-вибухова  
72. АЗС ПП Лабусь с. Голозубинці пожежо-вибухова  
73. АЗС ПП Лабусь с. Іванківці пожежо-вибухова  
74. АЗС ТзОВ «Рітейл-ПЛАС» с. Петрівське пожежо-вибухова  
75. АЗС АЗС ПП фірма «Крез» с. Шатава пожежо-вибухова  
76. АГНКС  ТОВ «АвтоГаз-Захід» смт. Дунаївці, вул. Шевченко, 115 пожежо-вибухова  
77. КХП ТОВ «Еколінія» с. Петрівське, вул. Кутузова, 33 пожежо-вибухова  

78. 
ДП «Дунаєвецький комбінат 
хлібопродуктів» 

смт. Дунаївці, вул. Лермонтова, 1 пожежо-вибухова  

79. ТОВ «ТД Агроімпорт ЛТД» смт. Дунаївці вул. Грушевського, 66 пожежо-вибухова  
80. ТОВ «Кононівський Елеватор» с. Петрівське Дунаєвецького району пожежо-вибухова  

81. 
Великокужелівська ГЕС ЗЕА 
«Новосвіт» 

с. Велика Кужелова гідро  

82. 
Дунаєвецьке управління з 
експлуатації газового господарства 
ПАТ «Хмельницькгаз» 

смт. Дунаївці пожежо-вибухова  

83. АГЗП ТОВ « Авантаж–7» с. Міцівці пожежо-вибухова  

84. 
КП теплових мереж Дунаєвецької 
міської ради 

смт. Дунаївці, вул. Фрунзе, 53 
 

пожежо-вибухова  

Ізяславський район
85. АЗС ПП Яцкова І.П. м. Ізяслав, вул. Незалежності, 90 пожежо-вибухова  
86. АЗС ПП Яцкова І.П. м. Ізяслав, вул. Жовтнева, 117 пожежо-вибухова  
87. АЗС ВІП №4 ТОВ «Подільське» с. Білогородка, вул. Молодіжна, 5 пожежо-вибухова  
88. АЗС ТОВ ТД «Агроресурс Енергія» с. Плужне, вул. Бортніка, 61 пожежо-вибухова  
89. АЗС №32 ТОВ «АВАРІС» а/д Ізяслав-Шепетівка км. 29+750 пожежо-вибухова  
90. АГЗП ТОВ «Пропан-Сервіс» м. Ізяслав, вул. Л.Українки, 34 пожежо-вибухова  

91. 
Ізяславське управління з експлуатації 
газового господарства  
ПАТ «Хмельницькгаз» 

м. Ізяслав, вул. Онищука, 38  пожежо-вибухова  

92. 
АГЗП Ізяславської дільниці ДП 
«Пропан» ПАТ «Житомиргаз» 

м. Ізяслав, вул. Онищука, 38 пожежо-вибухова  

93. ПГЗС ТОВ  «Укртехінвестгаз» м. Ізяслав, вул. Васьковецька, 1 пожежо-вибухова  

94. 
Склади для зберігання зерна ТОВ 
СГП «Агрос-Віста» 

м. Ізяслав, вул. Вокзальна, 35 
пожежо-
вибухова 

 

95. ПП «Ізяславмолпродукт» м. Ізяслав, вул. Жовтнева, 33  хімічна  
96. ХПП ТОВ «Агротрейд Логістика» м. Ізяслав вул. Військова 13/11 пожежо-вибухова  
97. Мала ГЕС ПП «Укрінвестенерго» м. Ізяслав вул. Заславська гідро  



 

98. ГЕС ПАТ «Альтен» с. Мислятин, вул. Горинська, 19 гідро  
99. кот. №2 КП «Ізяславтепломережа» м. Ізяслав, вул. Станіславського, 2 пожежо-вибухова  
100. кот. №18 КП «Ізяславтепломережа» м. Ізяслав, вул. Шевченка, 18 пожежо-вибухова  
101. кот. №26 КП «Ізяславтепломережа» м. Ізяслав, вул. Подільська, 26 пожежо-вибухова  
102. кот. №61 КП «Ізяславтепломережа» м. Ізяслав, вул. Шевченка, 61 пожежо-вибухова  
103. кот. №106 КП «Ізяславтепломережа» м. Ізяслав, вул. Жовтнева, 106 пожежо-вибухова  

Красилівський район 
104. АЗС №30 ТОВ «АВАРІС» с. Щиборівка, вул. Кірова, 121 пожежо-вибухова  

105. АЗС №31 ТОВ «АВАРІС» 
м. Красилів автодорога «Теофіполь-
Красилів-Хмельницький» М-20    

пожежо-вибухова 
 

106. АЗС №6023 ТОВ «Альянс-Холдинг» с. Баглайки пожежо-вибухова  
107. АГНКС ТОВ «Автогаз-Красилів» м. Красилів, вул. Будівельників, 31  пожежо-вибухова  
108. АЗС ПМВКП «Лан» м. Красилів, вул. Будівельників, 1 а пожежо-вибухова  

109.

Красилівське управління з 
експлуатації газового господарства 
ПАТ «Хмельницькгаз» 

м. Красилів, вул. Островського, 9 а пожежо-вибухова 

 

110.
АГЗП Красилівської дільниці ДП 
«Пропан» ПАТ «Житомиргаз» 

м. Красилів, вул. Островського, 9 а  
 

111.

Красилівське лінійно-виробниче 
управління магістральних 
газопроводів 

м. Красилів, вул. Компресорна, 1 пожежо-вибухова 

 

112.
Лінійна частина МГ Красилівське ЛВ 
УМГ 

м. Красилів, вул. Компресорна, 1 пожежо-вибухова 
 

113. ТОВ «Вікс-Фільтрон» м. Красилів, вул. Правдинська, 1 а пожежо-вибухова  

114.
ПАТ «Красилівський 
машинобудівний завод» 

м. Красилів, вул. Центральна, 16 пожежо-вибухова 
 

115.
ДП „Красилівський агрегатний 
завод” 

м. Красилів, вул. Правдинська, 1 пожежо-вибухова 
 

116.
ДП ПАТ «Оболонь» – 
«Красилівське» 

м. Красилів, вул.Будівельна, 3  пожежо-вибухова 
 

117.
ТОВ «Агропартнер-1» (цукровий 
завод) 

м. Красилів, вул. Центральна, 4 пожежо-вибухова 
 

118. ПВКФ «Поділля агропродукт» м. Красилів, вул. Грушевського, 148 пожежо-вибухова  
119. ПАТ «Антонінське ХПП» с. Кременчуки  пожежо-вибухова  
120. ТОВ «Проскурів заготзерно» м. Красилів, вул. Грушевського, 146 пожежо-вибухова  
121. СТ «Домашній хліб» м. Красилів, вул. Грушевського, 164 пожежо-вибухова  

122.
Красилівське підприємство теплових 
мереж 

м. Красилів, вул. Б.Хмельницького, 
2 

пожежо-вибухова 
 

Кам‘янець-Подільський район
123. АЗС 22/006 ПАТ «Укрнафта» с. Смотрич, вул. Героїв майдану, 30 пожежо-вибухова  

124. АЗС №45  ТОВ «МАРГАЛІТ» с. Гуменці пожежо-вибухова  

125. АЗС ПП фірма «Крез» с. Жванець вул. Центральна 3а пожежо-вибухова  

126. АЗС ТОВ ТД НК «Альянс-Холдинг» с. Довжок, вул. Унявка, 113 пожежо-вибухова  

127. АЗС ПП фірма «Крез» с. Кам’янка, вул. Вокзальна, 2 пожежо-вибухова  

128. АГНКС РВУ «Київавтогаз» с. Гуменці пожежо-вибухова  

129. АЗС ТОВ «АВАРІС» с. Смотрич вул. Героїв майдану, 29 пожежо-вибухова  

130. АЗС ПП Українець В.В. с. Оринін пожежо-вибухова  

131. АЗС ТзОВ «Вог Рітей» с. Смотрич, вул. Героїв майдану, 32 пожежо-вибухова  

132. АЗС ПП «Фартушняк» с. Грушка пожежо-вибухова  

133. ПАТ «Подільський цемент» 
с. Гуменці, вул. Хмельницьке 
шосе,1 

пожежо-вибухова  



 

134.
ХПП Філія «Смотрич» ТОВ СП 
«Нібулон» 

с. Кам’янка пожежо-вибухова  

135.

Місце провадження діяльності та 
зберігання спирту Державного 
підприємства спиртової та лікеро-
горілчаної промисловості 
«Укрспирт» 

с. Довжок, вул. Унявко,1 пожежо-вибухова  

136.
Кам’янець-Подільська філія ПАТ 
«Компанія Райс» 

с. Гуменці пожежо-вибухова  

137. Ніверська ГЕС ТОВ «СІБЕКС» с. Ніверка гідро  

138. Заваллівська ГЕС ТОВ «СІБЕС» с. Завалля гідро  

139. Цибулівська ГЕС ТОВ «СІБЕКС» с. Цибулівська гідро  
м. Кам‘янець-Подільський

140. АЗС ТОВ «СОКАР ПЕТРОЛЕУМ» вул. Привокзальна, 31б/2 пожежо-вибухова  

141. ГЕС ТзОВ «Маяк» 
м. Кам‘янець-Подільський вул. 
Карвасари, 4 

гідро 
 

142. АЗС ТОВ МП «ЛТД Автосервіс» пр-т Грушевського, 1/а пожежо-вибухова  
143. АЗС  ТОВ «МАРГАЛІТ» вул. Жванецьке шосе, 36 пожежо-вибухова  
144. АЗС  ТОВ «МАРГАЛІТ» вул. Нігінське шосе, 41В пожежо-вибухова  
145. АЗС  ТОВ «МАРГАЛІТ» вул. Першотравнева, 7 пожежо-вибухова  
146. АЗС  ТОВ «МАРГАЛІТ» вул. Хмельницьке шосе, 34а пожежо-вибухова  
147. АЗС ТОВ «Вог Рітей» пр-т Грушевського, 1/10 пожежо-вибухова  
148. АЗС ТОВ «Стейт Ойл» вул. Хмельницьке шосе, 9 пожежо-вибухова  
149. АЗС ТОВ «Альянс-Холдинг» вул. Привокзальна, 30 пожежо-вибухова  
150. АЗС 22/016 ВАТ «Укрнафта» вул. Хмельницьке шосе, 2/7 пожежо-вибухова  
151. АЗС №1 ТОВ ПП «Степ» вул. Привокзальна, 24 пожежо-вибухова  
152. АЗС №2 ТОВ ПП «Степ» вул. Князів Коріатовичів, 25б пожежо-вибухова  

153.
Склад нафтопродуктів ТОВ Нафтова 
компанія «ПОДІЛЛЯ» 

вул. Маршала Харченка, 24 пожежо-вибухова  

154. АЗС ПП фірма «Крез» пр. Грушевського, 41а пожежо-вибухова  

155.
АЗС ТОВ Нафтова компанія 
«ПОДІЛЛЯ» 

вул. Крип’якевича, 3а пожежо-вибухова  

156. АЗС №13 ПП «Тінік-Оіл» вул. Дружби Народів, 1/1 пожежо-вибухова  

157.

Кам’янець-Подільське управління з 
експлуатації газового господарства  
ПАТ «Хмельницькгаз»  

вул. Маршала Харченка, 64 пожежо-вибухова  

158.

ГНП з АГЗП Кам’янець-Подільської 
дільниці ДП «Пропан» ПАТ 
«Житомиргаз» 

вул. Маршала Харченка, 64 пожежо-вибухова  

159. АЗС ПП «Українець» на розі вул. Харченко та Куйбишева пожежо-вибухова  
160. АГНКС ПП Ковальчук пр. Грушевського, 1/1 пожежо-вибухова  
161. філія «Лактіс» ДП «Аромат» вул. Маршала Харченка, 3 хімічно  

162.

Прирельсова база спирту місце 
провадження діяльності та зберігання 
спирту Державного підприємства 
спиртової та лікеро-горілчаної 
промисловості «Укрспирт» 

вул. Привокзальна, 29 пожежо-вибухова  

163. ПАТ «Модуль Україна» про-т Грушевського, 1/14 хімічно  
164. АГЗС газова ПП «Повражек» вул. Хмельницьке шосе пожежо-вибухова  
165. АЗС ПП «ОККО-Нафтопродукт» пр. Грушевського, 2в пожежо-вибухова  
166. АЗС ПП «ОККО-Нафтопродукт» вул. Чехова, 6 пожежо-вибухова  

167.
Киснева станція  
ТОВ «Поділляпромгаз ЛХЗ» 

вул. М. Харченко, 24 пожежо-вибухова  



 

168.

Службово-побутовий корпус ПС 
Південна (котельня) Кам'янець-
Подільський міський МРЕМ ПАТ 
«Хмельницькобленерго» 

м. Кам'янець-Подільський вул. 
Івана Франка, 42 

пожежо-вибухова  

169.
Котельня КП 
«Міськтепловоденергія» 

вул. Тімірязєва, 123 
пожежо-вибухова  

170.
Котельня КП 
«Міськтепловоденергія» 

вул. Князів Коріатовичів, 56 
пожежо-вибухова  

171.
Котельня КП 
«Міськтепловоденергія» 

вул. Вокзальна, 83 
пожежо-вибухова  

172.
Котельня КП 
«Міськтепловоденергія» 

вул. Жукова, 2 
пожежо-вибухова  

173.
Котельня КП 
«Міськтепловоденергія» 

вул. Франка, 42 (ТЕЦ) 
пожежо-вибухова  

Летичівський район 

174.
АЗС №3 ТОВ ТД НК «Альянс-
Холдинг» 

с. Голосків пожежо-вибухова  

175. АЗС №2 ПМ ВКП «ЛАН»  с. Бохни пожежо-вибухова  

176. АЗС ТОВ  «ТД «Маркет-плюс» 
смт. Летичів, вул. 50 р. Жовтня, 
107/2 

пожежо-вибухова  

177. АЗС ПП «ОККО-Нафтопродукт» смт. Летичів, вул. Б. Хмельницького пожежо-вибухова  
178. АЗС та АГЗП ТОВ «МАРГАЛІТ»  смт. Летичів, вул. 50 р. Жовтня, 111 пожежо-вибухова  
179. АЗС ТОВ «СКС»  с. Головчинці пожежо-вибухова  

180. АЗС ТОВ «ТД «СТЕЙТ ОЙЛ» 
Автодорога М12 Стрий-Кіровоград-
Знамянка 281 км.+200  

пожежо-
вибухова 

 

181. АЗС та АГЗП ТОВ «СТЕЙТ ОЙЛ» 
смт. Летичів, вул. 50-річчя 
Жовтня,107/2 

пожежо-вибухова  

182. АГЗП ТОВ «Авантаж 7» с. Головчинці пожежо-вибухова  

183. АЗК №18 ТОВ «Вог Рітей» 
Автодорога М12 Стрий-Кіровоград-
Знамянка 311+750 до 312+000 

пожежо-вибухова  

184.
ЗАТ «Летичівський комбікормовий 
завод» 

смт. Летичів  
вул. 50-річчя Жовтня,101 

пожежо-вибухова  

185.
АГЗП Летичівської дільниці ДП 
«Пропан» ПАТ «Житомиргаз» 

смт. Летичів, вул. 50 річчя 
Жовтня,113 

пожежо-вибухова  

186. АЗС ТОВ "НАФТОГАЗОВА 
КОМПАНІЯ "НАРОДНА" 

с. Требухівці км 278+350 
автодороги Стрий-Тернопіль-

Кіровоград-Знам’янка 

пожежо-
вибухова 

 

187.
ТОВ «Головчинецький гранітний 
кар’єр»  

с. Головчинці пожежо-вибухова  

188.

Летичівська дільниця ДП 
«Старокостянтинівський молочний 
завод» (ПП «Летичівський молочний 
завод») 

смт. Летичів, вул. Комарова, 22 хімічна  

189.
Новоконстянтинівська ГЕС ЗЕА 
«Новосвіт» 

с. Новокостянтинівка гідро  

190.
Щедрівська ГЕС ТОВ «Енергія 
Карпат» 

с. Щедрівка гідро  

Новоушицький район 

191. АЗС МП ВКП «ЛАН» смт. Нова Ушиця, вул. Кольчака, 1 пожежо-вибухова  

192. АГЗП ТОВ «Авантаж-7» смт. Нова Ушиця, вул. Кольчака, 1 пожежо-вибухова  

193. АГЗП ТОВ «Авантаж-7» смт. Нова Ушиця, вул. Подільська, 
36 Е/1 

пожежо-вибухова  

194. Новоушицьке управління з смт. Нова Ушиця, вул. Гагаріна, 1 пожежо-вибухова  



 

експлуатації газового господарства 
ПАТ «Хмельницькгаз» 

195. АЗС ПАТ «Укрнафта» смт. Нова Ушиця, вул. Подільська, 
75 

пожежо-вибухова  

196. АЗС ПП «Нафтоінвест» смт. Нова Ушиця, вул. Подільська, 
36 Е/1 

пожежо-вибухова  

197. АЗС ПП «Геліос» с. Струга пожежо-вибухова  

Полонський район 
198. АЗС ТОВ «Укр-нафта-еліт» м. Полонне, вул. Л.Українки, 288 пожежо-вибухова  
199. АГЗП ТОВ «Авантаж-7» м. Полонне, вул. Л.Українки, 288 пожежо-вибухова  
200. АЗС № 16 ТОВ «Вог Рітейл» смт. Понінка, вул. Щорса, 129 пожежо-вибухова  

201. АЗС № 39 ТОВ «АВАРІС» 
м. Полонне, вул. Герасимчука, 138 
Б 

пожежо-вибухова  

202. АЗС №8 ТОВ «ТД «САН ОЙЛ» м. Полонне, вул. Боженка, 48 а пожежо-вибухова  
203. АГЗП ПП Олексієнко м. Полонне, вул. Нахімова пожежо-вибухова  

204.

Полонське  управління з експлуатації 
газового господарства ПАТ 
«Хмельницькгаз» 

м. Полонне, вул. Л. Українки, 66 пожежо-вибухова  

205.
Хмельницька дільниця БВР ДП 
«Західшляхвибухпром» 

м. Полонне, вул. А. Герасимчука пожежо-вибухова  

206.
ТОВ «Лотівка Еліт» Полонська 
хлібоприймальна дільниця 

м. Полонне, вул. Залізнична, 27 пожежо-вибухова  

207.
ПАТ «Полонський гірничий 
комбінат» 

м. Полонне, вул. Академіка 
Герасимчука, 190 б 

пожежо-вибухова  

208.
Новолабунська ГЕС ТОВ 
«Енергоальянс» 

с. Новолабунь  гідро  

209. Полонське ПТМ м. Полонне, вул. Лесі Українки, 93 пожежо-вибухова  
210. Понінківське ПТМ смт. Понінка, вул. Перемоги, 51 пожежо-вибухова  

м. Нетішин 
211. АЗС №63 ТОВ «МАРГАЛІТ» вул. Старонетішинська, 2 пожежо-вибухова  
212. АЗС №64 ТОВ «МАРГАЛІТ» вул. Солов’ївська, 180 пожежо-вибухова  

213.
АЗС №14 Рівненської філії ПП 
«ОККО-Нафтопродукт» 

вул. Енергетиків, 14 пожежо-вибухова  

214. АЗС ТОВ «Епас» вул. Солов’ївська, 69 пожежо-вибухова  

215. АЗС МПФ «Ростма» 
Автошлях М-21 Городище-Рівне-
Старокостянтинів, км 216 

пожежо-вибухова  

216.АГЗС і ГНП ПБФ «Пінокіо-Z» вул. Солов’ївська пожежо-вибухова  
217.АЗС ТрЦ ВП «ХАЕС» вул. Енергетиків пожежо-вибухова  
218 АЗС ТзОВ «Західенергопостач» вул. Промислова, 1/6а пожежо-вибухова  
219.Аргонно-киснева газифікована станція вул. Промислова, 4/7а пожежо-вибухова  

220.ВП «ХАЕС»  м. Нетішин пожежо-ибухова, 
радіаційна  

Славутський район 

221. АЗС №23-06 ПП «Лукойл-Україна»  
а/д Р-05 Городище-Рівне-
Старокостянтинів км 244+130,             
с. Кам’янка.  

пожежо-вибухова  

222.
АЗС №62 в комплексі з АГЗП  ТОВ 
«МАРГАЛІТ» 

с. Улашанівка, вул. Шевченка, 104 пожежо-вибухова  

223.
АГНКС №3 Хмельницької філії ТОВ 
«Укртехінвестгаз» 

с. Улашанівка, вул. Шевченка, 94 пожежо-вибухова  

224.
Берездівське відділення ТОВ 
«Рихальський завод сухого молока» 

с. Берездів, вул. Л. Українки, 1 хімічно  

225. ДП «Ганнопільський спиртзавод» с. Ганнопіль, вул. Будьоного, 21 пожежо-вибухова  



 

226.
ПП КФ «Прометей» філія 
Славутський маслоробний комбінат 

м. Славута, вул. Острозька, 140 хімічно  

227. ПАТ «Славутський солодовий завод» 
с. Крупець, вул. Б.Хмельницького, 
43 

пожежо-вибухова  

м. Славута
228. АЗС №14 ТОВ «Західенергопостач»  вул. Миру, 89а пожежо-вибухова  
229. АЗС  ТОВ «ТД «САН ОЙЛ» вул. Приміська, 1 пожежо-вибухова  
230. АЗС №7 ТОВ «АВАРІС» вул. Приміська, 2г пожежо-вибухова  
231. АЗС «Арсеній», ПП Яцкова І.П. вул. Гвардійська, 6 пожежо-вибухова  

232.

