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ПРОТОКОЛ № 6 

засідання комісії з питань 
ТЕБ і НС облдержадміністрації 

 

27 жовтня 2016 року                                                           м. Хмельницький 
 

          Головує                                              -       Кальніченко В.І. 
          Присутні члени комісії                    -        16 осіб (за окремим списком) 

 

Розглянувши питання порядку денного: 
 

1. 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. 

(Юра С.В., Гнидюк П.І., Білянський В.В.) 

Комісія вирішила: 

1. З метою здійснення належного контролю за станом розчистки доріг для 

забезпечення руху транспорту закріпити основні дороги державного значення 

(в межах області) за керівниками установ: 

- Старокостянтинів – Рівне (Р-05) – Служба автомобільних доріг в області 

(Гнидюк П.І.); 

- Хмельницький – Житомир (Н-03) – ДП «Хмельницький облавтодор» 

(Дячук А.В.) 

- Хмельницький – Тернопіль (М-12) – Головне управління ДСНС України 

в області (Братко Е.П.); 

- Хмельницький – Вінниця (М-12) – управління з питань цивільного 

захисту населення облдержадміністрації (Данилюк Є.Д.);   

- Хмельницький – Чернівці (Н-03) – Начальник ГУ НП в області 

(Семенишин М.О.). 

2. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським (міст 

обласного значення) головам: 

2.1. До 15 листопада поточного року забезпечити завершення підготовки 

житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи в 

осінньо-зимовий період 2016/2017 року.  

2.2. До 10 листопада 2016 року провести моніторинг, визначити ділянки 

доріг, де можливе ускладнення обстановки під час сильних снігопадів та в 

період різкого зниження температури, відпрацювати порядок завчасного 
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виставлення на даних ділянках доріг тягачів та снігоочисної техніки. З метою 

здійснення належного контролю за станом розчистки доріг для забезпечення 

руху транспорту проблемні ділянки закріпити за керівниками району та 

районних установ. 

2.3. Взяти під особистий контроль та до 15 листопада 2016 року 

завершити укладання сільськими радами, об’єднаними територіальними 

громадами угод щодо залучення додаткової снігоочисної техніки.  

2.4. Вжити вичерпних заходів щодо реального накопичення в сільських 

радах, об’єднаних територіальних громадах 3-х добового запасу паливно-

мастильних матеріалів (не менше 500 л.) для забезпечення реагування на 

надзвичайні події в осінньо-зимовий період. 

2.5. Під час коригування місцевих бюджетів на 2016 рік та у проектах 

бюджетів на 2017 рік передбачити збільшення обсягів коштів резервних фондів. 

2.6. Поповнити місцеві матеріальні резерви паливно-мастильними 

матеріалами для забезпечення трьохденної роботи снігоприбиральної техніки у 

випадку сильних снігопадів на автодорогах загального користування. 

2.7. У кожному районі передбачити 3-4 одиниці техніки підвищеної 

прохідності для доставки до населених пунктів медичних працівників, 

продуктів харчування, промислових товарів, ліків та транспортування породіль 

до медичних закладів. 

2.8. До 15 листопада 2016 року створити мобільні пункти обігріву, які 

укомплектувати наметами, засобами обігріву, передбачити створення запасів 

матеріалів, необхідних для їх функціонування, продуктів харчування. 

2.9. Спільно з підрозділами ГУНП в Хмельницькій області (Семенишин 

М.О.) відпрацювати питання щодо своєчасного тимчасового обмеження руху 

транспортних засобів на складних ділянках доріг для забезпечення роботи 

снігоочисної техніки на шляхах державного і регіонального значення. 

2.10. До 15 листопада 2016 року відпрацювати питання розробки 

альтернативних маршрутів для безперебійного автобусного сполучення, 

постачання до населених пунктів продуктів харчування, надання невідкладної 

медичної допомоги, підвозу дітей до навчальних закладів. 

