
Додаток 
до Положення про обласні форму-
вання цивільного захисту 

 
Р О З Р А Х У Н О К 

обласних формувань цивільного захисту  
 

№ 
з/п Найменування формування Найменування підрозділу та відомча (територіальна) 

належність 
Кількість 

осіб Завдання, які виконує формування 

1 2 3 4 5 
1 Зведений загін Аварійно рятувальний загін спеціального призна-

чення ГУ ДСНС України в області 
180 Ліквідація наслідків надзвичайних 

ситуацій 
2 Рятувальна команда Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації 

(Хмельницький обласний центр екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф), 
ГУ ДСНС України в області 

75 Ліквідація наслідків надзвичайних 
ситуацій 

3 Аварійно-газотехнічна бригада Регіональна газова компанія “Хмельницькгаз” 44 Ліквідація наслідків надзвичайних 
ситуацій на об’єктах газового го-
сподарства області 

4 Аварійно-технічна бригада по 
електромережах 

ПАТ “Хмельницькобленерго” 59 Ліквідація наслідків надзвичайних 
ситуацій на об’єктах електромереж 
області 

5 Команда з ремонту та віднов-
лення доріг та мостів 

Служба автомобільних доріг в області, Служба 
місцевих автодоріг,  
ДП “Хмельницькоблавтодор”, 
суб’єкти господарювання дорожньо-будівельного 
та дорожньо-експлуатаційного спрямування 

108 Ліквідація наслідків надзвичайних 
ситуацій на автодорогах області 

6 Автоколони для перевезення на-
селення (кількість автоколон ви-
значається згідно з планами ева-
куації у разі загрози виникнення 
або виникнення надзвичайних 
ситуацій) 

Суб’єкти господарювання, що провадять діяльність у 
сфері пасажирках перевезень 

25-35 Перевезення населення у разі загро-
зи виникнення або виникнення над-
звичайних ситуацій 
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1 2 3 4 5 
7 Автоколони для перевезення ван-

тажив (кількість автоколон визна-
чається згідно з планами евакуації 
у разі загрози виникнення або ви-
никнення надзвичайних ситуацій) 

Суб’єкти господарювання, що провадять діяльність 
у сфері вантажних перевезень 

20 Перевезення вантажив у разі загро-
зи виникнення або виникнення над-
звичайних ситуацій 

8 Група радіаційної і хімічної 
розвідки 

Головні управління ДСНС України, 
Держпродспоживслужби в області, 
ДУ “Хмельницький обласний лабораторний центр 
МОЗ України” 

6 Проведення радіаційної і хімічної 
розвідки при ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій 

9 Група інженерної розвідки Управління регіонального розвитку та будівництва 
облдержадміністрації, 
суб’єкти господарювання дорожньо-будівельного 
та дорожньо-експлуатаційного спрямування, які 
провадять будівельну діяльність 

13 Проведення інженерної розвідки при 
ліквідація наслідків надзвичайних 
ситуацій 

10 Розрахункова аналітична група Головні управління ДСНС України,  
Держпродспоживслужби в області, 
управління з питань цивільного захисту населення 
облдержадміністрації, 
ДУ “Хмельницький обласний лабораторний центр 
МОЗ України” 

6 Збирання, оброблення, передача і 
збереження інформації про стан ра-
діаційної та хімічної обстановки 
при ліквідації надзвичайної ситуації 

11 Група зв’язку Департамент економічного розвитку, промисловості та 
інфраструктури,  
управління з питань цивільного захисту населення 
облдержадмінітрації, 
головні управління ДСНС України, 
Національної поліції в області, 
філія ПАТ “Національна суспільна телерадіоком-
панія України” “Хмельницька регіональна дирекція 
“Поділля-центр”, 
оператори і провайдери телекомунікацій 

15 Організація та забезпечення надій-
ним зв’язком органів влади, органів 
управління і сили цивільного за-
хисту, забезпечення інформування 
населення про виникнення надзви-
чайних ситуацій 

 

_________________________________________________________________________ 