Славутське управління з експлуатації 
газового господарства ПАТ 
«Хмельницькгаз» 

вул. Здоров’я, 34а пожежо-вибухова  

233.
АГЗС Славутської дільниці ДП 
«Пропан» ПАТ «Житомиргаз» 

вул. Здоров’я, 34а пожежо-вибухова  

234. ТОВ «Аква-Родос» вул. Козацька, 122а пожежо-вибухова  

235. ДО Комбінат «Естафета» вул. Перемоги, 15а пожежо-вибухова  
236. ТОВ «Технобазальт-інвест» вул. Кн. Сангушко, 95 пожежо-вибухова  
237. ПрАТ «Славутський хлібзавод» вул. Церковна 29 пожежо-вибухова  

238.
ВАТ «Славутський 
цикорієсушильний завод» 

вул. Приміська, 4 пожежо-вибухова  

239.
ПрАТ «Славутський пивоварний 
завод» 

вул. Миру, 36 хімічно  

240.
ПрАТ «Славутський комбінат 
Будфарфор» 

вул. Козацька, 122 пожежо-вибухова  

241.
ТОВ «Славутський покрівельний 
завод» 

вул. Кн. Сангушко, 95 пожежо-вибухова  

242. Склад №2 ТОВ «Лотівка Еліт» (ХПП) вул. Привокзальна, 86 пожежо-вибухова  
243. ТОВ «Ювента» вул. Привокзальна, 2а пожежо-вибухова  
244. ТОВ «Агро-ХХІ» Ганнопільське шосе, 1 пожежо-вибухова  

245.
Котельня МЛК КП «Славутське 
ЖКО» 

вул. Я. Мудрого, 27 пожежо-вибухова  

246. Котельня КП «Славутське ЖКО» вул. Перемоги, 25 пожежо-вибухова  
247. Котельня КП «Славутське ЖКО» вул. Козацька, 41 пожежо-вибухова  

248.
Котельня «Сонячна» КП «Славутське 
ЖКО» 

вул. Здоров’я, 11 пожежо-вибухова  

249. Котельня КП «Славутське ЖКО» вул. Я. Мудрого, 49 пожежо-вибухова  
250. Котельня КП «Славутське ЖКО» вул. Я. Мудрого, 32 пожежо-вибухова  
251. Котельня КП «Славутське ЖКО» вул. Кн. Сангушків, 103а пожежо-вибухова  
252. Котельня КП «Славутське ЖКО» вул. Садова, 4 пожежо-вибухова  

Старокостянтинівський район 

253.
АЗС ТОВ «Старокостянтинівська 
нафтобаза»  

с. Старий Остропіль пожежо-вибухова  

254. АЗС ТОВ  «ТД «Маркет-плюс» автодорога Васьковичі-Порубне пожежо-вибухова  

255. АЗС ПМ ВКП «Лан» 
автодорога Васьковичі-Порубне, 
216+500 

пожежо-вибухова  

256. АЗС №28 ТОВ «АВАРІС» с. Пеньки пожежо-вибухова  
257. Коржівська ГЕС ЗЕА «Новосвіт» с. Коржівці гідро  

258.
ВАТ «Старокостянтинівський 
спеціалізований кар’єр» 

с. Красносілка  
пожежо-вибухова  

259. Мала ГЕС ТОВ «Ресурсекоенерго» с. Самчики . гідро  
260. Мала ГЕС ТОВ «Ресурсекоенерго» с. Губин . гідро  

м. Старокостянтинів
261. Нафтобаза ТОВ вул. Залізнична, 1 пожежо-вибухова  



 

«Старокостянтинівська нафтобаза» 

262.

Старокостянтинівське управління з 
експлуатації газового господарства 
ПАТ «Хмельницькгаз» 

вул. І. Богуна , 2 пожежо-вибухова  

263.
ДП «Старокостянтинівський 
молочний завод» 

вул. І. Франка, 47 хімічно  

264. АЗС ТОВ «ТД» «Маркет- плюс» вул. І. Франка, 2 пожежо-вибухова  
265. АЗС №2 ПП «Максімов» вул. Грушевського, 59 пожежо-вибухова  
266. АЗС №1 ПП «Максімов» вул. Залізнична, 1 пожежо-вибухова  
267. АЗС  ТОВ «АВАРІС» вул. Орджонікідзе, 120 пожежо-вибухова  
268. АЗС  ТОВ «АВАРІС» вул. Грушевського, 9 пожежо-вибухова  
269. АЗС  ТОВ «АВАРІС» вул. Хмельницьке шосе,5 пожежо-вибухова  
270. АЗС ТОВ «Вог Рітейл» вул. Першого Травня пожежо-вибухова  
271. АЗС ТОВ «Альянс-Свір» вул. Красовського, 1/1 пожежо-вибухова  
272. АГНКС ТОВ «Укртехінвестгаз» вул. Чкалова, 22 пожежо-вибухова  
273. АГЗС ТОВ «Авантаж 7» вул. Красовського, 1а пожежо-вибухова  
274. Нафтобаза ПП «Сантана» вул. Залізнична, 6 пожежо-вибухова  
275. ПП «Сервіс кисень» вул. І. Франка, 24/1 пожежо-вибухова  
276. ТОВ «Старокостянтинів цукор» пер. Мануільського, 10 пожежо-вибухова  

277.
Філія ПАТ «ДПЗКУ» 
«Старокостянтинівський елеватор» 

вул. Кривоноса, 1 пожежо-вибухова  

278.
 Веснянська дільниця ТОВ 
«Кононівський елеватор» 

Веснянське шосе 5 
пожежо-вибухова  

279.
Акумуляторний завод ТОВ 
«Мегатекс Індастріал» 

м. Старокостянтинів,вул. 
Веснянське шосе,7 . 

хімічно  

280.
Котельня Старокостянтинівське КП 
«Тепловик» 

вул. Попова, 13 пожежо-вибухова  

281.
Котельня Старокостянтинівське КП 
«Тепловик» 

вул. Миру, 1/136 пожежо-вибухова  

282.
Котельня Старокостянтинівське КП 
«Тепловик» 

вул. Миру, 139 пожежо-вибухова  

283.
Котельня Старокостянтинівське КП 
«Тепловик» 

вул. Острозького, 20 
пожежо-вибухова  

284.
Котельня Старокостянтинівське КП 
«Тепловик» 

вул. Острозького, 40 
пожежо-вибухова  

285.
Котельня Старокостянтинівське КП 
«Тепловик» 

вул. Пушкіна, 47 
пожежо-вибухова  

286.
Котельня Старокостянтинівське КП 
«Тепловик» 

вул. Федорова, 48 
пожежо-вибухова  

287.
Котельня Старокостянтинівське КП 
«Тепловик» 

вул. Комсомольська,8/3 
пожежо-вибухова  

288.
Котельня Старокостянтинівське КП 
«Тепловик» 

вул. Красовського, 3 
пожежо-вибухова  

289.
Котельня Старокостянтинівське КП 
«Тепловик» 

Новітер вул. Софійська, 3 
пожежо-вибухова  

290.
Котельня Старокостянтинівське КП 
«Тепловик» 

Вул. І.Франка, 35 
пожежо-вибухова  

Старосинявський район

291.
АЗС-23 №23-02 ТОВ «Торговий дім 
«Маркет-плюс» смт. Стара Синява, вул. Ватутіна 1 пожежо-вибухова  

292. АЗС-10 ТОВ «Тракай» смт. Стара Синява, вул. Ватутіна 91 пожежо-вибухова  

293.
Старосинявське управління з 
експлуатації газового господарства 

смт. Стара Синява, вул. Заводська, 
95 

пожежо-вибухова  



 

ПАТ «Хмельницькгаз»  

294.
ТОВ «Хмельницькхлібопродукт» 
Адампільський  ХПП   с. Адампіль, вул. Привокзальна ,2 пожежо-вибухова  

295.
ТОВ «Елеватор Буд Інвест» с. Адампіль, 

вул. Старокостянтинівське шосе, 2 
пожежо-вибухова  

296.
АПНВП «Візит» комбікормовий 
завод  с. Адампіль  вул. Привокзальна, 3 пожежо-вибухова  

Хмельницький район 

297. АЗС та АГЗП ТОВ «СТЕЙТ-ОІЛ» 
Хмельницький район; с. Ружичанка, 
Авт. Житомир-Чернівці 192км+131м 

пожежо-вибухова  

298. АГНКС ТОВ «Авантаж 7»  
с. Олешин, вул. Західна Окружна, 
34 

пожежо-вибухова  

299. АЗС ТОВ ТД НК «Альянс-Холдинг» с. Копистин пожежо-вибухова  

300.
Нафтобаза ТОВ «Альянс Оіл 
Україна» 

с. Копистин пожежо-вибухова  

301. АЗС 22/024 ВАТ «Укрнафта» с. Стуфченці пожежо-вибухова  
302. АЗС 22/022 ВАТ «Укрнафта» с. Давидківці пожежо-вибухова  
303. АЗС 22/027 ВАТ «Укрнафта» с. Ружичанка пожежо-вибухова  
304. АЗС 22/025 ВАТ «Укрнафта» с. Шаровечка  (окружна) пожежо-вибухова  
305. АЗС №34 ТОВ «АВАРІС» с. Гвардійськ пожежо-вибухова  
306. АЗС №33 ТОВ «АВАРІС» с. Климківці пожежо-вибухова  
307. АЗС ТОВ «АВАРІС» с. Червона Зірка пожежо-вибухова  
308. АЗС №18 ТОВ «МАРГАЛІТ»  с. Давидківці  пожежо-вибухова  
309. АГНКС ТОВ «ТД «САН ОЙЛ» с. Мацківці пожежо-вибухова  
310. АЗС ТОВ «ТД «САН ОЙЛ» 297 км траси Умань-Львів-Краковец  пожежо-вибухова  

311. АЗС ТОВ «ТД «САН ОЙЛ» 
автодорога Житомир-Чернівці 
«Сонячний»  

пожежо-вибухова  

312. Нафтобаза ТОВ «ТД «САН ОЙЛ» с. Скібневе пожежо-вибухова  
313. АГНКС ТОВ «Укртехінвестгаз» с. Ружичанка пожежо-вибухова  
314. Нафтобаза ТОВ «Анне ЛТД» с. Грузевиця  пожежо-вибухова  
315. Нафтобаза ПМ ВКП «Лан» с. Богданівці пожежо-вибухова  
316. АЗС ТОВ  «ТД «Маркет-плюс» с. Пирогівці пожежо-вибухова  
317. АЗС ТОВ «Вог Рітейл» с. Шаровечка пожежо-вибухова  
318. АЗС ТОВ «Вог Рітейл» с. Грузевиця пожежо-вибухова  
319. АЗС ТОВ «Вог Рітейл» с. Стуфчинці пожежо-вибухова  
320. АЗС ТОВ «Вог Рітейл» с. Ружичанка пожежо-вибухова  
321. АЗС ТОВ «Аркон» с. Грузевиця  пожежо-вибухова  
322. АЗС ПІІ «АМІК УКРАЇНА»  с. Ружичанка пожежо-вибухова  
323. АЗС ПІІ «АМІК УКРАЇНА» с. Розсоша пожежо-вибухова  
324. АЗС ПІІ «АМІК УКРАЇНА» с. Шаровечка пожежо-вибухова  
325. АЗС ПІІ «АМІК УКРАЇНА» с. Давидківці пожежо-вибухова  
326. АЗС ПП ТД «Укр-Петроль»  с. Стуфчинці пожежо-вибухова  
327. АЗС ПП ТД «Укр-Петроль» с. Шаровечка пожежо-вибухова  

328.
Киснева станція ТОВ 
«Проскурівтехгаз ЛХЗ»  

с. Розсоша, вул. Леніна, 12 пожежо-вибухова  

329.
Філія ДП «Укроборонсервіс» «Уос-
ДМ» 

с. Грузевиця, в/ч А-3013 пожежо-вибухова  

330.
ДП ДАК «Хліб-України» ДП 
«Богдановецький КХП»  

ст. Богданівці, вул. Привокзальна , 1 пожежо-вибухова  

331. ВАТ "Чорноострівське КХП" смт. Чорний Острів, вул. Вокзальна пожежо-вибухова  

332. ТзОВ "Хмельницьк-млин" 
с. Розсоша, ст. Скібнево, вул. 
Вокзальна, 5 

пожежо-вибухова  



 

333. ЗАТ «УкрАгро НПК» 
с. Розсоша, ст. Скібнево,  вул. 
Вокзальна, 1 

пожежо-вибухова  

м. Хмельницький
334. АЗС ПАТ «Укрнафта» вул. Купріна, 54/1 пожежо-вибухова  
335. АЗС ПАТ«Укрнафта» вул. Кам’янецька, 130 пожежо-вибухова  
336. АЗС ПАТ«Укрнафта» вул. Прибузька пожежо-вибухова  
337. АЗС ПАТ«Укрнафта» Львівське шосе, 38/1 пожежо-вибухова  
338. АЗС ПАТ«Укрнафта» вул. Пілотська, 12 пожежо-вибухова  
339. АЗС ТОВ «МАРГАЛІТ» вул. Чорновола, 136/2 пожежо-вибухова  
340. АЗС ТОВ «МАРГАЛІТ» Вінницьке шосе, 14/1 пожежо-вибухова  
341. АЗС ТОВ «МАРГАЛІТ» вул. Курчатова, 10/1 пожежо-вибухова  
342. АЗС ТОВ «МАРГАЛІТ» Львівське шосе,  25/1 пожежо-вибухова  
343. АЗС ТОВ «МАРГАЛІТ» вул. Пр. Підпілля, 116 пожежо-вибухова  

344. АЗС ТОВ «МАРГАЛІТ» вул. Прибузька, 9 пожежо-вибухова  

345. АЗС ТОВ «МАРГАЛІТ» вул. Озерна, 2а пожежо-вибухова  

346. АЗС ТОВ «МАРГАЛІТ» Проспект Миру, 41/4а пожежо-вибухова  

347. АЗС ТОВ «МАРГАЛІТ» вул. Західно-Окружна  пожежо-вибухова  

348. АГНКС ХФ ТОВ  «Укртехінвестгаз» вул. Озерна, 15 пожежо-вибухова  

349. АЗС  ТОВ «ТД «САН ОЙЛ» вул. Тернопільська, 13 пожежо-вибухова  

350. АГНКС-1 РВУ «Київавтогаз» вул. Західна-Окружна, 3/1 пожежо-вибухова  

351. ТОВ «Тін-Імпекс» вул. Курчатова, 120а пожежо-вибухова  

352. АЗС ВРВ ПП «ОККО Нафтопродукт» вул. Прибузька, 1/1 пожежо-вибухова  

353. АЗС ВРВ ПП «ОККО-Нафтопродукт» Проспект Миру, 102/1 пожежо-вибухова  

354. АЗС ВРВ ПП « ОККО-Нафтопродукт» Проспект Миру, 63/1 пожежо-вибухова  
355. АЗС ВРВ ПП « ОККО-Нафтопродукт» вул. Озерна, 8/1 пожежо-вибухова  
356. АЗС ВРВ ПП « ОККО-Нафтопродукт» Старокостянтинівське шосе, 20 пожежо-вибухова  
357. АЗС ВРВ ПП « ОККО-Нафтопродукт» Львівське шосе, 20/1 пожежо-вибухова  
358. АЗС ВРВ ПП « ОККО-Нафтопродукт» вул. Красовського, 51 пожежо-вибухова  
359. ТДВ «Завод будівельних матеріалів» вул. Кам’янецька, 161 пожежо-вибухова  
360. ТДВ «Хмельницькзалізобетон» вул. Чорновола, 31 пожежо-вибухова  
361. АЗС ДП «Укр –Петроль» вул. Віницька, 1/4 пожежо-вибухова  
362. АГЗП ТОВ «Авантаж-7» Проспект Миру, 102/3 пожежо-вибухова  
363. АГЗП ТОВ «Авантаж-7» вул. Геологів, 1/1б пожежо-вибухова  
364. АГЗП ТОВ «Авантаж-7»  Староконстянтинівське шосе, 20 пожежо-вибухова  
365. АГЗП ТОВ «Авантаж-7»  вул. Толстого, 12 пожежо-вибухова  
366. АЗС № 3 ТОВ «Аркон» Панаса Мирного, 5/1 пожежо-вибухова  
367. АЗС № 1 ТОВ «Аркон» пр. Миру, (район телевежі) пожежо-вибухова  
368. АЗС ТОВ «Альянс-Холдинг» вул. Красовського, 37 пожежо-вибухова  
369. АЗС ТОВ «Альянс-Холдинг» Львівське шосе, 36 пожежо-вибухова  
370. АЗС ТОВ «Альянс-Холдинг» вул. Трудова, 11 пожежо-вибухова  
371. АЗС ТОВ «Вог Рітейл» вул. Західно-Окружна, 5/2 пожежо-вибухова  
372. АЗС  ТОВ «Вог Рітейл» Старокостянтинівське шосе, 2/1н пожежо-вибухова  
373. АЗС  ТОВ «Вог Рітейл» вул. Вінницька, 2/2 пожежо-вибухова  
374. АЗС ТОВ «АВАРІС» вул. Трудова, 4 пожежо-вибухова  
375. АЗС ТОВ «АВАРІС» вул. Садова, 1/2 пожежо-вибухова  
376. ПрАТ «Дніпрометалсервіс» вул. Тупікова, 1 хімічно  
377. ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» вул. Кооперативна, 3 хімічно  
378. ПАТ «Хмельпиво» вул. В.Чорновола, 24 пожежо-вибухова  
379. ТОВ «Хмельницький зернопродукт» вул. Заводська, 53 пожежо-вибухова  



 

380. ПАТ «Хмельницькгаз» Проспект Миру, 41 пожежо-вибухова  

381.

ГНП  та АГЗП Хмельницької 
дільниці ДП «Пропан» ПАТ 
«Житомиргаз» 

Проспект Миру, 40 
пожежо-вибухова  

382.
Котельня Хмельницького РЕМ ПАТ 
«Хмельницькобленерго» 

вул. Свододи, 57 
пожежо-вибухова  

383.
Станція  Гречани Південно-Західної 
залізниці 

вул. Волочиська пожежо-вибухова  

384. Локомотивне депо «Гречани»  вул. Волочиська, 10 пожежо-вибухова  

385.
Виробнича база МКП 
«Хмельницьктеплокомуненерго» 

вул. Пересипкіна, 5 
пожежо-вибухова  

386.
ЦТП МКП 
«Хмельницьктеплокомуненерго» 

вул. Пересипкіна, 5 
пожежо-вибухова  

387.
ЦТП МКП 
«Хмельницьктеплокомуненерго» 

вул. Толбухіна, 2 
пожежо-вибухова  

388.
ЦТП МКП 
«Хмельницьктеплокомуненерго» 

вул. Чорновола, 122 
пожежо-вибухова  

389.
Котельня МКП 
«Хмельницьктеплокомуненерго» 

вул. Пілотська, 1  
пожежо-вибухова  

390.
Котельня МКП 
«Хмельницьктеплокомуненерго» 

вул. Франка, 15/2  
пожежо-вибухова  

391.
Котельня МКП 
«Хмельницьктеплокомуненерго» 

вул. Пересипкіна, 5 
пожежо-вибухова  

392.
Котельня МКП 
«Хмельницьктеплокомуненерго» 

вул. Сковороди, 11  
пожежо-вибухова  

393.
Котельня МКП 
«Хмельницьктеплокомуненерго» 

вул. Купріна, 12 
пожежо-вибухова  

394.
Котельня МКП 
«Хмельницьктеплокомуненерго» 

вул. Кам'янецька, 161  
пожежо-вибухова  

395.
Котельня МКП 
«Хмельницьктеплокомуненерго» 

вул. Тернопільська, 3 
пожежо-вибухова  

396.
Котельня МКП 
«Хмельницьктеплокомуненерго» 

вул. Кам'янецька, 159г 
пожежо-вибухова  

397.
Котельня МКП 
«Хмельницьктеплокомуненерго» 

вул. Майборського, 5 
пожежо-вибухова  

398.
Котельня МКП 
«Хмельницьктеплокомуненерго» 

вул.  Горбанчука, 1 
пожежо-вибухова  

399.
Котельня МКП 
«Хмельницьктеплокомуненерго» 

вул. Кам’янецька, 46/1 
пожежо-вибухова  

400.
Котельня МКП 
«Хмельницьктеплокомуненерго» 

вул. Кам’янецька, 48/1 
пожежо-вибухова  

401.
Котельня МКП 
«Хмельницьктеплокомуненерго» 

вул. Свободи, 44 
пожежо-вибухова  

402.
Котельня МКП 
«Хмельницьктеплокомуненерго» 

вул. Кам’янецька, 63 
пожежо-вибухова  

403.
Котельня МКП 
«Хмельницьктеплокомуненерго» 

вул. Кам’янецька, 82  
пожежо-вибухова  

404.
Котельня МКП 
«Хмельницьктеплокомуненерго» 

вул. М. Трембовецької, 51/1  
пожежо-вибухова  

405.
Котельня МКП 
«Хмельницьктеплокомуненерго» 

вул. Заводська, 55/17  
пожежо-вибухова  

406.
Котельня МКП 
«Хмельницьктеплокомуненерго» 

вул. Водопровідна, 48  
пожежо-вибухова  

407. Котельня МКП вул. М.Рибалко, 32/1 пожежо-вибухова  



 

«Хмельницьктеплокомуненерго» 

408.
Котельня МКП 
«Хмельницьктеплокомуненерго» 

вул. Зарічанська, 30 
пожежо-вибухова  

409.
Котельня МКП 
«Хмельницьктеплокомуненерго» 

Проспект Миру, 99/101 
пожежо-вибухова  

410.
Котельня МКП 
«Хмельницьктеплокомуненерго» 

вул.  Північна, 2 
пожежо-вибухова  

411.
Котельня МКП 
«Хмельницьктеплокомуненерго» 

вул. Північна, 121 
пожежо-вибухова  

412.
Котельня МКП 
«Хмельницьктеплокомуненерго» 

вул. М. Рибалко, 24 
пожежо-вибухова  

413.
Котельня МКП 
«Хмельницьктеплокомуненерго» 

вул. Свободи, 3А 
пожежо-вибухова  

414.
Котельня МКП 
«Хмельницьктеплокомуненерго» 

вул. Свободи, 22 
пожежо-вибухова  

415.
Котельня МКП 
«Хмельницьктеплокомуненерго» 

вул. Свободи, 19 
пожежо-вибухова  

416.
Котельня МКП 
«Хмельницьктеплокомуненерго» 

вул. Завадського, 5  
пожежо-вибухова  

417.
Котельня МКП 
«Хмельницьктеплокомуненерго» 

вул. Інститутська, 15/1  
пожежо-вибухова  

418.
Котельня МКП 
«Хмельницьктеплокомуненерго» 

вул. Чорновола, 180 
пожежо-вибухова  

419.
Котельня МКП 
«Хмельницьктеплокомуненерго» 

вул. Гарнізонна, 4 
пожежо-вибухова  

420.
Котельня МКП 
«Хмельницьктеплокомуненерго» 

вул. Кам’нецька, 164 
пожежо-вибухова  

421.
Котельня МКП 
«Хмельницьктеплокомуненерго» 

вул. Кам’нецька, 257 
пожежо-вибухова  

422.
Котельня МКП 
«Хмельницьктеплокомуненерго» 

вул. Чорновола, 122/2 
пожежо-вибухова  

423.
Котельня МКП 
«Хмельницьктеплокомуненерго» 

вул. Карбишева, 6 
пожежо-вибухова  

424.
Котельня КП «Південно-Західні 
тепломережі» 

вул. Курчатова, 8/1г 
пожежо-вибухова  

425.
Котельня КП «Південно-Західні 
тепломережі» 

вул. Північна, 2 
пожежо-вибухова  

426.
Котельня КП «Південно-Західні 
тепломережі» 

вул. Хотовицького,4/1 
пожежо-вибухова  

427.
Котельня КП «Південно-Західні 
тепломережі» 

вул. Тернопільська, 14/3 
пожежо-вибухова  

428.
Котельня КП «Південно-Західні 
тепломережі» 

вул. Молодіжна, 2 
пожежо-вибухова  

429.
Котельня КП «Південно-Західні 
тепломережі» 

вул. Ричко, 1 
пожежо-вибухова  

430.
Котельня КП «Південно-Західні 
тепломережі» 

вул. Будівельників, 22 
пожежо-вибухова  

431.
Котельня КП «Південно-Західні 
тепломережі» 

вул. Міцькевича, 48 а 
пожежо-вибухова  

432.
Котельня КП «Південно-Західні 
тепломережі» 

вул. Північна, 111 
пожежо-вибухова  

433.
Котельня КП «Південно-Західні 
тепломережі» 

вул. Тернопільська, 7 
пожежо-вибухова  

434. Котельня КП «Південно-Західні вул. Молодіжна, 15/1 пожежо-вибухова  



 

тепломережі» 

435.
Котельня КП «Південно-Західні 
тепломережі» 

вул. Житецького, 22 
пожежо-вибухова  

Теофіпольський район 
436. АЗС ПП «Оіл Агротрейд». смт. Теофіполь, вул. Заводська, 3. пожежо-вибухова  
437. АЗС №4 ТзОВ «Вог Рітейл». смт. Базалія, вул. Леніна, 28. пожежо-вибухова  
438. АЗС №1 ТзОВ «Вог Рітейл». смт. Теофіполь, вул. Заводська, 17. пожежо-вибухова  
439. АЗС  ВІП-1 ТОВ «Подільське». смт. Теофіполь, вул. Шевченка, 70. пожежо-вибухова  
440. АЗС  ВІП-2 ТОВ «Подільське». с. Коровє, вул. Окружна пожежо-вибухова  

441.
ПАТ «Теофіпольський цукровий 
завод». 