2.11. З метою забезпечення належної роботи в осінньо-зимовий період 

закладів охорони здоров’я, до 11 листопада 2016 року провести перевірки 

систем резервного електроживлення лікарень (передусім реанімаційних, 

хірургічних, гінекологічних та дитячих відділень), шкіл-інтернатів та будинків-

інтернатів, вжити невідкладних заходів щодо усунення виявлених недоліків. 

2.12. До 15 листопада 2016 року спільно з ПАТ «Хмельницькобленерго» 

(Козачук О.І ) затвердити переліки об’єктів, які не підлягають відключенню від 

енергопостачання, уточнити наявність резервних джерел електроживлення, їх 

технічну готовність, визначити порядок  їх оперативного застосування.  

2.13. Про результати проведених робіт у визначені терміни інформувати 

облдержадміністрацію через управління з питань цивільного захисту населення 

облдержадміністрації (umns@adm-km.gov.ua), в подальшому до 1 числа місяця, 

що настає за звітним, за встановленою формою (додаток №1).  

3. Управлінню житлово-комунального господарства облдержадміністрації 

(Ващук Г.І.): 

mailto:hmns_upr@ukrpost.ua
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3.1. Забезпечити поповнення резерву матеріальних засобів, 

газоелектрозварювального обладнання, паливно-мастильних матеріалів, 

підвищення готовності аварійно-рятувальних і ремонтно-відновлювальних 

формувань до дій в осінньо-зимовий період. 

3.2. Спільно з Головним управлінням ДСНС України в області             

(Братко Е.П.) визначити порядок залучення волонтерських організацій до робіт 

при виникненні надзвичайних ситуацій на об’єктах життєзабезпечення населення 

під час осінньо-зимового періоду, а також місця зберігання, порядок охорони та 

видачі шанцевого інструменту. 

4. Головному управлінню ДСНС України в області (Братко Е.П.) до         

15 листопада 2016 року забезпечити готовність до використання пунктів 

обігріву, снігоочисної техніки та техніки підвищеної прохідності для 

буксирування транспортних засобів, евакуації людей, які потерпають внаслідок 

переохолодження на дорогах, у будівлях з порушеним теплопостачанням, а 

також автономних джерел електроживлення.  

5. Службі автомобільних доріг в області (Гнидюк П.І.),                                     

ДП «Хмельницький облавтодор» (Дячук А.В.) до 10 листопада 2016 року:  

5.1. Підготувати проект листа облдержадміністрації на отримання 

дозволу в Генеральному штабі Збройних Сил України  на залучення тяжкої 

інженерної техніки військових частин розташованих на території Хмельницької 

області для надання допомоги в ліквідації наслідків можливих надзвичайних 

ситуацій осінньо-зимовій період. 

5.2. Завершити підготовку спеціальної і снігоочисної техніки, створити 

необхідні запаси паливно-мастильних та посипочних матеріалів. 

5.3. Забезпечити укладання додаткових угод для залучення важкої 

інженерної техніки сільськогосподарських підприємств кар’єрів, приватних 

організацій, для розчистки від снігу доріг до населених пунктів та вулиць у 

населених пунктах у зимовий період. Уточнити порядок взаємодії з власниками, 

з якими укладено договори щодо додаткового залучення спеціальної техніки. 

5.4. Визначити проблемні ділянки на автошляхах та провести розрахунок 

потреби снігоочисної техніки, передбачити влаштування паралельних доріг для 

можливості об’їзду проблемних ділянок. 

5.5. Забезпечити збір, узагальнення інформації від всіх служб про стан 

проїздів до населених пунктів, залучення снігоочисної техніки. При 

ускладненні обстановки дану інформацію надавати до Кризового центру 

облдержадміністрації кожні 2 години. 

5.6. Забезпечити впровадження на аварійно-небезпечних ділянках та 

місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод заходів щодо 

удосконалення організації дорожнього руху, зокрема розміщення та чергування 

в зимовий період на зазначених ділянках автомобілів підвищеної прохідності 

для буксирування транспортних засобів (визначено ст.9 Закону України «Про 

дорожній рух»). 