смт. Теофіполь, вул. Жовтнева, 12. пожежо-вибухова  

442.

Теофіпольське управління з 
експлуатації газового господарства 
ПАТ 
«Хмельницькгаз» 

смт. Теофіполь, вул. Леніна, 2 пожежо-вибухова  

443.
АГЗП Теофіпольської дільниці ДП 
«Пропан» ПАТ «Житомиргаз» 

смт. Теофіполь, вул. Леніна, 2 пожежо-вибухова  

Чемеровецький район 

444. АЗС № 14 ТОВ «АВАРІС»  
смт. Чемерівці, вул. Центральна, 
64А 

пожежо-вибухова  

445. АЗС «Прем’єра» 
с. Юрківці, вул. Хмельницьке шосе, 
3 

пожежо-вибухова  

446. АЗС «Авантаж7» 
с. Юрківці, вул. Хмельницьке шосе, 
4 

пожежо-вибухова  

447. АЗС ПП «Маланчій» смт. Закупне, вул. Центральна,24 пожежо-вибухова  
448. АЗС ПП «Маланчій» смт. Чемерівці, вул. Об’їзна,1 пожежо-вибухова  
449. ГЕС ПП «Маяк» с. П’ятничани гідро  
450. ГЕС ПП «Маяк» с. Жабинці гідро  
451. ГЕС ПП «Маяк» с. Красноставці гідро  
452. ГЕС ПП «Маяк» с. Кочубіїв гідро  
453. Боднарівська ГЕС ЗЕА «Новосвіт» с. Боднарівка гідро  

454.
Філія «Чемерівці – молоко» ПАТ 
«Борщівський сирзавод» 

смт. Чемерівці, вул. Центральна,1 пожежо-вибухова  

455. Солодовий завод ПАТ «Оболонь» смт. Чемерівці, вул. Об’їзна,3 пожежо-вибухова  
456. ПрАТ «Закупнянське ХПП» смт. Закупне, вул. Центральна, 28 пожежо-вибухова  

457.

Чемеровецьке управління з 
експлуатації газового господарства  
ПАТ «Хмельницькгаз» 

смт. Чемерівці, вул. Об’їзна,9 пожежо-вибухова  

458.
КП «Тепломережа» Чемеровецької 
селищної ради 

смт. Чемерівці пожежо-вибухова  

459.

АЗС з станцією технічного 
обслуговування ФОП Ступарик Олег 
В’ячеславович  

Хмельницька обл., Чемеровецький 
район, с. Зарічанка, вул. 
Гусятинське шосе,3 

пожежо-вибухова  

Шепетівський район 
460. АЗС ТОВ ТД «Агроресурс енергія» с. Ленківці (Грицівське перехрестя) пожежо-вибухова  
461. АЗС ТОВ ТД «Агроресурс енергія» с. Дубіївка   пожежо-вибухова  
462. АЗС № 23/07 ПІІ « АМІК-УКРАЇНА» с. Плесна, вул. Гагаріна, 31 пожежо-вибухова  

463.
АГНКС Регіональне виробниче 
управління  «Київавтогаз» 

вул. Новоград-Волинське шосе пожежо-вибухова  

464. АГЗП ТОВ «КРАФТ-ІНВЕСТ» с. Ленківці (Грицівське перехрестя) пожежо-вибухова  
465. ПАТ «Чотирбоцьке ХПП» с. Чотирбоки, вул. Привокзальна, 2 пожежо-вибухова  

466.
Склади мінеральних добрив ТОВ 
«Лотівка-Еліт» 

с. Мокіївці пожежо-вибухова  

м. Шепетівка



 

467. АЗС ТОВ «СТЕЙТ ОЙЛ» вул. Судилківська, 177 пожежо-вибухова  
468. АЗС ТОВ «СТЕЙТ ОЙЛ» вул. Котика, 124 пожежо-вибухова  
469. АЗС 22/023 ВАТ «Укрнафта» вул. Митрополита Шептицького, 65 пожежо-вибухова  
470. АЗС   ТОВ «МАРГАЛІТ» вул. Митрополита Шептицького, 2 пожежо-вибухова  
471. АЗС  №40 ТОВ «АВАРІС» вул. Судилківська, 181 пожежо-вибухова  
472. АЗС №11 ТОВ «АВАРІС» вул. Старокостянтинівське шосе,70 пожежо-вибухова  
473. АЗС ТОВ «Укр-петроль» вул. Митрополита Шептицького, 50 пожежо-вибухова  

474. АГЗП ТОВ «Авантаж 7» 
вул. Старокостянтинівське шосе, 
115 

пожежо-вибухова  

475. АГЗП ТОВ «КРАФТ-ІНВЕСТ» вул. Митрополита Шептицького, 95 пожежо-вибухова  
476. ГНС ПАТ «Шепетівкагаз» вул. Економічна, 29 пожежо-вибухова  

477.
Шепетівське виробниче відділення 
ТОВ "Лотівка Еліт" 

м. Шепетівка, пров. Подільський, 20 пожежо-вибухова  

478. ТД «Шепетівський цукор» вул. Старокостянтинівське шосе, 31 пожежо-вибухова  
479. ПАТ «Шепетівський м’ясокомбінат»  вул. Промислова, 8 хімічно  
480. ПАТ «Шепетівський  ДОК» вул. Ватутіна, 61 пожежо-вибухова  
481. Станція  «Шепетівка»  м. Шепетівка пожежо-вибухова  
482. Локомотивне депо «Шепетівка» вул. Привокзальна, 3 пожежо-вибухова  

483.
Котельня Шепетівське  
ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» 

пров. Короленка, 1а 
пожежо-вибухова  

484.
Котельня Шепетівське  
ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» 

пр. Миру, 38а 
пожежо-вибухова  

485.
Котельня Шепетівське  
ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» 

вул. Радіщева, 2 
пожежо-вибухова  

486.
Котельня Шепетівське  
ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» 

вул. Залізнична, 77 
пожежо-вибухова  

487.
Котельня Шепетівське  
ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» 

Старокостянтинівське шосе, 23 
пожежо-вибухова  

488.
Котельня Шепетівське  
ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» 

Старокостянтинівське шосе, 28 
пожежо-вибухова  

489.
Котельня Шепетівське  
ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» 

вул. Шешукова, 8б 
пожежо-вибухова  

490.
Котельня Шепетівське  
ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» 

вул. Гагаріна, 9 
пожежо-вибухова  

491.
Котельня Шепетівське  
ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» 

вул. К.Маркса, 87 
пожежо-вибухова  

492.
Котельня Шепетівське  
ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» 

вул. Ватутіна, 26 
пожежо-вибухова  

493.
Котельня Шепетівське  
ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» 

вул. К.Маркса, 30 
пожежо-вибухова  

494.
Котельня Шепетівське  
ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» 

вул. К. Маркса, 54 
пожежо-вибухова  

495.
Котельня Шепетівське  
ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» 

вул. В. Котика, 83 
пожежо-вибухова  

496.
Котельня Шепетівське  
ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» 

Старокостянтинівське шосе, 32 
пожежо-вибухова  

497.
Котельня Шепетівське  
ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» 

Старокостянтинівське шосе, 36 
пожежо-вибухова  

498.
Котельня Шепетівське 
ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» 

вул. Суділківська, 100 
пожежо-вибухова  

499.
Котельня Шепетівське  
ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» 

вул. Червона,1 
пожежо-вибухова  

Ярмолинецький район 
500. Ярмолинецьке управління з смт. Ярмолинці, вул. Мічуріна, 4 пожежо-вибухова  



 

експлуатації газового господарства  
ПАТ «Хмельницькгаз» 

501. АЗС-6 ТОВ «МАРГАЛІТ» с. Солобківці пожежо-вибухова  
502. АЗС-7 ТОВ «МАРГАЛІТ» смт. Ярмолинці пожежо-вибухова  

503. АЗС ПП «ОККО-Нафтопродукт» 
смт. Ярмолинці, виїзд на м. 
Хмельницький 

пожежо-вибухова  

504. АЗС ПП «ОККО-Нафтопродукт» 
смт. Ярмолинці, виїзд на м. 
Дунаївці 

пожежо-вибухова  

505. АЗС ТОВ «Альянс Холдинг» с. Скаржинці пожежо-вибухова  
506. АЗС ТОВ «Стейт Ойл» с. Солобківці пожежо-вибухова  

507. Нафтобаза ПП «Нафтотермінал» 
стт. Ярмолинці вул.. Залізнична, 
15б 

пожежо-вибухова  

508. АЗС №35 ТОВ «АВАРІС» с. Правдівка пожежо-вибухова  
509. АЗС ТОВ  «ТД «Маркет-плюс» с. Соколівка пожежо-вибухова  

510. АЗС ПП «Укр-Петроль» 
с. Соколівка, вул. Богдана 
Хмельницького 

пожежо-вибухова  

511. АЗС ПП «Укр-Петроль»  
с. Соколівка, автодорога Житомир-
Чернівці  

пожежо-вибухова  

512. АЗС ПМ ВКП «Лан» 
автодорога Ярмолинці-Сатанів 
км.1+100 (ліворуч) 

пожежо-вибухова  

513. ТОВ «Сільхозтехсервіс» смт. Ярмолинці, вул. Залізнична, 8 пожежо-вибухова  
514. Котельня ЛОК СП «Яблуневий сад» с. Жилинці Ярмолинецького району пожежо-вибухова  

515.
Котельня МКП 
 «Хмельницьктеплокомуненерго» 

с. Скарженці (житловий масив) пожежо-вибухова  

516.
Котельня МКП 
 «Хмельницьктеплокомуненерго» 

с. Скарженці (облпсихлікарня) пожежо-вибухова  

517. ТОВ «Хмельницькхлібопродукт»  смт. Ярмолинці пожежо-вибухова  
Нафто - газопроводи 

518. Нафтопровід «Одеса – Броди» 
Деражнянський, Летичівський, 
Хмельницький, Волочиський р-ни 

пожежо-вибухова  

519. Нафтопровід «Дружба» Славутський, Шепетівський р-ни пожежо-вибухова  

520.
Магістральний нафтопродуктопровід 
ЛВДС «Новгород-Волинський» 

Славутський, Шепетівський р-ни пожежо-вибухова  

521. Газопровід «Союз» 
Віньковецький, Дунаївецький, 
Городоцький, Чемеровецький р-ни 

пожежо-вибухова  

522.
Газопровід «Уренгой-Помари-
Ужгород» 

Віньковецький, Дунаївецький, 
Городоцький, Чемеровецький  р-ни 

пожежо-вибухова  

523. Газопровід «Прогресс» 
Віньковецький, Дунаївецький, 
Городоцький, Чемеровецький р-ни 

пожежо-вибухова  

524. Газопровід «Торжок – Долина» 
Славутський, Ізяславський, 
Білогірський р-ни 

пожежо-вибухова  

525. Газопровід «Київ-Захід України – 1» 
Старокостянтинівський, 
Красилівський, Волочиський р-ни 

пожежо-вибухова  

526. Газопровід «Київ-Захід України – 2» 
Старокостянтинівський, 
Красилівський, Волочиський р-ни 

пожежо-вибухова  

527.
МГ Дашава - Київ Красилівське ЛВ 
УМГ 

Старокостянтинівський, 
Красилівський, Волочиський р-ни 

пожежо-вибухова  

528.
ГРС  «Гарнишівка» Красилівське ЛВ 
УМГ 

Волочиський р-н пожежо-вибухова  

529. ГРС «Ізяслав» Красилівське ЛВ УМГ Ізяславський р-н пожежо-вибухова  

530.
ГРС «Білогір'я» Красилівське ЛВ 
УМГ 

Білогірський р-н пожежо-вибухова  

531. ГРС «Базалія» Красилівське ЛВ УМГ Теофіпольський р-н пожежо-вибухова  



 

532.
ГРС «Везденьки» Красилівське ЛВ 
УМГ 

Хмельницький р-н пожежо-вибухова  

533.
ГРС «Волочиськ» Красилівське ЛВ 
УМГ 

Волочиський р-н пожежо-вибухова  

534.
ГРС «Глушківці» Красилівське ЛВ 
УМГ 

Ярмолинецький р-н пожежо-вибухова  

535. ГРС «Гриців» Красилівське ЛВ УМГ Шепетівський р-н пожежо-вибухова  

536.
ГРС «Грузевиця» Красилівське ЛВ 
УМГ 

Хмельницький р-н пожежо-вибухова  

537.
ГРС «Денисівка» Красилівське ЛВ 
УМГ 

Білогірський р-н пожежо-вибухова  

538.
ГРС «Дунаївці» Красилівське ЛВ 
УМГ 

Дунаївецький р-н пожежо-вибухова  

539.
ГРС «Закриниччя» Красилівське ЛВ 
УМГ 

Красилівський р-н пожежо-вибухова  

540.
ГРС «Заруддя» Красилівське ЛВ 
УМГ 

Теофіпольський р-н пожежо-вибухова  

541.
ГРС «Заслучне (Писарівна)» 
Красилівське ЛВ УМГ 

Красилівський р-н пожежо-вибухова  

542.
ГРС «Кам'янець-Подільський (ТЕЦ)» 
Красилівське ЛВ УМГ 

м. Кам'янець-Подільський пожежо-вибухова  

543.
ГРС «Кам'янець-Подільський (місто, 
цем.завод)» Красилівське ЛВ УМГ 

м. Кам'янець-Подільський пожежо-вибухова  

544.
ГРС «Кам'янка» Красилівське ЛВ 
УМГ 

Славутський р-н пожежо-вибухова  

545.
ГРС "Красилів" Красилівське ЛВ 
УМГ 

Красилівський р-н пожежо-вибухова  

546.
ГРС "Кузьмин" Красилівське ЛВ 
УМГ 

Красилівський р-н пожежо-вибухова  

547. ГРС "Купель" Красилівське ЛВ УМГ Волочиський р-н пожежо-вибухова  

548.
ГРС "Маків (Шатава)" Красилівське 
ЛВ УМГ 

Дунаївецький р-н пожежо-вибухова  

549.
ГРС "Малиничі" Красилівське ЛВ 
УМГ 

Хмельницький р-н пожежо-вибухова  

550.
ГРС "Миролюбне (Верхняки)" 
Красилівське ЛВ УМГ 

Старокостянтинівський р-н пожежо-вибухова  

551.
ГРС "Митинці" Красилівське ЛВ 
УМГ 

Красилівський р-н пожежо-вибухова  

552.
ГРС "Мицівці" Красилівське ЛВ 
УМГ 

Дунаївецький р-н пожежо-вибухова  

553. ГРС "Пасічна" Красилівське ЛВ УМГ Старосинявський р-н пожежо-вибухова  

554.
ГРС "Пашутенці" Красилівське ЛВ 
УМГ 

Красилівський р-н пожежо-вибухова  

555.
ГРС "Печеськи" Красилівське ЛВ 
УМГ 

Красилівський р-н пожежо-вибухова  

556.
ГРС "Радошівка" Красилівське ЛВ 
УМГ 

Ізяславський р-н пожежо-вибухова  

557.
ГРС "Самчики" Красилівське ЛВ 
УМГ 

Старокостянтинівський р-н пожежо-вибухова  

558.
ГРС "Скарженці" Красилівське ЛВ 
УМГ 

Ярмолинецький р-н пожежо-вибухова  

559.
ГРС "Славута" Красилівське ЛВ 
УМГ 

м.Славута пожежо-вибухова  

560. ГРС "Старокостянтинів" Старокостянтинівський р-н пожежо-вибухова  



 

Красилівське ЛВ УМГ 

561.
ГРС "Сутківці" Красилівське ЛВ 
УМГ 

Ярмолинецький р-н пожежо-вибухова  

562.
ГРС "Теофіполь" Красилівське ЛВ 
УМГ 

Теофіпольський р-н пожежо-вибухова  

563.

ГРС "Хмельницький - 2 
(с.Шаровечка)" Красилівське ЛВ 
УМГ 

Хмельницький р-н пожежо-вибухова  

564.
ГРС "Хмельницький - 3 (с.Нижні 
Вовківці)" Красилівське ЛВ УМГ 

Хмельницький р-н пожежо-вибухова  

565. ГРС "Хролін" Красилівське ЛВ УМГ Шепетівський р-н пожежо-вибухова  

566.
ГРС "Цимбалівка" Красилівське ЛВ 
УМГ 

Старосинявський р-н пожежо-вибухова  

567.
ГРС "Чепелівка" Красилівське ЛВ 
УМГ 

Красилівський р-н пожежо-вибухова  

568.
ГРС "Черепова (Олешин)" 
Красилівське ЛВ УМГ 

Хмельницький р-н пожежо-вибухова  

569.
ГРС "Чернелівка" Красилівське ЛВ 
УМГ 

Красилівський р-н пожежо-вибухова  

570.
ГРС "Шепетівка" Красилівське ЛВ 
УМГ 

м. Шепетівка пожежо-вибухова  

571.
ГРС "Шмирки" Красилівське ЛВ 
УМГ 

Волочиський р-н пожежо-вибухова  

572.
ГРС "Щиборівка" Красилівське ЛВ 
УМГ 

Красилівський р-н пожежо-вибухова  

573.
ГРС "Яворівці" Красилівське ЛВ 
УМГ 

Красилівський р-н пожежо-вибухова  

574. ГРС "Ямпіль" Красилівське ЛВ УМГ Білогірський р-н пожежо-вибухова  

575.
ГРС Хмельницький - 1 (с.Лісові 
Гринівці) Красилівське ЛВ УМГ 

Хмельницький р-н пожежо-вибухова  

576.
Відвід до ГРС ТЕЦ м. Кам.-Под.  
Крас-ке ЛВ УМГ 

м. Кам.-Подільський пожежо-вибухова  

577.
Відвід до с. Вовківці Красилівське 
ЛВ УМГ 

Хмельницький р-н пожежо-вибухова  

578.
Відвід до с. Черепове Красилівське 
ЛВ УМГ 

Хмельницький р-н пожежо-вибухова  

579.
Відвід на  м. Кам.-Подільський, 
Красилівське ЛВ УМГ 

Кам'янець-Подільський р-н пожежо-вибухова  

580.
Відвід на АГНКС Красилівське ЛВ 
УМГ 

Шепетівський р-н пожежо-вибухова  

581.
Відвід на ГРС м. Кам-Подільський 
,Красилівське ЛВ УМГ 

Кам'янець-Подільський р-н пожежо-вибухова  

582.
Відвід на ГРС-1 м. Хмельницький 
Красилівське ЛВ УМГ 

Хмельницький р-н пожежо-вибухова  

583.
Відвід на ГРС-2 м. Хмельницький 
Красилівське ЛВ УМГ 

Хмельницький р-н пожежо-вибухова  

584.
Відвід на ГРС-3 м. Хмельницький 
Красилівське ЛВ УМГ 

Хмельницький р-н пожежо-вибухова  

585.
Відвід на м. Ізяслав Красилівське ЛВ 
УМГ 

Ізяславський р-н пожежо-вибухова  

586.
Відвід на м. Волочиськ Красилівське 
ЛВ УМГ 

Волочиський р-н пожежо-вибухова  

587.
Відвід на м. Дунаївці Красилівське 
ЛВ УМГ 

Дунаївецький р-н пожежо-вибухова  



 

588.
Відвід на м. Красилів, Красилівське 
ЛВ УМГ 

Красилівський р-н пожежо-вибухова  

589.
Відвід на м. Славута ГРС 
Красилівське ЛВ УМГ 

м. Славута пожежо-вибухова  

590.
Відвід на м. Старокостянтинів 
Красилівське ЛВ УМГ 

Старокостянтинівський р-н пожежо-вибухова  

591.
Відвід на м. Шепетівка ГРС 
Красилівське ЛВ УМГ 

м. Шепетівка пожежо-вибухова  

592.
Відвід на с. Базалія  Красилівське 
ЛВУ МГ 

Теофіпольський р-н пожежо-вибухова  

593.
Відвід на с. Везденьки Красилівське 
ЛВ УМГ 

Хмельницький р-н пожежо-вибухова  

594.
Відвід на с. Глушківці Красилівське 
ЛВ УМГ 

Ярмолинецький р-н пожежо-вибухова  

595.
Відвід на с. Гринішівка Красилівське 
ЛВ УМГ 

Волочиський р-н пожежо-вибухова  

596.
Відвід на с. Грузевиця Красилівське 
ЛВ УМГ 

Хмельницький р-н пожежо-вибухова  

597.
Відвід на с. Денисівка Красилівське 
ЛВ УМГ 

Білогірський р-н пожежо-вибухова  

598.
Відвід на с. Заруддя Красилівське ЛВ 
УМГ 

Білогірський р-н пожежо-вибухова  

599.
Відвід на с. Кам"янка Красилівське 
ЛВ УМГ 

Славутський район пожежо-вибухова  

600.
Відвід на с. Купель Красилівське ЛВ 
УМГ 

Волочиський р-н пожежо-вибухова  

601.
Відвід на с. Міцівці Красилівське ЛВ 
УМГ 

Дунаївецький р-н пожежо-вибухова  

602.
Відвід на с. Малиничі Красилівське 
ЛВ УМГ 

Хмельницький р-н пожежо-вибухова  

603.
Відвід на с. Миролюбне Красилівське 
ЛВ УМГ 

Старокостянтинівський р-н пожежо-вибухова  

604.
Відвід на с. Пасічне Красилівське ЛВ 
УМГ 

Старокостянтинівський р-н пожежо-вибухова  

605.
Відвід на с. Пасічне Красилівське ЛВ 
УМГ 

Старосинявський р-н пожежо-вибухова  

606.
Відвід на с. Пашутинці Красилівське 
ЛВ УМГ 

Красилівський р-н пожежо-вибухова  

607.
Відвід на с. Радошівка Красилівське 
ЛВ УМГ 

Ізяславський район пожежо-вибухова  

608.
Відвід на с. Самчики Красилівське 
ЛВ УМГ 

Старокостянтинівський р-н пожежо-вибухова  

609.
Відвід на с. Сутківці Красилівське 
ЛВ УМГ 

Ярмолинецький р-н пожежо-вибухова  

610.
Відвід на с. Цимбалівка Красилівське 
ЛВ УМГ 

Старосинявський р-н пожежо-вибухова  

611.
Відвід на с. Шмирки Красилівське 
ЛВ УМГ 

Волочиський р-н пожежо-вибухова  

612.
Відвід на с. Ямпіль Красилівське ЛВ 
УМГ 

Білогірський р-н пожежо-вибухова  

613.
Відвід на смт. Білогір'я Красилівське 
ЛВ УМГ 

Білогірський р-н пожежо-вибухова  

614.
Відвід на смт. Гриців ГРС 
Красилівське ЛВ УМГ 

Шепетівський р-н пожежо-вибухова  



 

615.
Відвід на смт. Теофіполь  
Красилівське ЛВУ МГ 

Теофіпольський р-н пожежо-вибухова  

616.
Відвід с. Хролін Красилівське ЛВ 
УМГ 

Шепетівський р-н пожежо-вибухова  

617.
Відгалудження на м. Хмельницкий-2 
Красилівське ЛВ УМГ 

Хмельницький р-н пожежо-вибухова  

618.
Відгалуження на м. Волочиськ 
Красилівське ЛВ УМГ 

Волочиський р-н пожежо-вибухова  

 
 

 
 
 
На території Хмельницької області визначено 618 потенційно небезпечних 

об’єктів, з яких:  
 

 16 - хімічно – небезпечні;  
 19 - гідро – небезпечні;  
  583 - вибухопожежо і пожежонебезпечні: 

- 13 – нафтобаз і складів ПММ, 
- 210 -  автозаправочних станцій, 
- 43 – АГНКС та АГЗС, 
- 101 - об’єкт нафто-газопроводів, 
- 216 - підприємства де використовуються небезпечні речовини. 

 
 
 
 



Додаток 2  
до  рішення  комісії від  
23 листопада 2015 року 
(протокол №9) 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням  комісії  з  питань  ТЕБ та НС 
облдержадміністрації (протокол №9 від 
23 листопада 2015 року) 

 

Перелік об’єктів, 
які підлягають обладнанню автоматизованими системами раннього виявлення 

надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення  
в 2016 році 

 

№ 
з/п 

Назва 
підприємства 

Юридична адреса 

Розробка 
технічного 

завдання та 
проектної 

документації 

Монтажні 
та 

пусконала
годжуваль
ні роботи  

Здача 
системи в 

експлуатаці
ю  

Білогірський район 

1. Нафтобаза ТОВ «ВОГ Рітейл» 
смт. Білогір’я, вул. 
Залізнична, 48 

І квартал  
2016 року 

ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

2. АЗС №2 ТОВ «ВОГ Рітейл» с. Мокроволя 
ІІ квартал  
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

3. АЗС №3 ТОВ «ВОГ Рітейл» смт. Ямпіль 
ІІ квартал  
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

4. АЗС №5 ТОВ «ВОГ Рітейл» 
смт. Білогір’я, вул. 
Шевченка, 78б 

ІІ квартал  
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

5. АЗС №6 ТОВ «ВОГ Рітейл» с. М. Боровиця 
ІІ квартал  
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

6. ТОВ «Білогір’ямолокопродукт» смт. Білогір’я, вул. Миру, 3 виконано виконано виконано 
                    Віньковецький район  

7. АЗС № 3ПМ ВКП «Лан»  
смт. Віньківці   
вул. Комсомольська, 106 

ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

8. АЗС ПП фірма «Нафтоінвест» 
смт. Віньківці, вул. 
Заславська, 89 

ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

9. АГЗП ТОВ « Авантаж–7» 
смт. Віньківці, вул. 
Комсомольська, 106 

ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

10. ТОВ «Віньковецький сирзавод» 
смт. Віньківці, вул. 
Центральна, 4 

виконано виконано виконано 

             Волочиський район  

11. АЗС № 19 ВАТ «Укрнафта» 
м. Волочиськ, вул. 
Незалежності, 6/3 

ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

12. АЗС ТОВ «ТД «Маркет-плюс» 
м. Волочиськ, вул. 
Незалежності, 3/6 

ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

13. АЗС №48 ТОВ «МАРГАЛІТ»  
м. Волочиськ, вул. 
Незалежності, 2в 

ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

14. АЗС №49 ТОВ «МАРГАЛІТ»  смт. Війтівці, вул. Миру, 1а 
ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

15. 
Волочиський машинобудівний 
завод ВАТ «Мотор Січ» 

м. Волочиськ, вул. 
Незалежності, 1 

ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

16. АЗС ТОВ «ТД «САН ОЙЛ» с. Порохня 
ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

17. АЗС №9 ТОВ «АВАРІС» с. Гарнишівка виконано 
ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

18. 
АЗС №82 ПП «ОККО-
Нафтопродукт» 

м. Волочиськ, вул. 
Незалежності 207-а 

ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

19. АЗС №80 ПП «ОККО- м. Волочиськ, вул. ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал 



 

Нафтопродукт» Незалежності 6-а 2016 року 2016 року 2016 року 

20. 
АЗС №83 ПП «ОККО-
Нафтопродукт» 

смт. Війтівці, вул. Миру 7 
ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

21. АГНКС ТОВ «Агробізнес» 
м. Волочиськ, вул. 

Чайковського, 2 
ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

           Городоцький район  

22. ТОВ «Мілк Ворд» 
м. Городок, пров. 
Молочноконсервний,1 

виконано 
ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

23. 
Нафтобаза та ГНС ТОВ 
«Авантаж 7»   

м. Городок, вул. 
Чернишевського, 43 

І квартал 
2016 року 

ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

24. АЗС ТОВ «Авантаж 7»   
м. Городок, вул. Шевченка, 
62 

ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

25. АЗС ТОВ «Авантаж 7»   
смт. Сатанів, вул. 
Заводська, 13 

ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

26. АЗС №10 ПМ ВКП «Лан» 
м. Городок, вул. Станційна, 
4 

ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

27. АЗС ПМ ВКП «Лан» 
м. Городок, вул. 
Грушевського, 2 

ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

28. АЗС 22/020 ВАТ «Укрнафта»  
м. Городок, вул. Шевченка, 
41. 

ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

              Деражнянський район  

29. АЗС №37 ТОВ «АВАРІС»  
м. Деражня, вул. Слободи, 
66 

виконано 
ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

           Дунаєвецький район  

30. Нафтобаза ТОВ «Сантана» 
м. Дунаївці, вул. Гагаріна, 
26 

виконано виконано виконано 

31. АЗС ПП «Нафтоінвест»  с. Міцівці 
ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

32. АЗС ПП «Нафтоінвест» 
м. Дунаївці, вул. Подільська,
1 

ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

33. 
Пункт зливу ПММ ПП 
«Нафтоінвест» 

ст.. Дунаївці, Грушевського, 
66/2 

ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

34. АЗС МПБ «Айстра» с. Січинці 
ІІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

35. АЗС МПБ «Айстра» 
 м. Дунаївці, вул. Київська, 
30А 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

36. АЗС  22/017 ВАТ «Укрнафта» 
м. Дунаївці, вул. Шевченка, 
160  

виконано виконано 
ІІІ квартал 
2016 року 

37. АЗС 22/018 ВАТ «Укрнафта» с. Шатава виконано виконано 
ІІІ квартал 
2016 року 

38. АЗС ПП «Лабусь» с. Голозубинці 
ІІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

39. АЗС ПП «Лабусь» с. Іванківці 
ІІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

40. АЗС ТзОВ «Рітейл-ПЛАС» с. Петрівське 
ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

41. АГНКС  ТОВ «АвтоГаз-Захід» 
м. Дунаївці, вул. Шевченко, 
115 

ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

         Ізяславський район  

42. АЗС ПП «Яцкова І.П.» 
м. Ізяслав, вул. 
Незалежності, 90 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

43. АЗС ПП «Яцкова І.П.» 
м. Ізяслав, вул. Жовтнева, 
117 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

44. 
АЗС  ТОВ «Торговий дім 
Агроресурс енергія» 

с. Плужне, вул. Бортніка, 61
ІІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

45. АЗС №32 ТОВ «АВАРІС» 
а/д Ізяслав-Шепетівка км. 
29+750 

виконано 
ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

46. АГЗП ТОВ «Пропан-Сервіс» 
м. Ізяслав, вул. Л.Українки, 
34 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 



 

47. ПП «Ізяславмолокопродукт» 
м. Ізяслав, вул. Жовтнева, 
33  

виконано виконано виконано 

            Красилівський район  

48. АЗС  АГЗП №30 ТОВ «АВАРІС» 
с. Щиборівка, вул. Кірова, 
121 

ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

49. АЗС №31 ТОВ «АВАРІС» 
м. Красилів автодорога 
«Теофіполь-Красилів-
Хмельницький» М-20    

виконано 
ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

50. 
АЗС №6023 ТОВ «Альянс-
Холдинг» 

с. Баглайки виконано виконано 
ІІІ квартал 
2016 року 

51. АГНКС ТОВ «Автогаз-Красилів» 
м. Красилів, вул. 
Будівельників, 31  

ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

52. АЗС ПМВКП «Лан» 
м. Красилів, вул. 
Будівельників, 1 а 

ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

53. 
Красилівське лінійно-виробниче 
управління магістральних 
газопроводів 

м. Красилів, вул. 
Компресорна, 1 

виконано 
ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

54. 
ДП ПАТ «Оболонь» – 
«Красилівське» 

м. Красилів, 
вул.Будівельна, 3  

І квартал 
2016 року 

ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

                  Кам’янець-Подільський район  

55. АЗС 22/006 ВАТ «Укрнафта» с. Смотрич, вул. Леніна, 30 
ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

56. АЗС №45  ТОВ «МАРГАЛІТ» с. Гуменці 
ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

57. 
АЗС ТОВ ТД НК «Альянс-
Холдинг» 

с. Довжок, вул. Унявка, 113 виконано виконано 
ІІІ квартал 
2016 року 

58. АЗС ТОВ «АВАРІС» с. Смотрич виконано виконано 
ІІІ квартал 
2016 року 

59. АЗС ТзОВ «ВОГ Рітейл» с. Смотрич, вул. Леніна 
ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

60. 

Місце провадження діяльності та 
зберігання спирту Державного 
підприємства спиртової та 
лікеро-горілчаної промисловості 
«Укрспирт» 

с. Довжок, вул. Унявко, 1 виконано 
ІІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

                                                                             м. Кам’янець-Подільський  

61. 
АЗС ТОВ «СОКАР 
ПЕТРОЛЕУМ» 

вул. Привокзальна, 31б 
ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

62. АЗС  ТОВ «МАРГАЛІТ» вул. Жванецьке шосе, 36 
ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

63. АЗС  ТОВ «МАРГАЛІТ» 
вул. Хмельницьке шосе, 
34а 

ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

64. АЗС ТОВ «ВОГ Рітейл» вул. Хмельницьке шосе,7б 
ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

65. АЗС ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ» вул. Хмельницьке шосе, 9 виконано 
ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

66. АЗС ТОВ «Альянс-Холдинг» вул. Привокзальна, 30 виконано 
ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

67. АЗС 22/016 ВАТ «Укрнафта» 
вул. Хмельницьке шосе, 
2/1 

виконано виконано 
ІІІ квартал 
2016 року 

68. АЗС №1 ТОВ ПП «Степ» вул. Привокзальна 
ІІ квартал  
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

69. АЗС №2 ТОВ ПП «Степ» 
вул. Князів Коріатовичів, 
25 

ІІ квартал  
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

70. 
АЗС ТОВ Нафтова компанія 
«ПОДІЛЛЯ» 

вул. Крип’якевича, 3а 
ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

71. ПАТ «Модуль Україна» про-т Грушевського, 1/14 виконано 
ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

72. АЗС ПП «ОККО-Нафтопродукт» вул. Чехова, 6 ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал 



 

2016 року 2016 року 2016 року 

73. АЗС ПП «ОККО-Нафтопродукт» пр. Грушевського, 2 виконано 
ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

74. АГНКС ПП «Ковальчук» пр. Грушевського 
ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

75. АГЗС газова ПП «Повражек» вул. Хмельницьке шосе 
ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

76. ВАТ «Лактіс» ДП «Аромат» вул. Маршала Харченка, 3 виконано виконано виконано 

77. 

Прирельсова база спирту Місце 
провадження діяльності та 
зберігання спирту Державного 
підприємства спиртової та 
лікеро-горілчаної промисловості 
«Укрспирт» 

вул. Привокзальна, 29 виконано виконано виконано 

                Летичівський район  

78. 
АЗС №3 ТОВ ТД НК «Альянс-
Холдинг» 

с. Голосків виконано виконано 
ІІІ квартал 
2016 року 

79. АЗС №2 ПМ ВКП «ЛАН»  с. Бохни 
ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

80. АЗС ТОВ  «ТД «Маркет-плюс» 
смт. Летичів, вул. 50 р. 
Жовтня, 107/2 

виконано 
ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

81. АЗС ПП «ОККО-Нафтопродукт» 
смт. Летичів, вул. Б. 
Хмельницького 

ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

82. АЗС та АГЗП ТОВ «МАРГАЛІТ»  
смт. Летичів, вул. 50 р. 
Жовтня, 111 

ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

83. АЗС ТОВ «СКС»  с. Головчинці 
ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

84. АГЗП ТОВ «Авантаж 7» с. Головчинці 
ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

85. АЗС ТОВ ТД «САН ОЙЛ» 
Автодорога М12 Стрий-
Кіровоград-Знамянка 281 
км.+200  

ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

86. АЗС та АГЗП ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ» 
смт. Летичів, вул. 50-річчя 
Жовтня,107/2 

ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

87. АЗК №18 ТОВ «Вог Рітей» 
Автодорога М12 Стрий-
Кіровоград-Знамянка 
311+750 до 312+000 

ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

88. 
АЗС ТОВ «НАФТОВА 
КОМПАНІЯ «НАРОДНА» 

Летичівський район,  
с. Требухівці, автодорога 
Стрий-Тернопіль-
Кіровоград-Знам'янка 
278км.+350м 

ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

89. 

Летичівська філія ДП 
«Старокостянтинівський 
молочний завод» (ПП 
«Летичівський молочний завод») 

смт. Летичів, вул. 
Комарова, 22 

виконано виконано виконано 

               Новоушицький район   

90. АЗС МП ВКП «ЛАН» смт. Нова Ушиця, вул. 
Кольчака, 1 

ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

91. АГЗП ТОВ «Авантаж-7» смт. Нова Ушиця, вул. 
Кольчака, 1 

ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

92. АЗС ПАТ «Укрнафта» смт. Нова Ушиця, вул. 
Подільська, 75 

ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

93. АЗС ПП «Нафтоінвест» смт. Нова Ушиця, вул. 
Подільська, 36 Е/1 

ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

94. АГЗП ТОВ «Авантаж-7» смт. Нова Ушиця, вул. 
Подільська, 36 Е/1 

ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

               Полонський район  
95. АЗС № 16 ТОВ «Вог Рітейл» смт. Понінка, вул. Щорса, ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал 



 

129 2016 року 2016 року 2016 року 

96. АЗС № 39 ТОВ «АВАРІС» 
м. Полонне, вул. 
Герасимчука, 138 Б 

ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

97. АЗС  №16 ТОВ «ТД «САН ОЙЛ» 
м. Полонне, вул. Боженка, 
48 а 

ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

98. АГЗП ПП Олексієнко м. Полонне, вул. Нахімова 
ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

99. 
Хмельницька дільниця БВР ДП 
«Західшляхвибухпром» 

м. Полонне, вул. А. 
Герасимчука 

ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

м. Нетішин  

100. АЗС №64 ТОВ «МАРГАЛІТ» вул. Солов’ївська, 180 
ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

101. 
АЗС №14 Рівненської філії ПП 
«ОККО-Нафтопродукт» 

вул. Енергетиків, 14 виконано 
ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

102. АГЗС і ГНП ПБФ «Пінокіо-Z» вул. Солов’ївська 
ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

103. АЗС ТзОВ «Західенергоресурс» вул. Промислова, 1/6а 
ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

                Славутський район  

104. 
АЗС №23-06 ПІІ «АМІК 
УКРАЇНА» 

а/д Р-05 Городище-Рівне-
Старокостянтинів км 
244+130,             с.Кам’янка. 

ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

105. 
АЗС №62 в комплексі з АГЗП  
ТОВ «МАРГАЛІТ» 

с. Улашанівка, вул. 
Шевченка, 104 

ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

106. 
АГНКС Славутської філії ТОВ 
«Укртехінвестгаз» 

с. Улашанівка, вул. 
Шевченка, 94 

ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

                                                                                      м. Славута 

107. 
АЗС №14 ТОВ 
«Західенергоресурс»  

вул. Миру, 89а 
ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

108. АЗС №7 ТОВ «ТД «САН ОЙЛ» вул. Приміська, 1 
ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

109. АЗС №7 ТОВ «АВАРІС» вул. Приміська, 2г 
ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

110. АЗС «Арсеній», ПП Яцкова І.П. вул. Гвардійська, 6 виконано 
ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

111. ДО Комбінат «Естафета» вул. Перемоги, 15а 
ІІ квартал  
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

112. 
ПрАТ «Славутський пивоварний 
завод» 

вул. Миру, 36 виконано виконано виконано 

113. 
ПП КФ «Прометей» філія 
Славутський маслоробний 
комбінат 

 вул. Острозька, 140 виконано виконано виконано 

Старокостянтинівський район 

114. 
АЗС ТОВ «Старокостянтинівська 
нафтобаза»  

с. Старий Остропіль 
ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

115. АЗС ТОВ  «ТД «Маркет-плюс» 
автодорога Васьковичі-
Порубне 

ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

116. АЗС ПМ ВКП «Лан» 
автодорога Васьковичі-
Порубне, 216+500 

ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

117. АЗС №28 ТОВ «АВАРІС» с. Пеньки виконано виконано 
ІІІ квартал 
2016 року 

м. Старокостянтинів 

118. 
Нафтобаза ТОВ 
«Старокостянтинівська 
нафтобаза» 

вул. Залізнична, 1 виконано 
ІІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

119. 
ДП «Старокостянтинівський 
молочний завод» 

вул. І. Франка, 47 виконано виконано виконано 

120. АЗС ТОВ «ТД» «Маркет- плюс» вул. І. Франка, 2 
ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 



 

121. АЗС №2 ПП «Максімов» вул. Грушевського, 59 
ІІ квартал  
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

122. АЗС №1 ПП «Максімов» вул. Залізнична, 1 
ІІ квартал  
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

123. АЗС  ТОВ «АВАРІС» вул. Орджонікідзе, 120 
ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

124. АЗС  ТОВ «АВАРІС» вул. Грушевського, 9 виконано 
ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

125. АЗС  ТОВ «АВАРІС» вул. Хмельницьке шосе,5 виконано виконано 
ІІІ квартал 
2016 року 

126. АЗС ТОВ «ВОГ Рітейл» вул. Першого Травня 
ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

127. АГНКС ТОВ «Укртехінвестгаз» вул. Чкалова, 22 
ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

128. АГЗС ТОВ «Авантаж 7» вул. Красовського, 1а 
ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

129. Нафтобаза ПП «Сантана» вул. Залізнична, 6 виконано виконано виконано 

130. ТОВ «Старокостянтинів цукор» пер. Мануільського, 10 
ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

131. 
Акумуляторний завод ТзОВ 
«Мегатекс Індастріал» 

вул. Веснянське шосе, 
1/2 

ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

Старосинявський район 

132. 
АЗС-23 №23-02 ТОВ «Торговий 
дім «Маркет-плюс» 

смт. С. Синява, вул. 
Ватутіна 1 

ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

133. 
АЗС-10 ТОВ «АВАРІС» смт. С. Синява, вул. 