5.7 На підставі аналізу виникнення снігових наметів у минулих роках 

визначити проблемні ділянки автодоріг з метою своєчасного встановлення на 

них снігозахисних щитів.   

6. Начальнику ГУНП в Хмельницькій області (Семенишин М.О.): 
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6.1. У разі надходження інформації від Служби автомобільних доріг про 

несприятливі погодні умови спільно з Управлінням Укртрансинпекції в області 

організувати обмеження або заборону руху транспортних засобів на 

небезпечних ділянках доріг та направлення їх до міст відстою.  

6.2. Спільно з службою автомобільних доріг в області (Гнидюк П.І.),            

ДП «Хмельницький облавтодор» (Дячук А.В.), Департаментом економічного 

розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації (Дмітрієнко 

О.М.), вжити заходів щодо безпеки пасажирських перевезень в складних погодних 

умовах зимового періоду, сталого руху транспортних засобів по автошляхах та 

вулично-шляховій мережі населених пунктів області. 

7. Департаменту економічного розвитку, промисловості та 

інфраструктури облдержадміністрації (Дмітрієнко О.М.),                                      

ПАТ «Хмельницькобленерго» (Козачук О.І) забезпечити готовність аварійних 

бригад та оперативне відновлення електропостачання об’єктів 

життєзабезпечення, населених пунктів, що постраждали внаслідок ускладнення 

погодних умов. 

8. Керівництву ПАТ з газопостачання та газифікації «Хмельницькгаз» 

(Юрченко М.Б.) та ВАТ «Шепетівкагаз» (Турінський В.В.) забезпечити 

належну роботу систем газопостачання населених пунктів області, вжиття 

превентивних заходів з попередження надзвичайних ситуацій на об’єктах 

газопостачання та оперативного реагування аварійних служб в екстремальних 

умовах зимового періоду. 

9. Начальнику обласного центру з гідрометеорології                  

(Вороновський Ю.В.) здійснювати постійний моніторинг погодних умов на 

території області. У разі ускладнення обстановки інформацію надавати до 

кризового центру облдержадміністрації, Головного управління ДСНС України 

та черговій частині ГУНП в області – щоденно, а у випадку різких змін 

погодних умов – негайно.  

10. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації (Фасоля О.І.), 

Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації (Цуглевич Я.М.) спільно 

з Управлінням Уктрансінспекції (Дзюба В.П.) до 18 листопада 2016 року 

провести огляди та визначити придатність до експлуатації під час складних 

умов зимового періоду шкільних автобусів та автомобілів швидкої медичної 

допомоги. Особливу увагу звернути на технічний стан, наявність пристрою для 

обігріву салону, противідкатних упорів, ланцюгів протиковзання, ящика 

(мішка) з піском, шанцевого інструменту, відповідність гуми до сезону 

експлуатації. 

11. Виконавцям зазначених заходів про результати проведених робіт 

інформувати облдержадміністрацію управління з питань цивільного захисту 

населення облдержадміністрації  у визначені терміни через. 

12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на управління з 

питань цивільного захисту населення облдержадміністрації (Данилюк Є.Д.), 

управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації              

(Ващук Г.І.) та Головне управління ДСНС України в області (Братко Е.П.). 
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2. 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 області засобами захисту органів дихання від хімічно 

небезпечних речовин. 

(Овідько В.М.) 

Комісія вирішила: 

1. Головам Кам’янець-Подільської, Старокостянтинівської, 

Старосинявської та Шепетівської районних державних адміністрацій до                

31 січня 2017 року забезпечити розроблення та прийняття профільних програм 

у сфері цивільного захисту. 

2. Головам Полонської та Ярмолинецької районних державних 

адміністрацій, рекомендувати голові виконавчого комітету Нетішинської 

міської ради до кінця 2016 року вжити вичерпних заходів щодо реального 

накопичення місцевих матеріальних резервів для запобігання, ліквідації 

надзвичайних ситуацій, в обсягах затверджених відповідними номенклатурами. 

3. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським (міст 

обласного значення) головам: 

3.1. Під час коригування місцевих бюджетів на 2016 рік та у проектах 

бюджетів на 2017 рік передбачити кошти для поповнення місцевих 

матеріальних резервів в обсягах передбачених затвердженими номенклатурами 

та збільшення резервних фондів в розмірах не менше 300 тис. гривень. 

3.2. Для захисту непрацюючого населення, яке проживає в прогнозованих 

зонах хімічного забруднення хімічно-небезпечних об’єктів передбачити кошти 

в місцевих бюджетах для придбання промислових засобів захисту органів 

дихання від небезпечних хімічних речовин. 

3.3. На місцевих комісіях з питань ТЕБ і НС заслухати керівників хімічно-

небезпечних об'єктів та підприємств, які розташовані в зоні можливого 

хімічного забруднення, щодо вирішення питання із забезпечення населення 

засобами захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин. 

3.4. Пропонувати керівникам хімічно-небезпечних об’єктів розглянути 

можливість переходу на безпечні хімічні речовини в холодильних установках 

та виключення їх з переліку ХНО. 

4. Головам райдержадміністрацій, міським (міст обласного значення) 

головам зони спостереження Хмельницької АЕС організувати роботу з 

керівниками підприємств, установ та організацій щодо забезпечення 

респіраторами працюючого населення. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на управління з 

питань цивільного захисту населення облдержадміністрації (Данилюк Є.Д.). 

3. Про стан утримання та експлуатації за призначенням 

протипожежного водопостачання. 

(Сибіга П.П.) 

Враховуючи важливість створення належних умов для пожежогасіння в 

населених пунктах та приведення у технічно справний стан джерел 

водопостачання, Комісія вирішила: 
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1. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським 

селищним та сільським головам, головам об’єднаних територіальних громад: 

1.1. При формуванні та перегляді місцевих бюджетів передбачати кошти 

на утримання та ремонт протипожежного водопостачання, пристосованої 

техніки, водонапірних башт (будівництво водоймищ, улаштування пірсів і 

під’їздів до вододжерел, пристосування водонапірних башт, виробничих 

ємностей, артезіанських свердловин, тощо). 

1.2. Створити ремонтний фонд комплектуючих для своєчасного 

відновлення пожежних гідрантів, пожежних водоймищ та водонапірних башт. 

1.3. Вжити заходів щодо ремонту несправних пожежних гідрантів, 

водоймищ та водонапірних веж, заслухати керівників господарств, підприємств 

які тривалий час не проводили ремонтом протипожежного водопостачання. 

1.4. В сільській місцевості передбачити під’їзди з твердим покриттям до 

усіх природних водоймищ. 

2. Головам місцевих комісій з питань ТЕБ та НС спільно з місцевими 

підрозділами ГУ ДСНС України в області проаналізувати стан протипожежного 

водопостачання на території населених пунктів, вжити заходів щодо належного 

їх обслуговування та фінансування. 

3. Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної 

адміністрації, органам місцевого самоврядування при укладанні договорів на 

оренду ставків та водоймищ передбачати будівництво пірсів для забору води 

пожежним автомобілем, утримання під’їздів до них та зобов’язати орендарів 

при виникненні надзвичайних ситуацій безперешкодно надавати воду для їх 

ліквідації в необхідній кількості. 

4. Керівникам підприємств, установ, організацій, незалежно від форм 

власності розглянути питання щодо покращення протипожежного 

водопостачання, забезпечити належне його обслуговування та фінансування. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Головне 

управління ДСНС України у Хмельницькій області (Братко Е.П.). 

4. Про стан експлуатації полігонів твердих побутових відходів, 

очисних споруд та артезіанських свердловин. 

(Ващук Г.І., Швець К.В., Даценко О.Ф., Вощатинський О.О.) 