Ватутіна 91 виконано виконано 
ІІІ квартал 
2016 року 

                   Хмельницький район  

134. АГНКС ТОВ «Авантаж 7»  
с. Олешин, вул. Західна 
Окружна, 34 

ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

135. 
АЗС ТОВ ТД НК «Альянс-
Холдинг» 

с. Копистин виконано виконано 
ІІІ квартал 
2016 року 

136. 
Нафтобаза ТОВ «Альянс Оіл 
Україна» 

с. Копистин виконано 
ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

137. АЗС 22/024 ВАТ «Укрнафта» с. Стуфченці виконано виконано 
ІІІ квартал 
2016 року 

138. АЗС 22/022 ВАТ «Укрнафта» с. Давидківці виконано виконано 
ІІІ квартал 
2016 року 

139. АЗС 22/027 ВАТ «Укрнафта» с. Ружичанка виконано виконано 
ІІІ квартал 
2016 року 

140. АЗС 22/025 ВАТ «Укрнафта» с. Шаровечка  (окружна) 
ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

141. 
АЗС №34 ТОВ «АВАРІС» 

с. Гвардійськ 
ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

142. 
АЗС №33 ТОВ «АВАРІС» 

с. Климківці виконано виконано 
ІІІ квартал 
2016 року 

143. АЗС ТОВ «АВАРІС» с. Червона Зірка 
ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

144. АЗС №18 ТОВ «МАРГАЛІТ»   с. Давидківці 
ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

145. АГНКС ТОВ «ТД «САН ОЙЛ» с. Мацківці 
ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

146. АЗС ТОВ «ТД «САН ОЙЛ» 
297 км траси Умань-Львів-
Краковец  

ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

147. АЗС ТОВ «ТД «САН ОЙЛ» 
автодорога Житомир-
Чернівці «Сонячний»  

ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

148. АГНКС ТОВ «Укртехінвестгаз» с. Ружичанка 
ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

149. Нафтобаза ПМ ВКП «Лан» с. Богданівці Виконано ІІІ квартал ІV квартал 



 

тех. 
завдання 

2016 року 2016 року 

150. АЗС ТОВ  «ТД «Маркет-плюс» с. Пирогівці 
ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

151. АЗС ТОВ «ВОГ Рітейл» с. Шаровечка 
ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

152. АЗС ТОВ «ВОГ Рітейл» с. Грузевиця 
ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

153. АЗС ТОВ «ВОГ Рітейл» с. Стуфчинці 
ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

154. АЗС ТОВ «ВОГ Рітейл» с. Ружичанка 
ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

155. АЗС ПІІ «АМІК УКРАЇНА» с. Ружичанка 
ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

156. АЗС ПІІ «АМІК УКРАЇНА» с. Розсоша 
ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

157. АЗС ПІІ «АМІК УКРАЇНА» с. Шаровечка 
ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

158. АЗС ПІІ «АМІК УКРАЇНА» с. Давидківці 
ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

159. АЗС ПП ТД «Укр-Петроль»  с. Стуфчинці виконано 
ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

160. АЗС ПП ТД «Укр-Петроль» с. Шаровечка виконано 
ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

161. 
Філія ДП «Укроборонсервіс» 
«Уос-ДМ» 

с. Грузевиця, в/ч А-3013 виконано виконано виконано 

            м. Хмельницький  

162. АЗС ПАТ «Укрнафта» 
вул. Купріна, 54/1 

виконано виконано 
ІІІ квартал 
2016 року 

163. АЗС ПАТ«Укрнафта» 
вул. Кам’янецька, 130 ІІ квартал 

2016 року 
ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

164. АЗС ПАТ«Укрнафта» 
вул. Прибузька ІІ квартал 

2016 року 
ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

165. АЗС ПАТ«Укрнафта» 
Львівське шосе, 38/1 ІІ квартал 

2016 року 
ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

166. АЗС ПАТ«Укрнафта» 
вул. Пілотська, 12 

виконано виконано 
ІІІ квартал 
2016 року 

167. АЗС ТОВ «МАРГАЛІТ» 
Вінницьке шосе, 14/1 ІІ квартал 

2016 року 
ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

168. АЗС ТОВ «МАРГАЛІТ» 
вул. Курчатова, 10/1 ІІ квартал 

2016 року 
ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

169. АЗС ТОВ «МАРГАЛІТ» 
Львівське шосе,  25/1 ІІ квартал 

2016 року 
ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

170. АЗС ТОВ «МАРГАЛІТ» 
вул. Прибузька, 9 ІІ квартал 

2016 року 
ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

171. АЗС ТОВ «МАРГАЛІТ» 
вул. Озерна, 2а ІІ квартал 

2016 року 
ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

172. АЗС ТОВ «МАРГАЛІТ» 
Проспект Миру, 41/4а ІІ квартал 

2016 року 
ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

173. АЗС ТОВ «МАРГАЛІТ» 
вул. Західно-Окружна  ІІ квартал 

2016 року 
ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

174. 
АГНКС ХФ ТОВ  
«Укртехінвестгаз» 

вул. Озерна, 15 ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

175. АЗС  ТОВ «ТД «САН ОЙЛ» 
вул. Тернопільська, 13 ІІ квартал 

2016 року 
ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

176. АГНКС-1 РВУ «Київавтогаз» 
вул. Західна-Окружна, 3/1 

виконано 
ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

177. 
АЗС ВРВ ПП «ОККО-
Нафтопродукт» 

Проспект Миру, 102/1 ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 



 

178. 
АЗС ВРВ ПП «ОККО-
Нафтопродукт» 

Проспект Миру, 63/1 ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

179. 
АЗС ВРВ ПП «ОККО-
Нафтопродукт» 

вул. Озерна, 8/1 ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

180. 
АЗС ВРВ ПП «ОККО-
Нафтопродукт» 

Старокостянтинівське шосе, 
20 

ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

181. 
АЗС ВРВ ПП «ОККО-
Нафтопродукт» 

Львівське шосе, 20/1 ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

182. 
АЗС ВРВ ПП «ОККО-
Нафтопродукт» 

вул. Красовського, 51 ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

183. АЗС ДП «Укр – Петроль» 
вул. Віницька, 1/4 

виконано 
ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

184. АГЗП ТОВ «Авантаж-7» 
Проспект Миру, 102/3 ІІ квартал 

2016 року 
ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

185. АГЗП ТОВ «Авантаж-7» 
вул. Геологів, 1/1б 

виконано 
ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

186. АГЗП ТОВ «Авантаж-7»  
Староконстянтинівське 
шосе, 20 

ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

187. АГЗП ТОВ «Авантаж-7»  вул. Толстого, 12    

188. АЗС № 3 ТОВ «Аркон» 
Панаса Мирного, 5/1 ІІ квартал 

2016 року 
ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

189. АЗС № 1 ТОВ «Аркон» 
пр. Миру, (район телевежі) ІІ квартал 

2016 року 
ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

190. АЗС ТОВ «Альянс-Холдинг» 
вул. Красовського, 37 

виконано виконано 
ІІІ квартал 
2016 року 

191. АЗС ТОВ «Альянс-Холдинг» 
Львівське шосе, 36 

виконано 
ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

192. АЗС ТОВ «Альянс-Холдинг» 
вул. Трудова, 11 

виконано 
ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

193. АЗС ТОВ «ВОГ Рітейл» 
вул. Західно-Окружна, 5/2 ІІ квартал 

2016 року 
ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

194. АЗС  ТОВ «ВОГ Рітейл» 
Старокостянтинівське шосе, 
2/1н 

ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

195. 
АЗС  ТОВ «Вог Рітейл» вул. Вінницька, 2/2 ІІ квартал 

2016 року 
ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

196. АЗС ТОВ «АВАРІС» 
вул. Садова, 1/1 ІІ квартал 

2016 року 
ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

197. ПрАТ «Дніпрометалсервіс» вул. Тупікова, 1 виконано виконано виконано 

198. 
ПрАТ «Хмельницька 
маслосирбаза» 

вул. Кооперативна, 3 
виконано 

ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

                Теофіпольський район  

199. АЗС №4 ТзОВ «ВОГ Рітейл». 
смт. Базалія, вул. Леніна, 
28. 

ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

200. АЗС №1 ТзОВ «ВОГ Рітейл». 
смт. Теофіполь, вул. 
Заводська, 17. 

ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

201. 
ПАТ «Теофіпольський цукровий 
завод». 

смт. Теофіполь, вул. 
Жовтнева, 12. 

ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

Чемеровецький район 

202. АЗС № 14 ТОВ «АВАРІС»  
смт. Чемерівці, вул. 
Центральна, 64А 

ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

203. АЗС «Прем’єра» 
с. Юрківці, вул. 
Хмельницьке шосе, 3 

ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

204. АЗС «Авантаж7» 
с. Юрківці, вул. 
Хмельницьке шосе, 4 

ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

Шепетівський район 

205. АЗС ТОВ БК «ШАТЛ» 
с. Ленківці (Грицівське 
перехрестя) 

ІІ квартал  
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

206. АЗС ТОВ БК «ШАТЛ» с. Дубіївка   
ІІ квартал  
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 



 

207. 
АЗС №23/07 ПІІ «АМІК 
УКРАЇНА» 

с. Плесна, вул. Гагаріна, 31 
ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

208. АГЗП ТОВ «Крафт Івест» 
с. Ленківці (Грицівське 
перехрестя) 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

м. Шепетівка 

209. АЗС ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ» вул. Судилківськ, 177 
ІІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

210. АЗС ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ» вул. Котика, 124 
ІІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

211. АЗС 22/023 ВАТ «Укрнафта» вул. Тургєнєва, 65 
ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

212. АЗС   ТОВ «МАРГАЛІТ» вул. Тургєнєва, 2 
ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

213. АЗС  №40 ТОВ «АВАРІС» вул. Судилківська, 181 виконано 
ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

214. АЗС №11 ТОВ «АВАРІС» 
вул. Старокостянтинівське 
шосе,70 

виконано виконано 
ІІІ квартал 
2016 року 

215. АЗС ТОВ «Укр-Петроль» вул. Тургєнєва, 50 виконано 
ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

216. АГНКС ТОВ «Авантаж 7» 
вул. Старокостянтинівське 
шосе, 115 

ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

217. АГНКС ТОВ  «Крафт Івест» 
вул. Метрополита 
Шептицького, 63 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

218. Нафтобаза ТОВ «БНК Україна» вул. Гранітна, 21 виконано 
ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

219. ГНС ПАТ «Шепетівкагаз» вул. Економічна, 29 виконано 
ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

220. ТД «Шепетівський цукор» 
вул. Старокостянтинівське 
шосе, 31 

виконано виконано виконано 

221. 
ПАТ «Шепетівський 
м’ясокомбінат»  

вул. Промислова, 8 виконано виконано виконано 

Ярмолинецький район 

222. АЗС-6 ТОВ «МАРГАЛІТ» с. Солобківці 
ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

223. АЗС-7 ТОВ «МАРГАЛІТ» смт. Ярмолинці 
ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

224. АЗС ПП «ОККО-Нафтопродукт» 
смт. Ярмолинці, виїзд на м. 
Хмельницький 

ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

225. АЗС ПП «ОККО-Нафтопродукт» 
смт. Ярмолинці, виїзд на м. 
Дунаївці 

ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

226. АЗС ТОВ «Альянс Холдинг» с. Скаржинці виконано виконано 
ІІІ квартал 
2016 року 

227. АЗС ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ» с. Солобківці виконано 
ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

228. Нафтобаза ПП «Нафтотермінал» ст. Ярмолинці виконано виконано виконано 

229. АЗС №35 ТОВ «АВАРІС» с. Правдівка 
ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

230. АЗС ТОВ  «ТД «Маркет-плюс» с. Соколівка 
ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

231. АЗС ПП «Укр-Петроль»  
с. Соколівка, вул. Богдана 
Хмельницького 

виконано 
ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

232. АЗС ПП «Укр-Петроль»  
смт.Ярмолинці, автодорога 
Житомир-Чернівці  

виконано 
ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

233. АЗС ПМ ВКП «Лан» 
автодорога Ярмолинці-
Сатанів км.1+100 (ліворуч) 

ІІ квартал 
2016 року 

ІІІ квартал 
2016 року 

ІV квартал 
2016 року 

 



Додаток 3  
до  рішення  комісії від 23 листопада 
2015 року (протокол №9) 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням комісії з питань ТЕБ та НС 
облдержадміністрації  (протокол  №9  
від 23 листопада 2015 року) 

 

Перелік хімічно небезпечних об’єктів, розташованих на території 
Хмельницької області, за ступенями хімічної небезпеки на 2016 рік 

 

№з
/п 

Назва хімічно небезпечного об’єкта Юридична адреса 
Ступінь 
хімічної 

небезпеки 
1. 

ТОВ «Мегатекс Індастріал» 
м. Старокостянтинів, 

вул. Веснянське шосе, 7 
ІІ 

2. ПАТ «Модуль-Україна» 
м. Кам’янець-Подільський, 

Проспект Грушевського, 1/14 
ІІ 

3. Філія «Лактіс» ДП «Аромат» 
м. Кам’янець-Подільський, 
вул. Маршала Харченко, 3 

ІІ 

4. ТОВ «Білогір’я молокопродукт» смт Білогір’я, вул. Миру, 3а ІІ 

5. ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» 
м.Хмельницький, 

вул. Кооперативна, 3 
ІIІ 

6. ПрАТ «Дніпрометалсервіс» 
м. Хмельницький, 
вул. Тупікова, 1 

IV 

7. 
ДП «Старокостянтинівський 

молочний завод» 
м.Старокостянтинів, 

вул. І. Франка, 47 
IV 

8. ТОВ «Віньковецький сирзавод» 
смт Віньківці, 

вул. Центральна, 4 
IV 

9. ТОВ «Мілк Ворд» 
м.Городок, 

пров. Молочноконсервний, 1 
IV 

10. 
ПрАТ «Деражнянський 

молокозавод» 
м.Деражня, 

вул. Олійника, 7 
IV 

11. ПП «Ізяславмолпродукт» 
м.Ізяслав 

вул. Жовтнева, 33 
IV 

12. 
Летичівська дільниця 

ДП «Старокостянтинівський 
молочний завод» 

смт Летичів, 
вул. Комарова, 22 

IV 

13. 
Берездівське відділення 

ТОВ «Рихальский завод сухого 
молока» 

Славутський р-н, с.Берездів, 
вул. Л. Українки, 1 

IV 

14. 
Славутський маслоробний комбінат 

Філія ПП КФ «Прометей» 
м.Славута, 

вул. Острозька, 140 
IV 

15. 
ПрАТ «Славутський пивоварний 

завод» 
м.Славута, вул. Миру, 36 IV 

16. ТОВ «Шепетівський м’ясокомбінат» 
м.Шепетівка, 

вул. Промислова, 8 
IV 
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до  рішення  комісії від  
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням комісії з питань ТЕБ та НС 
облдержадміністрації (протокол  №9 
від 23 листопада 2015 року) 

 
 

Класифікація адміністративно-територіальних одиниць Хмельницької області 
на 2016 рік стосовно рівня хімічної небезпеки 

 

№ 
з/п 

Найменування АТО 

Кількість хімічно 
небезпечних об'єктів,

що впливають на 
АТО, од. 

Частка 
території, що
потрапляє у 

ЗМХЗ, % 

Ступінь 
хімічної 

небезпеки 
АТО 

1. м. Хмельницький 2 0,12 IV 
2. Білогірський район 1 0,016 IV 
3. Віньковецький район 1 0,0006 IV 
4. Городоцький район 1 0,0033 IV 
5. Деражнянський район 1 0,002 IV 
6. Ізяславський район 1 0,0056 IV 
7. Кам’янець-Подільський район 2 0,042 IV 
8. Летичівський район 1 0,0039 IV 
9. Старокостянтинівський район 2 4,24 IV 
10. Славутський район 3 0,0034 IV 
11. Шепетівський район 1 0,003 IV 

За область: 16 0,0026 IV 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням комісії з питань ТЕБ та НС 
облдержадміністрації (протокол  №9 
від 23 листопада 2015 року) 

 
 
 
 
 
 
 
 

План протидії загрозам і реагування 
 на надзвичайні ситуації осінньо-зимового  

періоду 2015/2016 року на території  
1. Загальна частина. 
Кліматична зима на території Хмельницької області розпочинається в 

листопаді з переходом середньо добової температури повітря від 0°С в бік 
зниження і  триває 120-130 днів,   а сніговий покрив встановлюється - в першій 
декаді грудня.  

Зима порівняно м'яка з частими хуртовинами та відлигами в січні-
лютому. Висота снігового покриву в середньому становить  
10 - 30 см, а подекуди і до 40 см. Для зимового періоду характерні ожеледь1 
та ожеледиця2, тривалість яких коливається від декількох годин до 10 днів.  

 Як свідчить аналіз, в осінньо-зимовий період внаслідок негативної дії 
природних факторів відмічається сезонне погіршення оперативної 
обстановки3, що негативно впливає на стале життєзабезпечення населення, 
функціонування транспортної інфраструктури, роботу важливих об’єктів 
соціальної сфери та господарського комплексу. Зокрема, на початку і в кінці 
осінньо-зимового періоду зростає загроза підтоплення низько розташованих 
ділянок населених пунктів внаслідок затяжних дощів. Впродовж зими 
ситуація періодично погіршується через інтенсивні снігопади, значне 

                                                 
1 Ожеледь - суцільний шар льоду, що утворюється при температурі від 0°С до -3°С на 

гілках дерев, проводах або на поверхні землі внаслідок замерзання крапель дощу, мряки або 
туману. 

2 Ожеледиця - суцільний шар льоду, що утворюється при температурі від 0°С до -3°С  
на дорогах внаслідок замерзання крапель дощу, мряки або туману. 

3 Сезонні надзвичайні ситуації – надзвичайні ситуації, що виникають під дією 
сезонних кліматичних факторів, а їх наслідками є зниження рівня безпеки значної 
кількості людей, порушення нормального функціонування об’єктів життєзабезпечення 
населення, енергетики, транспортної інфраструктури на значних територіях. До них 
відносяться і фонові надзвичайні ситуації, якщо зростає їх кількість під дією сезонних 
кліматичних факторів. 



 
 
пониження температури повітря, сильні вітри та ожеледь.  

На початковій фазі осінньо-зимового періоду, що триває з листопада до 
першої половини грудня, відмічається різке коливання температури повітря, 
сильні поривчасті вітри, ожеледиця, затяжні дощі з  мокрим снігом.    

При пониженні температури повітря, внаслідок зростання 
навантаження на комунальні мережі, значно збільшується кількість аварій на 
системах тепло-, водо-, газопостачання. Під час аномального пониження 
температури збільшується кількість випадків переохолодження людей, 
особливо незахищених категорій населення. 

Намерзання льоду і налипання мокрого снігу на лініях електропередач 
викликає обрив дротів і руйнування опор ЛЕП, що призводить до порушення 
електропостачання населених пунктів і об’єктів життєзабезпечення.  

Кількість найбільш уразливих об’єктів забезпечення  
життєдіяльності населення та соціально-побутової сфери (Додаток 1) 

Адміністративно-
територіальні одиниці 
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Хмельницька обл. 51 67 23 26 45 
Протягом  усього осіньо-зимового періоду внаслідок сильних 

снігопадів, хуртовин та ожеледиці порушується рух автомобільного і 
комунального транспорту на окремих ділянках автодоріг та в населених 
пунктах. У цей період несвоєчасне введення обмежень на виїзд з населених 
пунктів пасажирських автобусів і вантажних автомобілів сприяє утворенню 
заторів на автодорогах. Виникають проблеми із забезпеченням безперебійного 
руху залізничного транспорту. 

Кількість ділянок на автомобільних дорогах державного значення на яких  
існує загроза утворення транспортних заторів внаслідок снігових заметів  

Адміністративно-
територіальні одиниці 

Міжнародні 
автодороги 

Національні 
автодороги 

Регіональні 
автодороги 
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Хмельницька обл. 1 38 2 22 2 160 
У кінці лютого - на початку березня розпочинається фаза підвищення  

температури повітря і танення снігового покрову. У цей період  випадає 
значна кількість опадів у вигляді мокрого снігу з дощем, спостерігається 
значне коливання температури повітря, ожеледиця та часті сильні вітри.  

Інтенсивне танення снігу може спричинити підняття рівнів води в 
річках до критичних відміток, підтоплення населених пунктів, систем 
життєзабезпечення та порушення нормальних умов життєдіяльності 
населення. 

У періоди аномального пониження температури значно зростає загроза 
виникнення пожеж у побуті від пічного опалення, електронагрівальних 



 
 
приладів, вибуху газу в житлових будинках та переохолодження людей під 
час перебування на відкритому повітрі, особливо дітей, хворих і людей 
похилого віку.  

Чисельність населення району оперативного реагування 

Адміністративно-територіальні 
одиниці 

Все 
населення 

Міське 
населення 

Сільське 
населення 

Хмельницька обл. 1 310 752 729 061 581 691 
План протидії загрозам і реагування на надзвичайні ситуації осінньо-

зимового періоду 2015/2016 років (далі - План) визначає:  
характерні загрози виникнення надзвичайних ситуацій характерних для 

осінньо-зимового періоду по районах оперативного реагування; 
основні заходи з організації реагування на надзвичайні ситуації; 
порядок дій органів управління і підрозділів при загрозі або виникненні 

надзвичайної ситуації;  
порядок формування міжвідомчого угруповання для реагування на 

надзвичайні ситуації регіонального та державного рівня;  
організацію управління силами та засобами реагування. 
Планом передбачається залучення сил та засобів міжвідомчого 

угрупування,  які дислокуються на території Хмельницької області, а саме: 
підрозділів Головного управління ДСНС у Хмельницькій області, Управління 
Міністерства внутрішніх справ України у Хмельницькій області,  Управління 
Державної автомобільної інспекції Управління Міністерства внутрішніх справ 
України у Хмельницькій області, Управління будівництва та житлово-
комунального господарства Хмельницької ОДА, ПАТ 
«Хмельницькобленерго», ПАТ «Хмельницькгаз», Управління охорони 
здоров’я, ДП «Хмельницький облавтодор», Хмельницької філії ПАТ 
«Укртелеком», місцевих органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування. 

 У взаємодії з місцевими органами влади та службою автомобільних 
доріг визначено 27 місць відстою транзитного автотранспорту на автошляхах 
державного та регіонального значення у період ускладнення погодних 
умов.(Додаток 1).  

 Спільне виконання завдань при виникненні надзвичайних ситуацій 
характерних для осінньо-зимового періоду здійснюється під час виникнення: 
аварії на системах життєзабезпечення (теплові мережі, системи газо-, 
водопостачання і водовідведення); 

аварії на повітряних лініях електропередач, що виникають внаслідок 
обриву проводів і падіння опор ЛЕП викликаних сильним вітром, намерзанням 
льоду під час ожеледі та налипання мокрого снігу; 

порушення руху транспорту на шляхах і населених пунктах внаслідок 
сильних снігопадів, снігових заметів, налипання мокрого снігу та ожеледі; 

подій іншого характеру, що можуть становити загрозу життю і 
здоров’ю людей та призвести до надзвичайних ситуацій. 

Підставою для введення в дію Плану є загроза або виникнення 
надзвичайної ситуації осінньо-зимового періоду державного (регіонального) 
рівня згідно критеріїв визначених Порядком класифікації надзвичайних 



 
 
ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями, затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 р. № 368. 

2. Характеристика основних загроз виникнення надзвичайних 
ситуацій в осінньо-зимовий період. 

До найбільш уразливих в осінньо-зимовий період на території області 
віднесено понад 212 об’єктів забезпечення життєдіяльності населення і 
соціально-побутової сфери (Додаток 2) та 4 ділянки автомобільних доріг 
загальною протяжністю 219,6 км., з них міжнародного 1 протяжністю 38 км., 
державного 1 протяжністю 22 км., і 2 регіонального значення загальною 
довжиною 159,6 км., де внаслідок снігових заметів існує загроза утворення 
транспортних заторів (Додаток 3). Зведені дані в розрізі районів наведено в  
додатках 2 і 3 до Пояснювальної записки. 

 Організація заходів з протидії загрозам і забезпечення реагування на 
надзвичайні ситуації в осінньо-зимовий період здійснюється по 3 районам 
оперативного реагування, (північним, центральним та південним), які 
визначені даним  Планом.  (Додаток 4) 

№1. Північний район оперативного реагування (місто Шепетівка, 
Шепетівський, Теофіпольський, Білогірський, Ізяславський, Славутськкий та 
Полонський райони). На території району оперативного реагування 
нараховується 45 уразливих об’єктів. 

Сили і засоби підрозділів Головного управління ДСНС України у 
Хмельницькій   області Північного району оперативного реагування: 

402 чол. особового складу, з них на цілодобовому чергуванні – 84 чол; 
19 од. автомобільної техніки підвищеної прохідності та автомобільних 
тягачів; 
7 од. спеціальних аварійно-рятувальних автомобілів; 
7 мобільних пунктів обігріву (Білогір’я, Ізяслав, Теофіполь, Славута, 
Шепетівка, Полонне, Нетішин); 
1 пункт життєзабезпечення (Шепетівка); 
16 од. переносних (пересувних) електростанцій потужністю від 2 до 10 кВт; 
8 од. засобів подолання водних перешкод; 
54 од. насосного обладнання(у тому числі АЦ- 38шт.., ПНС- 3 шт., мотопомп 
– 13 шт.; 

Сили і засоби міжвідомчих угрупувань Північного району 
оперативного реагування складають: 

 сили і засоби, які функціонують в межах районів та підпорядковані 
УМВС у Хмельницькій області (ДАІ МВС), НАЕК «Енергоатом», ПАТ 
«Хмельницькобленерго», ПАТ «Хмельницькгаз», ДП «Хмельницький 
облавтодор», Хмельницької філії ПАТ «Укртелеком», житлово-комунальні 
підприємства м.Нетішин, Славута, Шепетівка, Ізяслав, Полонне, Білогіря, 
Теофіполь. 

 
№2. Центральний район оперативного реагування (місто 

Хмельницький, Хмельницький, Городоцький, Ярмолинецький, Волочиський, 
Деражнянський, Летичівський, Старосинявський, Старокостянтинівський та 
Красилівський райони). На території району оперативного реагування 
нараховується 119 уразливих об’єктів. 



 
 

Сили і засоби підрозділів Головного управління ДСНС України у 
Хмельницькій   області Центрального району оперативного реагування: 

575 чол. особового складу, з них на цілодобовому чергуванні - 125 чол.; 
18 од. автомобільної техніки підвищеної прохідності та автомобільних 
тягачів; 
7 од. спеціальних аварійно-рятувальних автомобілів; 
8 мобільних пунктів обігріву (Хмельницький, Летичів,  Деражня, Ярмолинці, 
Старокостянтинів, Красилів, Волочиськ, Городок); 
1 пункт життєзабезпечення (Хмельницький); 
1 од. пересувних електростанцій потужністю  10 кВт і більше (1 шт. -19 
ДПРЧ); 
17 од. переносних електростанцій потужністю від 2 до 10 кВт; 
14 од. засобів подолання водних перешкод; 
70 од. насосного обладнання(у тому числі АЦ-51 шт., ПНС- 1 шт., мотопомп 
– 18 шт.; 

Сили і засоби міжвідомчих угрупувань Центрального району 
оперативного реагування складають: 

 сили і засоби, які функціонують в межах районів та підпорядковані 
УМВС у Хмельницькій області (ДАІ МВС), НАЕК «Енергоатом», ПАТ 
«Хмельницькобленерго», ПАТ «Хмельницькгаз», ДП «Хмельницький 
облавтодор», Хмельницької філії ПАТ «Укртелеком», житлово-комунальні 
підприємства м.Хмельницький, Красилів, Староконстянтинів, Городок, 
Летичів, Стара Синява, Деражня, Ярмолинці, Волочиськ. 

 
№3. Південний район оперативного реагування (місто Камянець-

Подільський, Чемеровецький, Дунаєвецький, Віньковецький, Новоушицький 
та Камянець-Подільський райони). На території району оперативного 
реагування нараховується 39 уразливих об’єктів. 

Сили і засоби підрозділів Головного управління ДСНС України у 
Хмельницькій   області південного району оперативного реагування: 
321 чол. особового складу, з них на цілодобовому чергуванні - 46 чол. ; 
15 од. автомобільної техніки підвищеної прохідності та автомобільних 
тягачів; 
6 од. спеціальних аварійно-рятувальних автомобілів; 
5  мобільних пунктів обігріву (Камянець Подільський, Дунаївці, Чемерівці, 
Нова Ушиця, Віньківці); 
1 пункт життєзабезпечення (Камянець Подільський); 
10 од. переносних електростанцій потужністю  до 10 кВт; 
8 од. засобів подолання водних перешкод; 
33 од. насосного обладнання(у тому числі АЦ- 22 шт., ПНС- 1 шт., мотопомп 
– 10 шт.; 

Сили і засоби міжвідомчих угрупувань Південного району 
оперативного реагування складають: 

 сили і засоби, які функціонують в межах районів та підпорядковані 
УМВС у Хмельницькій області (ДАІ МВС), НАЕК «Енергоатом», ПАТ 
«Хмельницькобленерго», ПАТ «Хмельницькгаз», ДП «Хмельницький 
облавтодор», Хмельницької філії ПАТ «Укртелеком», житлово-комунальні 



 
 
підприємства м. Камянець Подільський, Дунаївці, Нова Ушиця, Чемерівці, 
Городок, Віньківці. 

 
Залучення  чергових сил та засобів ГУ ДСНС у Хмельницькій області 

проводиться відповідно до ситуації, яка склалась, за рішенням оперативного 
чергового ОКЦ, рішення на залучення додаткових сил та засобів 
приймається начальником Головного управління, або особою, яка виконує 
його обов’язки. 

Угруповання сил та засобів складається з двох ешелонів та резерву: 
до складу першого ешелону входять пожежно-рятувальні підрозділи 

постійної готовності; 
до складу другого ешелону входять резервні сили і засоби пожежно-

рятувальних підрозділів, основою залучення їх для ліквідації надзвичайних 
ситуацій в районах оперативного реагування є зведені загони, які створено у 
відповідності до наказу начальника ГУ ДСНС у Хмельницькій області від 
15.10.2014 року №587 «Про призначення начальників зведених загонів з 
гасіння великих пожеж, ліквідації аварій та стихійного лиха» та 
дислокуються в 1 ДПРЗ м.Хмельницький, 2 ДПРЗ м.Камянець-Подільський, 
21 ДПРЧ м.Шепетівка. 

до резерву  сил та засобів ГУ ДСНС для посилення угрупування сил 
гарнізонів оперативного реагування входить особовий склад і техніка АРЗ 
СП до складу якого входять: 
80 чол. особового складу, з них на цілодобовому чергуванні -28 чол. ; 
10– од. інженерної техніки; 
8 од. автомобільної техніки підвищеної прохідності та автомобільних 
тягачів; 
4 од. спеціальних аварійно-рятувальних автомобілів; 
1  мобільний пункт обігріву; 
1 пункт життєзабезпечення ; 
4 од. пересувних електростанцій потужністю  10, 12, 30, 125 кВт; 
10 од. переносних електростанцій потужністю  до 10 кВт; 
11 од. засобів подолання водних перешкод; 
19 од. насосного обладнання(у тому числі АЦ- 2шт., ПНС- 2 шт., мотопомп – 
13 шт.; 
1 піротехнічний розрахунок.  

  
3. Основні заходи з організації реагування на надзвичайні ситуації. 
Для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації, що можуть 

виникнути в осінньо-зимовий період, оперативного надання допомоги 
населенню, недопущення збільшення масштабів та мінімізації матеріальних 
збитків від НС здійснюються наступні заходи: 

3.1. забезпечується підтримання в постійній готовності системи 
управління на територіальному рівні на випадок загрози або виникнення 
надзвичайних ситуацій осінньо-зимового періоду; 

3.2. при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій осінньо-
зимового періоду органи управління і сили ГУ ДСНС, визначені для 
забезпечення реагування на надзвичайні ситуації переводяться у вищі ступені 



 
 
готовності; 

3.3. в ГУ ДСНС організовується чергування оперативної групи для 
координації заходів з організації реагування на надзвичайні ситуації; 

3.4.  організовується взаємодія Головного управління ДСНС України у 
Хмельницькій області з Державною службою України з надзвичайних 
ситуацій та місцевими органами  влади, підрозділами,  Управління 
Міністерства внутрішніх справ у Хмельницькій області, Управлінням 
Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України у 
Хмельницькій області, Управління будівництва та житлово-комунального 
господарства Хмельницької ОДА, Управлінням з питань цивільного захисту 
населення ОДА, ПАТ «Хмельницькобленерго», ПАТ «Хмельницькгаз», 
Управління охорони здоров’я, ДП «Хмельницький облавтодор», 
Хмельницької філії ПАТ «Укртелеком». 

 
4. Організація реагування на надзвичайні ситуації в осінньо-

зимовий період. 
Організація реагування на надзвичайні ситуації полягає у взаємодії 

Головного управління ДСНС України у Хмельницькій області з Державною 
службою України з надзвичайних ситуацій, місцевими органами  влади та 
органами місцевого самоврядування щодо приведення в готовність органів 
управління і сил визначених для протидії надзвичайним ситуаціям в осінньо-
зимовий період, сумісного їх застосування та створення системи всебічного 
забезпечення під час ліквідації надзвичайних ситуацій осіньо-зимового 
періоду, а саме:   

- у разі погіршення обстановки або ускладнення гідрометеорологічних умов 
на території області або окремих її районів, що загрожують перерости в 
надзвичайну ситуацію, начальник Головного управління ДСНС доповідає Голові 
ДСНС України та начальнику цивільного захисту Хмельницької області про 
ситуацію, заходи, які вживаються для її нормалізації. У подальшому приймається 
рішення про приведення в готовність (залучення) визначених для реагування сил і 
засобів, уточнюються райони і терміни їх зосередження для виконання завдань; 

- ліквідація надзвичайної ситуації на першому етапі здійснюється 
шляхом проведення рятувальної операції підрозділами ГУ ДСНС України у 
Хмельницькій області із залученням необхідних сил і засобів  місцевих 
органів влади, створюється штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, 
при цьому керівник з ліквідації надзвичайної ситуації, як правило, 
призначається від ГУ ДСНС України у Хмельницькій області; 

- первинне реагування на загрозу або надзвичайну ситуацію на об’єкті, як 
правило, здійснюють об’єктові (галузеві) аварійно-рятувальні формування,  відомчі і 
місцеві рятувальні формування всіх форм власності; 

- пожежно-рятувальні підрозділи, чергові сили аварійно-рятувального 
загону спеціального призначення ГУ ДСНС у Хмельницькій області у зоні 
відповідальності залучаються для реагування негайно незалежно від рівня 
надзвичайної ситуації. 

Визначені Планом сили та засоби, як правило, залучаються для 
посилення формувань ГУ ДСНС на найважливіших напрямках для виконання 
головних завдань реагування на надзвичайні ситуації: пошук і рятування 



 
 
людей; надання допомоги постраждалим; недопущення розширення 
масштабів надзвичайної ситуації; мінімізації матеріальних збитків; 
проведення інших першочергових заходів виходячи із характеру 
надзвичайної ситуації. 

Підрозділи УМВС України у Хмельницькій області додатково 
здійснюють: охорону громадського порядку в районі надзвичайної ситуації; 
охорону матеріальних і культурних цінностей; надають допомогу місцевим 
органам влади у проведенні відселення людей з місць, небезпечних для 
проживання; підтримують особливий режим в'їзду, виїзду та пресування в 
районі надзвичайної ситуації під час їх ліквідації. 

4.1. Переведення і порядок дій підрозділів ГУ ДСНС у 
Хмельницькій області у режимі підвищеної готовності та у режимі 
надзвичайної ситуації. 

 4.1.1. Режим підвищеної готовності. 
У разі погіршення оперативної обстановки та загрози виникнення 

надзвичайних ситуацій осінньо-зимового періоду: 
1) підрозділи ГУ ДСНС переводяться на посилений варіант несення 

служби; 
2) організовується чергування оперативної групи ГУ ДСНС; 
3) здійснюються заходи щодо підвищення готовності та нарощування 

чергових сил підрозділів ГУ ДСНС; 
4) проводиться підготовка основних сил підрозділів ГУ ДСНС до 

виконання завдань з реагування на можливі надзвичайні ситуації осінньо-
зимового періоду; 

5) резервна техніка підрозділів ГУ ДСНС вводиться в оперативний 
розрахунок на випадок необхідності залучення додаткових сил і засобів для 
ліквідації надзвичайних ситуацій; 

6) сили та засоби ГУ ДСНС перебувають у режимі підвищеної 
готовності. 

4.1.2. У режимі підвищеної готовності підрозділи ГУ ДСНС: 
через оперативну групу посилюють моніторинг оперативної 

обстановки  та здійснюють прогнозування можливості виникнення 
надзвичайних ситуацій і їх масштабів;  

утримують у підвищеній готовності сили і засоби реагування, 
уточнюють плани дій та у разі потреби направляють сили і засоби в район 
загрози виникнення надзвичайної ситуації; 

вживають спільно з місцевими органами влади, органами місцевого 
самоврядування, комунальними, дорожніми та іншими службами заходів 
щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій осінньо-зимового 
періоду. 

4.1.3. Режим надзвичайної ситуації. 
Режим надзвичайної ситуації для органів управління і підрозділів ГУ 

ДСНС встановлюється в разі виникнення та під час ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації, при цьому: 

Сили ГУ ДСНС приводяться у повну готовність за сигналом  
«ЗБІР - АВАРІЯ», висуваються до району надзвичайної ситуації та 
здійснюють заходи з її ліквідації, при цьому їх основними завданнями є: 



 
 

пошук і порятунок людей; 
надання допомоги постраждалим; 
попередження розширення масштабів надзвичайної ситуації; 
мінімізація матеріальних збитків від надзвичайної ситуації; 
виконання інших заходів з надання допомоги населенню, що 

опинилося в зоні надзвичайної ситуації, та ліквідації її наслідків. 
4.2.   При виникненні надзвичайної ситуації начальник Головного 

управління ДСНС України у Хмельницькій області здійснює наступні 
заходи: 

після отримання повідомлення про НС уточнює обстановку та 
направляє до району її виникнення чергові сили, організовує основні заходи 
оперативного реагування та інформування оперативно-чергової служби 
ДСНС;  

особисто доповідає Голові ДСНС, першому заступнику Голови та 
відповідно керівництву обласної держадміністрації про надзвичайну 
ситуацію і вжиті заходи реагування; 

забезпечує через оперативно координаційний центр 
взаємоінформування та взаємодію з територіальними підрозділами  
Управління Міністерства внутрішніх справ України у Хмельницькій області,  
Управління Державної автомобільної інспекції Управління Міністерства 
внутрішніх справ України у Хмельницькій області, Управління з питань 
цивільного захисту населення Хмельницької ОДА, Управління будівництва та 
житлово-комунального господарства Хмельницької ОДА, ПАТ «Хмельницьк-
обленерго», ПАТ «Хмельницькгаз», Управління охорони здоров’я, ДП 
«Хмельницький облавтодор», Хмельницької філії ПАТ «Укртелеком». 

направляє до району надзвичайної  ситуації мобільну оперативну групу 
для організації реагування безпосередньо на місці події;  

приймає участь в роботі штабу з ліквідації НС; 
організовує постійний моніторинг та інформування про обстановку в 

районі надзвичайної ситуації; 
доручає оперативній групі ГУ ДСНС провести розрахунки необхідних 

сил і засобів для організації реагування на надзвичайну ситуацію;  
з урахуванням обстановки невідкладно залучає до аварійно-

рятувальних та інших невідкладних робіт сили і засоби визначених 
гарнізонів ГУ ДСНС, а у разі необхідності вносить пропозиції керівництву 
ДСНС про необхідність залучення додаткових сил з інших регіонів; 

вносить пропозиції керівнику обласної держадміністрації та 
начальнику обласного штабу з ліквідації наслідків НС про залучення сил і 
засобів служб цивільного захисту області; 

координує питання щодо всебічного забезпечення проведення 
аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт. 

4.3. При виникненні надзвичайної ситуації місцевого рівня 
начальник районного сектору, 1, 2, 3, 4 ДПРЗ, АРЗ СП ГУ ДСНС 
України у Хмельницькій області здійснює наступні заходи: 

після отримання повідомлення про НС особисто прибуває до району її 
виникнення, уточнює обстановку та організовує направлення чергових сил до 
місця призначення, організовує основні заходи оперативного реагування та 



 
 
інформування начальника чергової зміни ОКЦ ГУ ДСНС;  

особисто доповідає начальнику Головного управління або особі, яка 
виконує його обов’язки та відповідальному від керівництва ГУ ДСНС про 
надзвичайну ситуацію і вжиті заходи реагування; 

організовує та контролює проведення аварійно-рятувальних та інших 
невідкладних робіт безпосередньо в районі виникнення НС;  

забезпечує взаємоінформування та взаємодію з районними службами 
цивільного захисту, місцевими органами виконавчої влади та місцевого 
самоврядування. 

приймає участь в роботі штабу з ліквідації НС; 
організовує постійний моніторинг та інформування про обстановку в 

районі надзвичайної ситуації; 
з урахуванням обстановки залучає до аварійно-рятувальних та інших 

невідкладних робіт всі наявні сили і засоби підпорядкованого підрозділу, у 
разі необхідності вносить пропозиції керівництву Головного управління про 
необхідність залучення додаткових сил з інших районів області; 

вносить пропозиції керівнику районної держадміністрації про 
залучення сил і засобів служб цивільного захисту району; 

 
4.4. Організація управління силами та засобами ГУ ДСНС України 

у Хмельницькій області.  
 Загальну координацію дій сил і засобів ГУ ДСНС здійснює начальник 

Головного управління або особа, яка виконує його обов’язки через 
оперативну групу ГУ ДСНС та оперативно-координаційний центр. 

4.4.1. Особливості управління силами і засобами ГУ ДСНС: 
1) управління силами гарнізонів оперативного реагування та резервом 

сил ГУ ДСНС здійснює начальник Головного управління, заступник 
начальника Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації через 
ОКЦ ГУ ДСНС. 

2) управління силами і засобами районних підрозділів ГУ ДСНС, 
визначеними для реагування на надзвичайні ситуації осінньо-зимового 
періоду в межах адміністративно-територіальних границь (районів) 
здійснюють відповідно начальники районних секторів, 1,2,3 ДПРЗ в містах та 
районах області. 

4.4.2. Особливості залучення сил і засобів ГУ ДСНС, визначених для 
реагування на надзвичайні ситуації осінньо-зимового періоду: 

1) залучення сил гарнізонів оперативного реагування здійснюється за 
рішенням начальника Головного управління, заступників начальника 
Головного управління, начальником чергової зміни оперативно-
координаційного центру ГУ ДСНС. 

2) залучення сил ГУ ДСНС в межах адміністративно-територіальних 
границь (районів) здійснюється за рішенням начальників  районних секторів, 
1,2,3 ДПРЗ в містах та районах області. 

3) залучення техніки аварійно-рятувального  загону спеціального 
призначення ГУ ДСНС здійснюється за рішенням начальника Головного 
управління, його заступниками, начальника чергової зміни ОКЦ ГУ ДСНС.  

 5. Організація взаємодії місцевих органів виконавчої влади та 



 
 
органів місцевого самоврядування. 

Взаємодія місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування організовується для узгодження спільних дій органів 
управління, служб і формувань міжвідомчого угруповання сил під час 
виконання завдань щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації.  

При реагуванні на загрозу виникнення надзвичайних ситуацій і 
ліквідації їх наслідків взаємодія організовується та здійснюється в межах 
єдиної державної системи цивільного захисту. 

Обласна державна адміністрація, районні державні адміністрації, 
органи місцевого самоврядування відповідно до своїх повноважень 
взаємодіють з Головним управління Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій на підставі завчасного розроблених планів 
(інструкцій) взаємодії органів управління та сил цивільного захисту при 
загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій чи планів реагування на 
надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру. 

При виникненні надзвичайної ситуації, відповідно до її рівня, 
взаємодію залучених до реагування сил і засобів забезпечує спеціальна 
регіональна комісія з ліквідації надзвичайної ситуації через керівника 
ліквідації НС та його робочий орган - Штаб з ліквідації НС. 

Практична реалізація заходів взаємодії передбачає: 
забезпечення постійного обміну інформацією про оперативну 

обстановку між місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого 
самоврядування; 

координацію дій органів управління, служб і формувань міжвідомчого 
угруповання сил, що залучаються до виконання завдань із запобігання 
виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій; 

оперативне вирішення питань всебічного забезпечення заходів щодо 
протидії загрозам, характерним для осінньо-зимового періоду. 

 
6. Організація управління під час ліквідації надзвичайних ситуацій 

осінньо-зимового періоду 

6.1. Для вирішення основних завдань щодо захисту населення і 
територій, координації дій органів влади та забезпечення життєдіяльності 
постраждалого населення, у разі загрози або виникнення надзвичайної 
ситуації державного рівня Кабінетом Міністрів України утворюється 
спеціальна Урядова комісія з ліквідації надзвичайної ситуації.  

При загрозі або виникненні надзвичайної ситуації регіонального рівня 
Хмельницькою обласною державною адміністрацією утворюються 
спеціальна регіональна комісія з ліквідації надзвичайної ситуації. 

Керівник робіт з ліквідації надзвичайної ситуації  
(ділі – Керівник) призначається: 

Кабінетом Міністрів України - у разі виникнення надзвичайної ситуації 
державного рівня;  

обласними державною адміністрацією - у разі виникнення 
надзвичайної ситуації регіонального рівня. 

Керівник призначається для безпосереднього управління аварійно-
рятувальними та іншими невідкладними роботами під час виникнення 



 
 
надзвичайної ситуації. 

При виникненні надзвичайної ситуації, що загрожує перерости до 
регіонального або державного рівня, Керівник ліквідації надзвичайної 
ситуації, як правило призначається від керівництва ДСНС. В інших випадках 
Керівником призначається посадова особа від керівництва Головного 
управління ДСНС України у Хмельницькій області. 

6.2. Керівнику на період виконання заходів з попередження та 
ліквідації надзвичайної ситуації в оперативне підпорядкування переходять 
усі залучені формування міжвідомчого угруповання сил та служби 
цивільного захисту.  

Він несе відповідальність за організацію робіт, управління залученими 
силами, виконання завдань, безпеку особового складу та самостійно приймає 
рішення на проведення окремих евакуаційних заходів, обмеження доступу до 
зони надзвичайної ситуації, зупинення робіт при загрозі життю людей. 
Питання, що виходять за межі повноважень Керівник вирішує через Урядову 
(регіональну) комісію.  

Для організації управління під час ліквідації надзвичайної ситуації 
Керівник утворює свій робочий орган – Штаб з ліквідації надзвичайної 
ситуації (далі – Штаб). Штаб формується із представників ДСНС, 
центральних і місцевих органів влади, формувань міжвідомчого угруповання 
сил, служб цивільного захисту, установ та організацій залучених до ліквідації 
надзвичайної ситуації. 

Основні завдання Керівника ліквідації надзвичайної ситуації: 
прибувши до місця надзвичайної ситуації за зовнішніми ознаками 

оцінити обстановку, доповісти керівництву спеціальної комісії, передати 
інформацію в штаб і ДСНС (ГУ ДСНС): місце і характер надзвичайної ситуації; 
задіяні сили і засоби; небезпека розвитку надзвичайної ситуації; необхідність 
залучення додаткових сил і засобів. У подальшому підтримувати зв'язок з 
керівництвом спеціальної комісії та ДСНС (ГУ ДСНС), періодично 
інформувати про прийняті рішення та обстановку; 

організувати роботу Штабу з ліквідації надзвичайної ситуації, 
проведення безперервної розвідки і оцінки обстановки в зоні надзвичайної 
ситуації, її негативний вплив на життєдіяльності населених пунктів та роботу 
об'єктів економіки;  

визначити способи і порядок локалізації та ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації, вирішальний напрямок дій сил і засобів, необхідну їх 
кількість; 

прийняти рішення по розстановці наявних сил і засобів для проведення 
аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, організувати їх 
взаємодію. При зміні обстановки своєчасно приймати рішення на 
передислокацію сил. Організувати позмінну роботу та відпочинок особового 
складу;  

створити резерв сил і засобів, при необхідності залучити додаткові 
формування, організувати їх зустріч та ефективне використання; 

призначити відповідального за дотримання заходів безпеки; 
організувати пункт медичної допомоги; 

з прибуттям до місця надзвичайної ситуації старшої посадової особи 



 
 
доповісти про обстановку і прийняті рішення з її ліквідації, задіяні та 
викликані додаткові сили і засоби; 

особисто переконатися у ліквідації надзвичайної ситуації; 
визначити порядок відбуття з місця надзвичайної ситуації підрозділів і 

взаємодіючих служб. 