Комісія вирішила: 

1. Головам Білогірської, Віньковецької, Волочиської, Городоцької, 

Дунаєвецької, Ізяславської, Кам’янець-Подільської, Новоушицької, Полонської, 

Славутської, Старосинявської, Чемеровецької, Хмельницької, Шепетівської та 

Ярмолинецької районних державних адміністрацій забезпечити проведення і 

завершення паспортизації сміттєзвалищ твердих побутових відходів до                   

1 грудня 2016 року. 

2. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським 

(міст обласного значення) рад продовжити терміни виконання рішень комісії 

ТЕБ та НС облдержадміністрації протоколу №8 від 02.10.2015 року по 

питаннях запровадження в населених пунктах роздільного збирання відходів, 

що є вторинною сировиною; розроблення та прийняття Програм поводження з 

твердими побутовими відходами, складання планів санітарного очищення 
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населених пунктів; вирішення питання збору та утилізації фільтрату на усіх 

полігонах; вирішення питання щодо виділення нових земельних ділянок під 

будівництво сміттєсортувальних або сміттєпереробних заводів з подальшою 

консервацією та рекультивацією діючих полігонів. 

3. Районним державним адміністраціям спільно з органами місцевого 

самоврядування, Подільською гідрологічною партією, Департаментом екології 

та природних ресурсів, управлінням житлово-комунального господарства 

облдержадміністрації, Державною екологічною інспекцією в області: 

3.1. Провести обстеження свердловин, у першу чергу тих, стан яких не 

відомий та безгосподарських для визначення можливості їх подальшого 

використання для забезпечення населення питною водою. 

3.2. Вирішити питання щодо проведення ліквідаційного томпонажу не 

придатних для подальшого використання свердловин. 

3.3. У проектах бюджетах на 2017 рік передбачити кошти на виконання 

заходів із приведення свердловин у безпечний стан. 

4. Управлінню житлово-комунального господарства облдержадміністрації 

забезпечити розробку та внесення на розгляд до обласної ради проекту обласної 

програми поводження з твердими побутовими відходами у Хмельницькій 

області. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Департамент 

екології та природних ресурсів облдержадміністрації (Вавринчук С.М.), 

управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації             

(Ващук Г.І.), Державну екологічну інспекцію в області (Гуменюк В.В.), 

Подільську гідрологічну партію (Даценко О.Ф.). 

5. Про стан організації цивільного захисту в об’єднаних 

територіальних громадах. 

(Данилюк Є.Д.) 

Комісія вирішила: 

1. Головам районних державних адміністрації на території яких, утворені 

об’єднані територіальні громади на чергових засіданнях місцевих комісій з 

питань ТЕБ та НС розглянути питання про організацію цивільного захисту в 

громадах та взяти на контроль виконання наступних заходів:   

- прийняття та належне фінансування цільових програм з питань 

цивільного захисту; 

- організацію заходів з оповіщення населення, а саме: розроблення схем 

оповіщення, встановлення вуличних гучномовців, FM-приймачів в 

адміністративних приміщеннях, закладах освіти, культури, охорони здоров’я та 

соціального захисту; 

- створення матеріальних резервів для здійснення заходів, спрямованих 

на запобігання і ліквідацію наслідків можливих надзвичайних ситуацій та 

надання допомоги постраждалому населенню на території громади; 

- призначення в громадах посадових осіб відповідальних за цивільний 

захист; 

- проходження навчання голів громад їх заступників, відповідальних осіб за 

організацію цивільного захисту в об’єднаних територіальних громадах та  
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Затверджено 

Рішенням комісії з питань 

ТЕБ та НС облдержадміністрації 

протокол №6  від 27 жовтня 2016 

року 

 

Перелік постів РХС по Хмельницькій області 

 
№ 

з/п 
Міста та райони області 

Номера 

постів 
Місце розташування постів 

1. м.Нетішин 1.  Промисловий майданчик ВП "ХАЕС" 

2.  2.  Очисні споруди ВП "ХАЕС" 

3.  3.  Станція знезалізнення води ВП "ХАЕС" 