6.3. У складі Штабу Керівник утворює робочі групи, зокрема:  
групу аналізу ситуації і підготовки даних (для збору інформації,  

аналізу обстановки в зоні надзвичайної ситуації, підготовки проектів рішень 
керівника, обліку залучених сил і засобів, ведення оперативної документації 
та підготовки інформації для керівництва спеціальних комісій та 
вищестоящих органів влади); 

групу управління на окремих ділянках проведення робіт (для 
управління і координації дій залучених сил і засобів); 

організаційну групу (для організації проведення засідань відповідної 
спеціальної комісії та Штабу, підготовки рішень, доведення їх до виконавців 
та контролю за реалізацією); 

групу матеріально-технічного забезпечення (для всебічного 
забезпечення дій залучених сил і засобів); 

групу організації зв’язку (для організації та забезпечення зв’язку в зоні 
надзвичайної ситуації); 

групу взаємодії із засобами масової інформації (для інформування 
населення про обстановку в зоні надзвичайної ситуації і заходи, які 
вживаються для ліквідації її наслідків). 

Штаб здійснює наступні заходи: 
проводить розвідку в зоні надзвичайної ситуації в процесі її ліквідації, 

збирає дані про обстановку та прогнозує її розвиток; 
готує проекти рішень Керівника для ліквідації надзвичайної ситуації; 
налагоджує зв'язок в зоні надзвичайної ситуації; 
організовує виконання рішень, наказів Керівника ліквідації 

надзвичайної ситуації, контролює їх виконання; 
здійснює зустріч прибуваючих формувань і розподіл їх по ділянках для 

проведення рятувальних та інших невідкладних робіт; 
веде облік залучених сил і засобів та резерву; 
організовує розміщення, харчування та відпочинок особового складу 

при тривалих надзвичайних ситуаціях; 
вирішує питання матеріально-технічного забезпечення залучених 

підрозділів, заправку пально-мастильними матеріалами і обслуговування 
техніки. 

6.4. Координацію заходів з підготовки і реагування при виникненні 
загроз або надзвичайних ситуацій регіонального та державного рівнів у 
осінньо-зимовий період по районах оперативного реагування здійснюють: 

на території Північного району оперативного реагування № 1 – начальник 
Шепетівського РС ГУ ДСНС у Хмельницькій області; 

на території Центрального району оперативного реагування № 2 – 
начальник 1 ДПРЗ ГУ ДСНС у Хмельницькій області; 

на території Південного району оперативного реагування № 3 – 



 
 
начальник 2 ДПРЗ ГУ ДСНС у Хмельницькій області. 

На координаторів заходів з підготовки і реагування при виникненні 
загроз або надзвичайних ситуацій місцевого рівня у осінньо-зимовий період 
покладається: 

здійснення моніторингу оперативної обстановки щодо надзвичайних 
ситуацій у межах району оперативного реагування; 

забезпечення загальної координації заходів з попередження та 
оперативного реагування на можливі надзвичайні ситуації; 

здійснення в межах району оперативного реагування маневру сил та 
засобів для своєчасного виконання завдань з ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій та надання допомоги населенню; 

контроль за утриманням в готовності резерву особового складу, 
основної, інженерної і спеціальної техніки та пально-мастильних матеріалів 
для проведення рятувальних та інших невідкладних робіт; 

організація взаємодії з місцевими органами влади щодо визначення місць 
проведення робіт, порядку забезпечення техніки і обладнання пально-
мастильними матеріалами, розміщення та харчування особового складу 
приданих сил. 

6.5. Начальник Головного управління ДСНС України у Хмельницькій 
області при виникненні надзвичайної ситуації здійснює наступні заходи: 

при отриманні повідомлення про виникнення надзвичайної ситуації 
уточнює обстановку та направляє до місця її виникнення чергові сили, 
організовує основні заходи оперативного реагування та інформування 
оперативно-чергової служби ДСНС;  

доповідає про надзвичайну ситуацію і вжиті заходи реагування Голові 
ДСНС, його першому заступнику, керівництву Хмельницької обласної 
держадміністрації та відповідальному за координацію заходів в районі 
оперативного реагування; 

організовує чергування оперативної групи;  
забезпечує інформування та взаємодію з підрозділами Управління 

Міністерства внутрішніх справ України у Хмельницькій області,  Управління 
Державної автомобільної інспекції Управління Міністерства внутрішніх справ 
України у Хмельницькій області, Управління з питань цивільного захисту 
населення Хмельницької ОДА, Управління будівництва та житлово-
комунального господарства Хмельницької ОДА, ПАТ 
«Хмельницькобленерго», ПАТ «Хмельницькгаз», Департаменту охорони 
здоров'я Хмельницької ОДА, ДП «Хмельницький облавтодор», Хмельницької 
філії ПАТ «Укртелеком», місцевих органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування (Додаток 5, 6, 7); 

направляє до місця надзвичайної  ситуації мобільну оперативну групу 
для організації управління безпосередньо на місці події;  

створює штаб з ліквідації надзвичайної  ситуації та організовує його 
роботу; 

організовує постійний моніторинг та інформування про обстановку в 
районі надзвичайної ситуації; 

доручає штабу провести розрахунки необхідних сил і засобів для 
забезпечення реагування на надзвичайну ситуацію;  



 
 

з урахуванням обстановки невідкладно залучає до аварійно-рятувальних та 
інших невідкладних робіт сили і засоби гарнізону ДСНС, у разі необхідності 
вносить пропозиції керівництву ДСНС і відповідальному за координацію заходів в 
районі оперативного реагування про необхідність залучення додаткових сил з 
інших областей; 

вносить пропозиції керівнику Хмельницької обласної держадміністрації на 
залучення сил і засобів служб цивільного захисту; 

координує питання щодо всебічного забезпечення проведення 
аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт. 

7. Основні заходи з протидії найбільш характерним надзвичайним 
ситуаціям осінньо-зимового періоду (Додаток 8). 

7.1. Мінімізація наслідків підтоплення населених пунктів 
Надзвичайні події пов’язані з підтопленням населених пунктів 

класифікуються як надзвичайні ситуації4 у випадках: 

                                                 
4 Класифікаційні ознаки 2.2, 2.19. Наказ МНС від 12.12.2012 № 1400 «Про затвердження 

Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій», зареєстрований в Мінюсті 03.01.2013 № 
40/22572. 



 
 

екстреної евакуації більше 50 осіб при виникненні безпосередньої 
загрози для їх життя; 

порушення нормальних умов життєдіяльності понад 50 осіб внаслідок 
затоплення житлових будівель. 

7.1.1. При виникненні загрози підтоплення населених пунктів під час 
затяжних дощів здійснюються наступні заходи: 

проводиться цілодобовий моніторинг гідрометеорологічної ситуації на 
територіях і гідрологічної обстановки в басейнах основних річок, аналіз 
загрози підтоплення населених пунктів і прогнозування можливих наслідків; 

посилюється взаємодія і координація дії органів управління, 
уточнюються розрахунки сил і засобів та райони їх зосередження на випадок 
виникнення масштабних підтоплень населених пунктів; 

з отриманням прогнозу про ускладнення погодних умов сили і засоби 
переводяться на посилений варіант служби, а з погіршенням ситуації негайно 
залучаються для надання допомоги населенню і ліквідації наслідків 
підтоплень; 

оповіщаються мешканці населених пунктів, де очікується підйом рівнів 
води. Інформація про загрозу підтоплення  населених пунктів доводиться до 
голів РДА, міських і сільських рад з використанням технічних засобів системи 
оповіщення і по телефону. Населення оповіщається по радіо і телебаченню, за 
допомогою гучномовців встановлених на транспортних засобах, а також 
шляхом подвірного обходу; 

проводиться тимчасове відселення мешканців підтоплених 
одноповерхових житлових будинків та їх розміщенням в готелях, 
гуртожитках, будинках культури та родичів;  

організовується при необхідності доставка продуктів харчування і 
медикаментів жителям населених пунктів до яких ускладнено проїзд;  

організовується надання допомоги мешканцям підтоплених будинків в 
перевезені меблів і особистих речей у безпечні місця, і в першу чергу 
багатодітним сім’ям, хворим та літнім людям. 

вживаються заходи щодо забезпечення першочергових потреб мало 
захищених верств населення в зоні надзвичайної ситуації; 

утримується в готовності техніка підвищеної прохідності на випадок 
необхідності доставки лікарів до хворих людей, або перевезення їх до 
лікувальних закладів; 

організовується безперервне проведення у цілодобовому режимі робіт з 
ліквідації наслідків стихії. Сили і засоби залучаються для: 

а) рятування людей та евакуації майна; 
б) доставки продуктів харчування, медикаментів та предметів першої 

необхідності до відрізаних водою населених пунктів; 
в) відкачування води з підтоплених житлових будинків і 

водовідведення з прибудинкової території та присадибних ділянок; 
г) відведення води з підтоплених територій шляхом облаштування 

водовідвідних каналів; 
д) очищення русел річок для відновлення їх пропускної спроможності 

та безперешкодного стоку води; 
є) укріплення дамб та облаштування водозахисних споруд; 



 
 

організовується оперативне реагування на всі звернення громадян про 
допомогу та інформування населення про обстановку і порядок дій при 
виникненні підтоплень населених пунктів;  

проводяться заходи щодо попередження розповсюдження інфекційних 
захворювань серед населення. Організовується підвезення питної води, 
відкачування води з колодязів, їх очищення,  знезараження та лабораторний 
контроль якості води. Здійснюється очищення населених пунктів від 
загиблих тварин, їх дезінфекція та захоронення в спеціально визначених 
місцях; 

для повітряної розвідки на підтоплених територіях залучаються 
авіаційні засоби ДСНС.  

Заходи щодо мінімізації наслідків підтоплення населених пунктів 
здійснюють комунальні служби за участю підрозділів ГУ ДСНС, УМВС, 
Департаменту охорони здоров’я Хмельницької обласної державної 
адміністрації. 

 
7.2. Забезпечення сталого руху на автошляхах 
Порушення руху автомобільного транспорту на автомобільних дорогах 

внаслідок сильного снігопаду, ожеледі, хуртовини, снігових заметів 
класифікується як надзвичайна ситуація коли воно призвело5: 

до погіршення на 12 годин життєзабезпечення людей внаслідок 
припинення руху на дорогах державного значення; 

до погіршення на 36 годин життєзабезпечення людей внаслідок 
припинення руху на обласних дорогах місцевого значення. У випадку 
неможливості об'їзду місця події іншими дорогами показник скорочується до 
12 годин.  

7.2.1. Для недопущення виникнення надзвичайних ситуацій  
під час сильних снігопадів, хуртовин, налипання снігу та ожеледі 
здійснюються наступні заходи: 

посилюється взаємодія і координація дії органів управління та сил з 
питань забезпечення сталого руху на автошляхах; 

здійснюється цілодобовий моніторинг гідрометеорологічної ситуації,  
постійний аналіз і прогноз обстановки на автодорогах; 

не пізніше ніж через 30 хвилин після початку снігопаду 
розпочинається очищення проїзних частин доріг і вулиць, яке повторюється 
через кожні 1,5 - 2 години в міру накопичення снігу6. Для проведення робіт 
застосовується спеціалізована снігоочисна і пристосована техніка7; 

на дорогах з найбільш інтенсивним рухом, аварійно-небезпечних 
ділянках, на крутих спусках, перед залізничними переїздами та інших 
ділянках доріг за 1 - 2 години до настання ожеледиці проводиться 
профілактичне оброблення дорожнього покриття хімічними реагентами або 
                                                 

5 Класифікаційні ознаки надзвичайних ситуацій 2.12, 2.13.  
6 Норматив визначено п. 5.2 Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг 

населених пунктів, затверджених наказом Мінрегіонбуду 14.02.2012 № 54, 
зареєстрованим в Мінюсті 05.03.2012 за № 365/20678. 

7 Основні види спеціальної інженерної техніки, що застосовується для очищення від 
снігу доріг і вулиць: роторні та плужно-щіткові снігоочисники, засоби механохімічного 
снігоочищення, автогрейдери, підмітально-прибиральні машини, бульдозери, БАТ, ІМР. 



 
 
піскосоляними сумішами8;  

в місцях прогнозованого утворення транспортних заторів (спуски, 
підйоми, складний рельєф місцевості) на період сильних снігопадів і ожеледиці 
виставляються мобільні пости укомплектовані тягачами9; 

на період сильних снігопадів, хуртовин і ожеледиці тимчасово 
вводяться наступні обмеження:  

а) на в’їзд автотранспорту на ділянки доріг де виникли снігові 
перемети, сильно слизьке дорожнє покриття або утворилися транспортні 
затори. Транспорт спрямовується в об’їзд цих ділянок;  

б) на виїзд з населених пунктів пасажирських автобусів і 
великогабаритних вантажних автомобілів;  

на під’їзді до міст і ділянок автодоріг де вводяться тимчасові 
обмеження руху організуються пункти відстою транспортних засобів і 
пункти обігріву;  

проводиться інформування водіїв автотранспортних засобів, 
підприємств та організацій, що організовують і здійснюють транспортні 
перевезення про ускладнення погодних умов,  ситуацію на автодорогах і 
введення тимчасових обмежень руху транспортних засобів на окремих 
ділянках доріг і в населених пунктах10. 

7.2.2. Додаткові заходи при виникненні транспортних заторів: 
визначаються пріоритетні ділянки доріг для відновлення руху та 

складається план заходів в якому зазначається черговість і обсяги робіт, 
сили, засоби та ресурси для їх проведення; 

перерозподіляється та негайно залучається додаткова снігоочисна 
техніка для розчищення проблемних ділянок доріг;  

до місць утворення транспортних заторів направляються тягачі для 
відновлення руху. В першу чергу із заторів вивільняються автобуси з 
пасажирами, карети швидкої медичної допомоги, автомобілі з малолітніми 
дітьми, хворими і літніми людьми, автомобілі аварійних служб і транспортні 
засоби, які перевозять тварин, медикаменти та інші специфічні вантажі; 

з найближчих  районних органів управління направляються на 
проблемні ділянки автодоріг мобільні оперативні групи11 для надання 
допомоги людям, оцінки обстановки та координації відновних робіт; 

поблизу транспортних заторів розгортаються пункти обігріву та 
організовується надання допомоги водіям і пасажирам транспортних засобів 
(обігрів людей,  надання первинної медичної допомоги, доставка хворих до 
лікувальних закладів); 

у разі необхідності, для повітряної розвідки проблемних ділянках 

                                                 
8 Норматив визначено п. 5.17 вищезазначених Технічних правил.  
9 У якості тягачів на мобільних постах можуть використовуватися спеціальні колісні та гусеничні 

тягачі, трактори, автомобілі підвищеної прохідності, спеціальні аварійно-рятувальні машини, БТР, 
БМП. 

10 Інформація про погіршення погодних умов, дорожню обстановку та введення 
тимчасових обмежень на рух автотранспорту доводиться до учасників дорожнього руху 
через засоби масової інформації, на стаціонарних постах ДАЇ при виїзді з населених 
пунктів і пунктах перетину Державного кордону України. 

11 Транспортні засоби мобільних оперативних груп забезпечуються засобами зв’язку, 
медичними аптечками, термосами з гарячим чаєм. 



 
 
автодоріг залучаються авіаційні засоби ДСНС і Збройних Сил;  

організовується оперативне реагування на всі звернення громадян про 
допомогу та інформування населення про обстановку на проблемних 
ділянках доріг;  

в районі надзвичайної ситуації вживаються заходи щодо забезпечення 
першочергових потреб населення (підвіз продуктів харчування, перевезення 
хворих до лікувальних закладів). 

Забезпечення сталого руху на автошляхах здійснюють формування 
Облавтодору, комунальні служби, ДАІ УМВС за участю підрозділів ГУ 
ДСНС та Департаменту охорони здоров’я Хмельницької обласної державної 
адміністрації . 

 
7.2.3. При виникненні ускладнень руху транспорту на автомобільних 

дорогах в осінньо-зимовий період основними завданнями підрозділів 
Державтоінспекції є: 

моніторинг обстановки на автошляхах та своєчасне інформування 
дорожніх і рятувальних служб у разі виникнення загрози порушення сталого 
руху автомобільного транспорту; 

регулювання руху автотранспорту на проблемних ділянках доріг для 
уникнення автомобільних заторів під час сильних снігопадів та ожеледі, 
забезпечення роботи снігоприбиральної техніки, тягачів та аварійно-
рятувальних автомобілів; 

здійснення заходів щодо обмеження виїзду з населених пунктів 
пасажирських автобусів та великогабаритного транспорту на період 
ускладнення погодних умов (сильні снігопади, хуртовини, ожеледь); 

обмеження в’їзду до великих міст вантажних автомобілів, транзитного 
транспорту, організація руху об’їзними шляхами або спрямування 
транспортних засобів до місць тимчасової стоянки; 

забезпечення на ділянках доріг з ускладненим рухом супроводу карет 
швидкої медичної допомоги, автобусів з пасажирами, автомобілів з малолітніми 
дітьми, хворими і літніми людьми, техніки дорожніх, рятувальних, аварійних 
служб, транспортних засобів, які перевозять медикаменти, продукти харчування 
та інші специфічні вантажі; 

доведення до учасників автомобільного руху попереджень про можливі 
ускладнення проїзду по автошляхах та визначення резервних маршрутів для 
об’їзду проблемних ділянок доріг;  

контроль за дотриманням особливого режиму паркування автомобілів у 
населених пунктах у період сильних снігопадів та вжиття заходів щодо 
звільнення від автомобілів ділянок вулиць для забезпечення роботи 
снігоприбиральної техніки. 

7.3. Відновлення електропостачання населених пунктів. 
Випадки коли надзвичайні події на мережах і об’єктах 

електропостачання класифікуються як надзвичайні ситуації12: 
припинення на добу електропостачання 10% населених пунктів на 

території   області внаслідок масового пошкодження електричних мереж 
напругою 6 кВ і вище; 
                                                 

12 Класифікаційні ознаки надзвичайних ситуацій 1.70, 1.71, 1.72, 1.77, 2.7.  



 
 

відключення або вихід з ладу на 12 годин 25% потужностей 
електропідстанцій напругою 110 кВ і вище, що подають електроенергію в  
обласний центр; 

припинення на 8 годин функціонування об’єктів водопостачання та 
водовідведення в обласному центрі внаслідок аварій на електричних 
мережах; 

аварії на системах централізованого енергопостачання міста з 
населенням більше 50 тис. осіб при дуже сильних морозах; 

пошкодження або руйнування 25 окремих об’єктів електричних мереж 
напругою вище 6 кВ внаслідок сильного вітру, ожеледі, відкладень, 
налипання мокрого снігу. 

У випадку масового знеструмлення населених пунктів внаслідок аварій 
на повітряних лініях електропередач під час сильних снігопадів і заметів 
здійснюються наступні заходи: 

здійснюється моніторинг ситуації, посилюється взаємодія і 
координація дії органів управління та сил для недопущення порушення 
функціонування об’єктів життєзабезпечення населення; 

оперативно виявляються аварійні ділянки на повітряних лініях 
електропередач, визначається пріоритетність і черговість проведення 
відновних робіт і складається відповідний план заходів; 

для відновлення електропостачання населених пунктів, об’єктів 
життєзабезпечення, органів управління залучається необхідна кількість 
ремонтних бригад обленерго; 

для доставки у важкодоступні місця на трасах ліній електропередач 
ремонтних бригад  обленерго, обладнання, матеріально-технічних засобів та 
буксирування відновної техніки залучаються автомобілі підвищеної 
прохідності; 

для повітряного обстеження трас ліній електропередач і проведення 
аерофотозйомки аварійних ділянок у постраждалих районах залучаються 
авіаційні засоби;  

ремонтним бригадам обленерго надається допомога в розчищенні трас 
ліній електропередач від повалених дерев; 

організовується з використанням пересувних електростанцій 
освітлення місць проведення робіт з відновлення електропостачання 
населених пунктів і важливих об’єктів; 

розгортаються пересувні пункти обігріву в місцях проведення 
відновних робіт на трасах ліній електропередач;  

залучаються пересувні електростанції для аварійного живлення 
найважливіших об’єктів життєзабезпечення населення та органів управління 
на період знеструмлення населених пунктів. 

Відновлення електропостачання здійснюють аварійно-відновні 
формування обленерго,  комунальні енергослужби за участю підрозділів ГУ 
ДСНС. 

7.4. Ліквідація аварій на системах життєзабезпечення. 
7.4.1. Аварії на магістральних теплових мережах або обладнанні 

комунальних і відомчих котелень класифікуються як надзвичайні ситуації13 у 
                                                 

13 Класифікаційні ознаки надзвичайних ситуацій 1.73, 1.74, 1.77.  



 
 
випадках: 

припинення на 24 години теплопостачання споживачів в опалювальний 
період при температурі повітря нижче 0оС; 

припинення на 48 годин теплопостачання споживачів в опалювальний 
період при температурі повітря від 0оС до +8оС; 

аварії на системах централізованого теплопостачання міста з 
населенням понад 50 тис. осіб при дуже сильних морозах.  

Основні заходи, що здійснюються при виникненні аварій на системах 
теплопостачання: 

проводиться моніторинг ситуації, посилюється взаємодія і координація 
дії органів управління та сил з питань забезпечення нормального 
функціонування об’єктів життєзабезпечення населення; 

оперативно виявляються та відключаються аварійні ділянки на 
мережах теплопостачання, встановлюється кількість житлових будинків і 
об’єктів життєзабезпечення, що залишилися без тепла;  

вживаються заходи для недопущення розморожування відключених 
магістральних, квартальних та будинкових теплових мереж і технологічного 
обладнання; 

шляхом поквартирного обходу житлового сектору уточнюється стан 
тепломереж та кількість мешканців, які залишилися без тепла, виявляються 
сім’ї з малолітніми дітьми, хворими і літніми людьми; 

визначається пріоритетність і черговість проведення відновних робіт на 
тепломережах та складається відповідний план заходів; 

для відновлення систем теплопостачання залучається необхідна кількість 
комунальних аварійно-ремонтних бригад населеного пункту та розташованих в 
них підприємств. При недостатній кількості сил і засобів додатково 
залучаються аварійно-ремонтні формування та позаштатні групи 
газоелектрозварювальних робіт14 області, у тому числі від ПАТ «Хмельницьк-
обленерго», ПАТ «Хмельницькгаз», ГУ ДСНС; 

надається допомога комунальним аварійно-ремонтним бригадам в 
розчищенні та розкопуванні теплотрас, відкачуванні води із затоплених 
споруд і комунікацій; 

при порушенні водопостачання котелень організовується підвезення 
води автомобільними цистернами; 

організується освітлення від пересувних електростанцій місць 
проведення відновних робіт і розгортаються пересувні пункти обігріву для 
аварійно-ремонтних бригад; 

для тимчасового обігріву квартир, лікарень та інших об’єктів 
життєзабезпечення застосовуються електронагрівальні прилади, газові 
обігрівачі та інші автономні підігрівачі повітря; 

вживаються заходи щодо забезпечення першочергових потреб мало 
захищених верств населення в зоні надзвичайної ситуації; 

на прибудинкових територіях розгортаються пункти обігріву і пункти 
життєзабезпечення, активізується робота соціальних патрулів;  

                                                 
14 Позаштатні групи газоелектрозварювальних робіт формуються на випадок 

необхідності надання допомоги аварійно-відновлювальним бригадам служб цивільного 
захисту у проведенні відновлювальних робіт на системах життєзабезпечення. 