4.  4.  Рибне господарство ВП "ХАЕС" 

5.  5.  Промисловий майданчик ВП "ХАЕС" 

6.  6.  1,5 км південніше проммайданчика ВП "ХАЕС" 

7.  7.  Нетішинський міський відділ лабораторних досліджень ДУ 

«Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ» 

8.  8.  Нетішинський міський відділ лабораторних досліджень ДУ 

«Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ» 

9. м.Славута 9.  к-т "Естафета" 

10.  10.  Славутське відділення лабораторних досліджень 

11.  11.  ВП ГУНП 

12.  12.  РС ГУ ДСНС 

13. Славутський район 13.  Славутський район електричних мереж ПАТ 

«Хмельницькобленерго» 

14. Ізяславський район 14.  Ізяславська дільниця ПАТ "Хмельницькгаз" 

15.  15.  Станційно-лінійна дільниця №3 районного центру 

телекомунікацій 

16.  16.  Ізяславський міжрайонний відділ лабораторних досліджень ДУ 

«Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ» 

17.  17.  13 ДПРЧ ГУ ДСНС 

18. Білогірський район 18.  Районна ветеринарна лікарня 

19.  19.  Ямпільська метеостанція 

20.  20.  ТОВ "Білогір’ямолокопродукт" 

21.  21.  ВП ГУНП 

22.  22.  24 ДПРП ГУ ДСНС 

23. м.Шепетівка 23.  Станція Шепетівка 

24.  24.  Шепетівський міжрайонний відділ лабораторних досліджень 

ДУ «Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ»  

25.  25.  21 ДПРЧ 

26.  26.  Аерологічна станція 

27.  27.  ВП ГУНП 

28. Шепетівський район 28.  ТОВ "Шепетівський гранкар’єр" с.Рудня-Новенька 

29. Полонський район 29.  Полонське відділення лабораторних досліджень ДУ 

«Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ»  

30.  30.  РС ГУ ДСНС 

31.  31.  Філія газопостачання та газифікації ПАТ «Хмельницькгаз» 

32.  32.  ТОВ "Понінківський КПФ" 

33. Теофіпільський район 33.  Теофіпольський РЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго» 

34.  34.  Теофіпольська Дільниця ПАТ "Хмельницькгаз" 

35.  35.  РС ГУ ДСНС  

36. Красилівський район 36.  ТОВ «Агро партнер-1» 

37.  37.  ЛВ УМГ 

38.  38.  14 ДПРЧ ГУ ДСНС м.Красилів 

39.  39.  23 ДПРП ГУ ДСНС смт.Антоніни 

40. м.Старокостянтинів 40.  ДП "Старокостянтинівський молочний завод" 

41.  41.  РС ГУ ДСНС 

42.  42.  ВП ГУНП 

43. Старокостянтинівський район 43.  Старокостянтинівське відділення лабораторних досліджень ДУ 

«Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ»  

44.  44.  Старокостянтинівське управління  по експлуатації газового 

господарства ПАТ "Хмельницькгаз" 

45. Старосинявський район 45.  34 ДПРП ГУ ДСНС 

46. Волочиський район 46.  Волочиський машинобудівельний завод 
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57.  47.  9 ДПРЧ  ГУ ДСНС м.Волочиськ 

48.  48.  26 ДПРП ГУ ДСНС смт.Війтівці 

49.  49.  Волочиський міжрайонний відділ лабораторних досліджень 

ДУ «Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ»  

50.  50.  Волочиська філія ПАТ "Хмельницькгаз" 

51. м.Хмельницький 51.  2 ДПРЧ ГУ ДСНС 

52.  52.  3 ДПРЧ ГУ ДСНС 

53.  53.  МКП "Хмельницькводоканал" 

54.  54.  ДП "Новатор" 

55.  55.  1 ДПРЧ ГУ ДСНС 

56.  56.  37 ДПРЧ ГУ ДСНС 

57.  57.  ПАТ "Хмельницькгаз" 

58.  58.  Станція "Хмельницький" 

59.  59.  ДУ «Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ» 