 
 

проводяться додаткові протиепідемічні заходи серед населення; 
організовується оперативне реагування на всі звернення громадян про 

допомогу та інформування населення про обстановку, хід відновних робіт і 
порядок дій при порушенні теплопостачання.  

Відновлення систем теплопостачання здійснюють комунальні 
аварійно-ремонтні формування населеного пункту та розташованих на їх 
території підприємств за участю підрозділів і позаштатних груп 
газоелектрозварювальних робіт ГУ ДСНС, ПАТ «Хмельницькгаз», ПАТ 
«Хмельницькобленерго». 

7.4.2. Аварії на системах газопостачання класифікуються як 
надзвичайні ситуації15 у випадках: 

припинення подачі газу на 18 годин внаслідок аварії на магістральному 
газопроводі;  

аварія на газопроводі та вихід з ладу газового обладнання, що 
створюють загрозу вибуху газу в багатоквартирних житлових будинках або 
витік газу з утворенням загрози для життя людей, які перебувають за межами 
охоронної зони газопроводу;  

припинення на 24 години подачі газу 500 абонентам населеного пункту 
(району) внаслідок аварії на комунальному газопроводі; 

аварії на системах централізованого газопостачання міста з населенням 
понад 50 тис. осіб при дуже сильних морозах. 

Основні заходи при виникненні аварій на системах газопостачання: 
проводиться моніторинг ситуації, посилюється взаємодія і координація 

дій органів управління та сил з питань забезпечення нормального 
функціонування об’єктів життєзабезпечення населення; 

оперативно виявляються та відключаються аварійні ділянки  мереж 
газопостачання, небезпечна зона огороджується, виставляються спеціальні 
пости для контролю загазованості території і споруд та усунення джерел 
ініціації вибуху газоповітряної суміші; 

визначається кількість житлових будинків і об’єктів життєзабезпечення, 
що залишилися без газопостачання. Поквартирним обходом житлового сектору 
уточнюється кількість мешканців, виявляються сім’ї з малолітніми дітьми, 
хворими і літніми людьми; 

визначається пріоритетність і черговість проведення відновних робіт на 
газових мережах та складається відповідний план заходів; 

для відновлення систем газопостачання залучається необхідна кількість 
аварійно-ремонтних бригад підприємств газопостачання міста (району). При 
недостатній кількості сил і засобів додатково залучаються спеціалізовані 
аварійно-ремонтні формування регіону та за його меж. Аварійні роботи 
проводяться з урахуванням заходів для недопущення загазованості будинків, 
споруд і підвалів;  

надається допомога аварійно-ремонтним бригадам в розчищенні та 
розкопуванні газопроводів; 

для протипожежного забезпечення аварійно-відновних робіт на 
магістральних трубопроводах і технологічному обладнанні, що знаходиться під 
тиском газу виставляються пости на пожежній техніці; 
                                                 

15 Класифікаційні ознаки надзвичайних ситуацій 1.23, 1.63, 1.76, 1.77.  



 
 

організовується освітлення від пересувних електростанцій місць 
проведення відновних робіт і розгортаються пересувні пункти обігріву для 
аварійно-ремонтних бригад; 

для тимчасового обігріву квартир, лікарень, інших об’єктів, що 
залишилися без тепла, використовують електронагрівальні прилади, газові 
обігрівачі та інші автономні підігрівачі повітря; 

вживаються заходи щодо забезпечення першочергових потреб мало 
захищених верств населення, що проживають в зоні надзвичайної ситуації; 

при необхідності проводяться додаткові протиепідемічні заходи серед 
населення, на прибудинкових територіях розгортаються пункти обігріву, 
активізується робота соціальних патрулів;  

організовується оперативне реагування на всі звернення громадян про 
допомогу та інформування населення про обстановку, хід відновних робіт і 
порядок дій при порушенні газопостачання.  

Відновлення систем газопостачання здійснюють аварійно-ремонтні 
бригади підприємств газопостачання за участю підрозділів ПАТ 
«Хмельницькгаз», ГУ ДСНС та комунальних служб. 

7.4.3. Аварії на системах водопостачання і водовідведення 
класифікуються як надзвичайні ситуації16 у випадках: 

скидання 500 м3 неочищених чи недостатньо очищених стічних вод на 
території населеного пункту або у водні об’єкти; 

припинення на 18 годин подачі води в населеному пункті більше 30% 
розрахункового обсягу; 

аварії на системах централізованого водопостачання або 
водовідведення міста з населенням понад 50 тис. осіб при дуже сильних 
морозах. 

При виникненні аварій на системах водопостачання і водовідведення 
здійснюються наступні заходи: 

проводиться моніторинг ситуації, посилюється взаємодія і координація 
дії органів управління та сил з питань забезпечення нормального 
функціонування об’єктів життєзабезпечення населення; 

оперативно виявляються та відключаються аварійні ділянки на 
мережах водопостачання і водовідведення, подачу води (водовідведення) 
здійснюють по обвідних або тимчасових лініях; 

для недопущення затоплення споруд стоками організовується їх відвід 
в обхід пошкодженої ділянки каналізаційної мережі; 

визначають кількість людей, житлових будинків і об’єктів 
життєзабезпечення, що залишилося внаслідок аварії без води; 

визначається пріоритетність і черговість робіт з відновлення 
водопостачання (водовідведення) та складається план заходів; 

для відновлення систем водопостачання і водовідведення залучається 
необхідна кількість комунальних аварійно-ремонтних бригад населеного пункту 
та розташованих в них підприємств. При недостатній кількості сил і засобів 
додатково залучаються аварійно-ремонтні формування і позаштатні групи 
газоелектрозварювальних робіт, у тому числі від КП "Хмельницькводоканал", 

                                                 
16 Класифікаційні ознаки надзвичайних ситуацій 1.69, 1.75,  1.77.  



 
 
ПАТ «Хмельницькгаз», ПАТ «Хмельницьк-обленерго», ГУ ДСНС та 
комунальних служб; 

надається допомога комунальним аварійно-ремонтним бригадам в 
розчищенні та розкопуванні трас водопроводів або каналізації, відкачуванні 
води із затоплених споруд і комунікацій, відведенні води з проїзних частин 
доріг і вулиць; 

організується освітлення від пересувних електростанцій місць 
проведення відновних робіт і розгортаються пересувні пункти обігріву для 
аварійно-ремонтних бригад; 

проводиться підвіз питної води населенню, в лікарні, школи, дитячі 
заклади та інші об’єкти життєзабезпечення; 

проводяться додаткові санітарно-епідемічні заходи серед населення та 
вживаються заходи щодо забезпечення першочергових потреб 
малозахищених верств населення, що проживають в зоні надзвичайної 
ситуації, розгортається робота соціальних патрулів; 

організовується оперативне реагування на всі звернення громадян про 
допомогу та інформування населення про обстановку, хід відновних робіт і 
порядок дій при порушенні водопостачання.  

8. Заходи щодо мінімізації загроз в населених пунктах під час 
несприятливих погодних умов.  

Надзвичайні події, що виникли в населених пунктах під час 
несприятливих погодних умов класифікуються як надзвичайні ситуації17 у 
випадках: 

загибелі 3 або травмуванні 10 осіб внаслідок пожеж і вибухів газу 
(отруєнні чадним газом) у спорудах житлового призначення;  

руйнування або пошкодження будівель і споруд цивільного призначення, у 
тому числі житлових внаслідок сильного снігопаду чи вітру. 

8.1. Для забезпечення нормальної життєдіяльності в населених пунктах 
під час сильних снігопадів здійснюються наступні заходи: 

організовується взаємодія і координація дії органів управління для 
мінімізації негативних наслідків сильних снігопадів; 

здійснюється цілодобовий моніторинг гідрометеорологічної ситуації,  
постійний аналіз і прогноз обстановки; 

не пізніше ніж через 30 хв. після початку снігопаду розпочинається 
очищення проїзних частин вулиць (повторюється через 1,5 - 2 год. в міру 
накопичення снігу), через 1-2 год. - очищення внутрішньоквартальних проїздів, 
через 1-3 год. - очищення тротуарів18; 

на протязі 1 - 1,5 год. після початку утворення слизькості 
обробляються піском тротуари, внутрішньоквартальні проїзди, зупинки 
громадського транспорту, ділянки з уклонами та сходинками, ділянки перед 
громадськими та побутовими об'єктами, закладами охорони здоров’я та 
дитячими закладами19; 

для надання допомоги комунальним службам у розчищенні від 
снігових заметів вулиць, зупинок громадського транспорту, підходів до 

                                                 
17 Класифікаційні ознаки надзвичайних ситуацій 1.3, 2.5, 2.6.  
18 Визначено п.п. 5.2, 5.24 вищезазначених Технічних правил. 
19 Норматив визначено п. 5.30 вищезазначених Технічних правил. 



 
 
лікарень, шкіл та дошкільних закладів залучається особовий склад і техніка 
ГУ ДСНС; 

на період очищення основних вулиць під час сильних снігопадів 
вводяться тимчасові обмеження на проїзд транзитного великовантажного 
автотранспорту через міста, а також особливий режим паркування 
автомобілів на вулицях; 

проводиться обстеження та очищення дахів будівель і споруд від снігу 
для попередження їх руйнування, особлива увага приділяється об’єктам з 
масовим перебуванням людей і будівлям, конструкції покрівель яких 
сприяють накопиченню великих мас снігу; 

для попередження загибелі та травмування людей організовується 
збивання бурульок з дахів багатоповерхових будівель і високих споруд. Для 
надання допомоги комунальним службам залучається особовий склад і 
спеціальна техніка підрозділів ГУ ДСНС; 

організовується оперативне реагування на звернення громадян про 
допомогу та інформування населення про обстановку, хід відновних робіт і 
правила поведінки при сильних снігопадах.  

8.2. Для запобігання обмороженню людей в населених пунктах під час 
сильних морозів здійснюються наступні заходи: 

організовується взаємодія і координація дії органів управління для 
мінімізації негативних наслідків сильних морозів; 

здійснюється цілодобовий моніторинг гідрометеорологічної ситуації,  
постійний аналіз і прогноз обстановки; 

виявляються сім’ї з малолітніми дітьми, хворими і літніми людьми та 
вживаються заходи щодо забезпечення першочергових потреб мало 
захищених верств населення; 

проводяться додаткові протиепідемічні заходи серед населення; 
для попередження випадків переохолодження людей при пониженні 

температури повітря до аномальних значень розгортаються пункти обігріву та 
організовується робота соціальних патрулів;  

у пунктах обігріву організовується цілодобове позмінне чергування, 
дотримання заходів протипожежної безпеки і санітарно-гігієнічних норм. Пункти 
обігріву забезпечуються продуктами харчування20 та медичними аптечками; 

організовується в цілодобовому режимі робота соціальних патрулів у 
складі представників ГУ ДСНС, УМВС, соціальних служб та медичних 
працівників21;  

керівництво соціальними патрулями здійснюється черговими робочих 
груп регіонального Оперативного штабу у тісній взаємодії із соціальними 
службами, міліцією, обласними організаціями Товариства Червоного Хреста, 
громадськими організаціями, спираючись на існуючу мережу пунктів 
обігріву, лікувальних закладів і соціальних установ для обездолених; 

                                                 
20 У раціон харчування на пунктах обігріву входить: гарячий чай, хліб, цукор, сало, 

бутерброди. Продукти харчування видаються в одноразовому посуді.  
21 Кількість соціальних патрулів в межах адміністративно-територіальних одиниць, 

порядок їх роботи і забезпечення, у тому числі транспортом, визначаються Радою 
міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київської та Севастопольської 
міськими держадміністраціями. 



 
 

завдання соціальних патрулів з попередження загибелі людей від 
переохолодження: періодичне патрулювання територій з найбільшою 
імовірністю перебування людей, які можуть потребувати допомоги; 
прибувати за викликом до людей, яким необхідна допомога з боку 
соціальних патрулів; доставляти потерпілих, в залежності від ситуації, до 
пункту обігріву або лікувального закладу; 

при необхідності організовується додатковий обігрів квартир, лікарень та 
інших об’єктів життєзабезпечення шляхом використання 
електронагрівальних приладів, газових обігрівачів та інших автономних 
підігрівачів повітря; 

проводяться додаткові заходи щодо попередження пожеж в житловому 
секторі від пічного опалення, електронагрівальних і газових приладів; 

організовується оперативне реагування на всі звернення громадян про 
допомогу; 

населення інформується про ситуацію, заходи безпеки при  сильних 
морозах і діях при обмороженнях, заходи щодо запобігання пожеж від 
пічного опалення електронагрівальних та газових приладів в житловому 
секторі, про функціонування соціальних патрулів і місця розташування 
пунктів обігріву.  

 
 
 
Заступник начальника Головного управління 
з реагування на надзвичайні ситуації 
полковник служби цивільного захисту     П.П.Сибіга 
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№ 
з/п 

Зміст питань 
Відповідальні виконавці, що 

надають матеріали 

Термін 
подання 

матеріалів 

Дата 
засідання 

комісії 

Хто залучається (з ким 
проводиться засідання 

комісії) 

Відмітка 
про 

виконання 
1 2 3 4 5 6 7 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ 
1. Підготовка матеріалів, організація 

роботи планових (позапланових) 
засідань комісії з питань ТЕБ та 
НС облдержадміністрації 

Секретаріат комісії з питань 
ТЕБ та НС ОДА 

За 20 днів до 
засідання 
комісії 

- Члени комісії, керівники 
структурних підрозділів 
ОДА, обласних установ, 
організацій, підприємств 
області 

 

ІІ. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЯКІ ЗАПЛАНОВАНО ДО РОЗГЛЯДУ НА ЗАСІДАННІ КОМІСІЇ У 2016 РОЦІ 
ЛЮТИЙ

2.1 Про стан готовності органів влади 
та місцевого самоврядування до 
пропуску льодоходу весняної 
повені  

Хмельницьке обласне 
управління водних ресурсів, 
управління з питань цивільного 
захисту населення 
облдержадміністрації (далі – 
управління з питань ЦЗН ОДА), 
управління житлово-
комунального господарства 
облдержадміністрації (далі – 
управління ЖКГ ОДА), 
Головне управління Державної 
служби України з надзвичайних 
ситуацій у Хмельницькій 
області (далі – ГУ ДСНС 
України в області), 
Хмельницький обласний центр 
з гідрометеорології, місцеві 
комісії з питань ТЕБ та НС 
 

04.02.2016 
року 

25.02.2016 
року 

Члени комісії з питань ТЕБ 
та НС ОДА, Департамент 
агропромислового 
розвитку 
облдержадміністрації (далі 
– Департамент АПР ОДА), 
Департамент охорони 
здоров’я 
облдержадміністрації (далі 
– Департамент ОЗ ОДА), 
Департамент екології та 
природних ресурсів 
облдержадміністрації, 
Департамент економічного 
розвитку, промисловості та 
інфраструктури 
облдержадміністрації, 
Державна екологічна 
інспекція у Хмельницькій 
області, 
райдержадміністрації,  
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1 2 3 4 5 6 7 
     міськвиконкоми міст 

обласного значення 
 

2.2 Про стан виконання заходів щодо 
приведення у готовність захисних 
споруд цивільного захисту, які 
перебувають в управлінні 
Регіонального відділення ФДМУ 
по Хмельницькій області 
 

Регіональне відділення ФДМУ 
по Хмельницькій області 

04.02.2016 
року 

04.02.2016 
року 

Управління з питань ЦЗН 
ОДА 

 

ТРАВЕНЬ 
2.3 Про заходи щодо запобігання  

протидії пожежам лісів, 
торфовищ і сільгоспугідь у літній 
період  

ГУ ДСНС України в області, 
обласне управління лісового та 
мисливського господарства, 
Департамент АПР ОДА, 
Департамент екології та 
природних ресурсів ОДА, 
управління з питань ЦЗН ОДА, 
місцеві комісії з питань ТЕБ та 
НС 

05.05.2016 
року 

25.05.2016 
року 

Члени комісії з питань ТЕБ 
та НС ОДА, Департамент 
ОЗ ОДА, Департамент 
соціального захисту 
населення ОДА, 
Департамент освіти і науки 
ОДА, управління ЖКГ 
ОДА, управління 
культури, національностей 
та релігій ОДА, 
райдержадміністрації, 
міськвиконкоми міст 
обласного значення 

 

2.4 Про стан підготовки місць 
масового відпочинку на водних 
об’єктах області до купального 
сезону 

управління з питань ЦЗН ОДА, 
ГУ ДСНС України в області, 
місцеві комісії з питань ТЕБ та 
НС 

05.05.2016 
року 

25.05.2016 
року 

Члени комісії з питань ТЕБ 
та НС ОДА, Департамент 
ОЗ ОДА, Департамент 
освіти і науки ОДА, 
управління молоді та 
спорту ОДА, Департамент 
економічного розвитку, 
промисловості та 
інфраструктури ОДА, 
райдержадміністрації, 
міськвиконкоми міст 
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1 2 3 4 5 6 7 
обласного значення 

2.5 Про стан санітарно-
епідеміологічного благополуччя 
населення у літні період 2016 
року 

Головне управління 
Держсанепідслужби в області, 
управління ЖКГ ОДА, Головне 
управління ветеринарної 
медицини в області, 
Департамент екології та 
природних ресурсів ОДА, 
Державна екологічна інспекція 
в області, місцеві комісії з 
питань ТЕБ та НС 

05.05.2016 
року 

25.05.2016 
року 

Департамент ОЗ ОДА, 
Департамент АПР ОДА, 
Департамент економічного 
розвитку, промисловості та 
інфраструктури ОДА, 
члени комісії з питань ТЕБ 
та НС ОДА, 
райдержадміністрації, 
міськвиконкоми міст 
обласного значення 

 

ВЕРЕСЕНЬ 
2.6 Про стан підготовки органів 

виконавчої влади та місцевого 
самоврядування до дій з 
попередження надзвичайних 
ситуацій техногенного та 
природного характеру під час 
експлуатації об’єктів житлово- 
комунального господарства та 
інфраструктури в осінньо-
зимовий період 2016-2017 років 

Управління ЖКГ ОДА, 
управління з питань ЦЗН ОДА, 
ГУ ДСНС України в області, 
Департамент ОЗ ОДА, 
Департамент освіти і науки 
ОДА, Департамент економі-
чного розвитку, промисловості 
та інфраструктури ОДА, 
Служба автомобільних доріг у 
Хмельницькій області,  ПАТ ЕК 
«Хмельницькобленерго», ПАТ 
«Хмельницькгаз», ПАТ 
«Шепетівкагаз», Управління 
Держпраці в області, місцеві 
комісії з питань ТЕБ та НС 

09.09.2016 
року 

29.09.2016 
року 

Члени комісії з питань ТЕБ 
та НС ОДА, управління 
молоді та спорту ОДА, 
управління культури, 
національностей та релігій 
ОДА, райдержадмініст-
рації, міськвиконкоми міст 
обласного значення 

 

2.7 Про стан створення та 
накопичення місцевих 
матеріальних резервів, резервних 
фондів бюджетів для ліквідації 
надзвичайних ситуацій та стан 
забезпечення непрацюючого 
населення, працівників 
підприємств, установ і організацій 

Управління з питань ЦЗН ОДА, 
ГУ ДСНС України в області, 
управління ЖКГ ОДА, 
Департамент ОЗ ОДА, 
Департамент економічного 
розвитку, промисловості та 
інфраструктури ОДА, Служба 

09.09.2016 
року 

29.09.2016 
року 

Члени комісії з питань ТЕБ 
та НС ОДА, райдерж-
адміністрації, міськвикон-
коми міст обласного 
значення 
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1 2 3 4 5 6 7 
області засобами захисту органів 
дихання 

 

автомобільних доріг в області,  
ПАТ ЕК «Хмельницьк-
обленерго», ПАТ «Хмельницьк-
газ», місцеві комісії з питань 
ТЕБ та НС 

2.8 Про стан травматизму 
невиробничого характеру в 
області та хід виконання Плану 
першочергових заходів з 
профілактики травматизму 
невиробничого характеру у 
Хмельницькій області на 2016 рік 

Управління з питань ЦЗН ОДА, 
ГУ ДСНС України в області, 
Головне управління 
Національної поліції в області, 
Департамент ОЗ ОДА, 
Департамент економічного 
розвитку, промисловості та 
інфраструктури ОДА, Служба 
автомобільних доріг в області,  
ПАТ ЕК «Хмельницьк-
обленерго», ПАТ «Хмельницьк-
газ», Управління Укртранс-
інспекції в області, управління 
ЖКГ ОДА, райдерж-
адміністрації, міськвиконкоми 
міст обласного значення  

09.09.2016 
року 

29.09.2016 
року 

Члени комісії з питань ТЕБ 
та НС ОДА, місцеві комісії 
з питань ТЕБ та НС 

 

ЛИСТОПАД 
2.9 Про стан організації заходів щодо 

створення, використання та 
утримання фонду захисних 
споруд цивільного захисту 
області 
 

Управління з питань ЦЗН ОДА, 
ГУ ДСНС України в області, 
Регіональне відділення ФДМУ 
по Хмельницькій області, 
підприємства, організації та 
установи області, 
райдержадміністрації, 
міськвиконкоми міст обласного 
значення 

09.11.2016 
року 

30.11.2016 
року 

Члени комісії з питань ТЕБ 
та НС ОДА, місцеві комісії 
з питань ТЕБ та НС 

 

2.10 Про підсумки роботи та 
виконання рішень комісії з 
питань ТЕБ та НС ОДА у 2016 

Члени комісії, керівники 
структурних підрозділів ОДА, 
обласних установ, організацій, 

09.11.2016 
року 

30.11.2016 
року 

Члени комісії з питань ТЕБ 
та НС ОДА, райдержадмі-
ністрації, міськвиконкоми 

 



 6 

1 2 3 4 5 6 7 
році підприємств області, місцеві 

комісії з питань ТЕБ та НС 
міст обласного значення 

2.11 Про затвердження Плану роботи 
комісії з питань ТЕБ та НС ОДА 
на 2017 рік 

Члени комісії, керівники 
структурних підрозділів ОДА, 
обласних установ, організацій, 
підприємств області, місцеві 
комісії з питань ТЕБ та НС 

09.11.2016 
року 

30.11.2016 
року 

Члени комісії з питань ТЕБ 
та НС ОДА, райдержадмі-
ністрації, міськвиконкоми 
міст обласного значення 

 

 
Примітка: виконавцям, відповідальним за підготовку матеріалів, надавати аналітичні довідки та пропозиції до проекту 
протокольного рішення Комісії до 20 числа попереднього місяця від дати розгляду питання. 

 
 

Заступник голови комісії з питань ТЕБ та НС, 
начальник  управління  з  питань   цивільного  
захисту    населення      облдержадміністрації        Є. Данилюк 
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