60. Хмельницький район 60.  Райковецька виправна колонія №78 

61.  61.  Філія ПАТ "Державна продовольчо- зернова корпорація 

України, Богданівецький комбінат хлібопродуктів" 

62.  62.  Районна лікарня №2 смт.Чорний Острів 

63.  63.  ТОВ ПМТЗ «Агропромтехніка» філія "Хмельницькмлин" 

ст.Скібнево 

64.  64.  4 ДПРЧ ГУ ДСНС смт.Чорний Острів 

65. Летичівський район 65.  ВАТ «Летичівський маслозавод» 

66.  66.  15 ДПРЧ ГУ ДСНС смт.Летичів 

67.  67.  31 ДПРП ГУ ДСНС с.Ставниця 

68. Городоцький район 68.  РС ГУ ДСНС 

69.  69.  Городоцьке відділення лабораторних досліджень ДУ 

«Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ» 

70.  70.  ВП ГУНП 

71. Ярмолинецький район 71.  РС ГУ ДСНС 

72.  72.  Ярмолинецький міжрайонний відділ лабораторних досліджень 

ДУ «Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ» 

73. Деражнянський район 73.  Деражнянське відділення лабораторних досліджень ДУ 

«Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ»  

74.  74.  Центральна районна лікарня 

75.  75.  11 ДПРЧ  

76.  76.  ВП ГУ НП 

77. Чемеровецький район 77.  Чемеровецьке відділення лабораторних досліджень ДУ 

«Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ»  

78.  78.  20ДПРЧ  ГУ ДСНС смт.Чемерівці 

79.  79.  30 ДПРЧ ГУ ДСНС смт.Закупна 

80. Дунаєвецький район 80.  Центр прийому і обробки спецінформації та контролю 

навігаційного поля с.Залісці 

81.  81.  Держпродспоживслужба 

82.  82.  Дунаєвецька філія "Хмельницькгаз" 

83.  83.  33 ДПРП 12 ДПРЧ ГУ ДСНС смт.Смотрич 

84.  84.  12 ДПРЧ ГУ ДСНС 

85.  85.  ВП ГУ НП 

86. Віньковецький район 86.  ВП ГУНП 

87.  87.  РС ГУ ДСНС 

88.  88.  Віньковецький райвійськкомат 

89. Новоушицький район 89.  16 ДПРЧ ГУ ДСНС 

90.  90.  Новоушицька районна метеорологічна станція 

91.  91.  Районний цех електрозв’язку  № 3 

92. м.Кам’янець-Подільський 92.  5 ДПРЧ 2 ДПРЗ ГУ ДСНС 

93.  93.  Міський РЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго» 

94.  94.  Кам’янець-Подільська філія ПАТ"Хмельницькгаз" 

95.  95.  КП "Міськтепловодоенергія" 

96.  96.  Залізнична станція «Кам’янець-Подільський» 

97.  97.  Міська лікарня №1 

98.  98.  Філія "Лактіс" ДП "Аромат" 

99.  99.  ТОВ "Комбінат будматеріалів" 

100.  100.  ДП НТП "Завод точної механіки" 

101.  101.  ТОВ  "Модуль-Україна" 

102.  102.  Коледж архітектури , будівництва та дизайну 

103.  103.  ПДАТУ 

104.  104.  Кам’янець-Подільський національний університет 

105.  105.  Кам’янець-Подільський індустріальний коледж 
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106.  106.  Кам’янець-Подільський коледж харчової промисловості 

107.  107.  Кам’янець-Подільський коледж культури і мистецтв 

108.  108.  Кам’янець-Подільське медичне училище 

109  109.  ВП ГУНП 

110. Кам-Подільський район 110.  ДП "Кам’янець-Подільський лісгосп" 

111.  111.  Управління «Держпродспоживслужби» в Кам’янець-

Подільському р-ні 

112.  112.  ПАТ "Подільський цемент" 

113.  113.  35 ДПРП   2 ДПРЗ ГУ ДСНС смт. СтУшиця 

 


