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Інформаційний бюлетень „Стан безпеки життєдіяльності в містах, 
районах, об’єднаних територіальних громадах Рівненської області у 2017 
році” підготовлено методистами Навчально-методичного центру цивільного 
захисту та безпеки життєдіяльності Рівненської області за участю фахівців 
Головного управління ДСНС України у Рівненській області та управління з 
питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Рівненської 
обласної державної адміністрації. 

 
Метою створення Інформаційного бюлетня є ознайомлення працівників 

підприємств, установ, організацій, навчальних закладів зі станом безпеки 
життєдіяльності населення області та профілактичними заходами щодо 
недопущення загибелі людей та збереження їх здоров’я та життя. 

 
В Інформаційний бюлетень увійшли матеріали, які були надані: 
Головним управлінням ДСНС України у Рівненській області; 
Управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення Рівненської облдержадміністрації; 
Комунальним закладом „Обласний центр екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф” Рівненської обласної ради; 
Департаментом екології та природних ресурсів Рівненської  

облдержадміністрації; 
Управлінням охорони здоров’я Рівненської облдержадміністрації; 
Головним управлінням Національної поліції в Рівненській області; 
Управлінням превентивної діяльності Головного управління Національної 

поліції в Рівненській області; 
Головним управлінням статистики у Рівненській області; 
Рівненською обласною комунальною аварійно-рятувальною службою на 

водних об’єктах. 
Інформаційний бюлетень розглянуто та схвалено педагогічною радою 

Навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Рівненської області (протокол 
від „ 28 ” лютого 2018 року № 1).  

 
Інформаційний бюлетень пропонується використовувати під час 

підготовки та проведення занять зі слухачами Центру, навчальних закладів, 
в ході здійснення методичного супроводу навчання діям у надзвичайних 
ситуаціях на підприємствах, в установах і організаціях області. 

 
УКЛАДАЧІ:  
Яковець Н.М., завідувач обласного методичного кабінету НМЦ ЦЗ та БЖД 

Рівненської області; 
Батіщева В.О., фахівець кабінету навчального (інформаційних технологій); 
Тищенко А.О., методист обласного методичного кабінету НМЦ ЦЗ та БЖД 

Рівненської області. 
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ВСТУП 
 

Сучасне життя насичене великою кількістю небезпечних факторів – 
хімічних, фізичних, біологічних, фізико-хімічних, які часто негативно впливають 
на здоров’я людей, всього живого у природі. Різноманітність дій всіх шкідливих 
чинників – настільки велика, що часто важко встановити окрему їх дію і тому 
важливо, щоб кожна людина могла їх вирізняти і вміти самостійно захищатися від 
них. Проблема безпеки людини у всіх її сферах діяльності дуже складна, 
комплексна, має глибинний характер.  

Комплексна безпека – стан захищеності населення, матеріальних і духовних 
цінностей області  від можливого нанесення шкоди, що дозволяє зберігати 
здатність нормального функціонування усіх систем життєзабезпечення, 
підтримувати гідний життєвий рівень громадян, стабільність економічної, 
соціально-політичної ситуації, сприятливу екологічну, демографічну, техногенну, 
духовно-моральну, соціально-психологічну обстановку та інші умови для 
динамічного розвитку області та реалізації інтересів особистості та суспільства. 

В інформаційному бюлетені „Стан безпеки життєдіяльності в містах, 
районах, об’єднаних територіальних громадах Рівненської області у 2017 році” 
розкрито сутність та загальні тенденції виникнення надзвичайних ситуацій та 
подій за рік, аналіз та найбільш характерні загрози і небезпеки Рівненської 
області, джерела, фактори, ризики щодо їх виникнення, превентивні заходи з 
недопущення чи погіршення стану безпеки життєдіяльності в області. 

Інформаційний бюлетень „Стан безпеки життєдіяльності в містах, районах, 
об’єднаних територіальних громадах Рівненської області у 2017 році” 
призначений педагогічним працівникам навчально–методичних установ сфери 
цивільного захисту та їх слухачам, викладачам і вчителям навчальних закладів та 
учням і студентам, - усім, хто переймається питаннями безпеки життєдіяльності 
та створення безпечного середовища на теренах Рівненщини.  
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1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
1.1. Історична довідка 

Перша згадка про Рівне в історичних документах датується 1283 роком. 
Сучасна територія області — частина земель історичної Великої Волині. 
Територія міста та його околиці були заселені з давніх часів. Про це свідчать 
археологічні знахідки - римський щит, прикрашений різьбленням, і окремі 
римські монети. Виявлено залишки поселень, що існували тут у добу бронзи. 
Місто приваблює своєю історією та архітектурою. Безцінними є архітектурні 
пам'ятки - дерев'яна Успенська церква з дзвіницею (1756) і будинок колишньої 
гімназії, де викладав історик М. Костомаров і навчався письменник                             
В. Короленко. 

Історія краю тісно пов’язана з просвітництвом в Україні. Тут жили і 
творили автор першого у Східній Європі підручника граматики і логіки Мелетій 
Смотрицький, першодрукар Іван Федоров та інші світочі української культури і 
писемності. Наша земля дала Україні Пересопницьке Євангеліє, яке відкрило і 
благословило дорогу до творчості рідною мовою. Саме на Пересопницькому 
Євангелії складають присягу президенти України. У Рiвненськiй гiмназiї в 1844–
1845 роках викладав видатний український iсторик, письменник та громадсько-
полiтичний дiяч Микола Костомаров, у 1866–1871 — навчався вiдомий 
письменник-гуманiст Володимир Короленко. Національний університет 
„Острозька Академія” є унікальним закладом — правонаступником першого 
вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-
греко-латинської академії, заснованої у 1576 році, з якою пов’язується ренесанс 
українського народу. Хроніка відродження академії починається з 1994 року, у 
2003 році вона отримала статус національного університету. Рівненщина багата 
на історичні та архітектурні пам’ятки. На державний облік взято 2933 пам’яток 
археології, 1761 — історії, 84 — монументального мистецтва. Серед них: 
комплекс пам’яток державного історико-меморіального заповідника „Поле 
Берестецької битви” в с. Пляшева Радивилівського району; Мурована, Кругла, 
Татарська вежі ХІV ст., Богоявленська церква ХV ст. у м. Острог; Межиріцький 
монастир ХV ст. в с. Межирічі Острозького району; палаци князів Острозьких і 
Любомирських ХVІ-ХVІІІ ст. в м. Дубно та інші. Відновлено археологічні 
дослідження літописних міст Дорогобуж (Гощанський район) та Пересопниця 
(Рівненський район).Територія сучасної Рівненщини увійшла до складу 
величезної Волинської губернії Російської імперії та проіснувала до її краху. 
Після громадянської війни та інтервенції вона була захоплена Польщею і в 1921 
році за Ризьким договором знову відійшла до неї, а на початку Другої світової 
війни, після захоплення Польщі фашистською Німеччиною ці землі разом з 
іншими західноукраїнськими землями були возз'єднані у складі Української РСР. 
Незважаючи на значні руйнування під час світових і громадянських воєн, на 
Рівненщині збереглися фортифікаційні і монастирські споруди, закладені ще в 
середньовіччі, різностильові православні, католицькі та іудейські культові 
споруди ХVII-XX ст. Архітектурна спадщина цивільного призначення 
представлена переважно житловими і адміні-стративними будинками та 
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історичними пам'ятками ХVII – XX ст. На території області розташований 
природний заповідник і кілька інших визначних природних пам'яток 
загальнодержавного значення. 
 
1.2. Географічна характеристика області 

Рівненська область розташована в північно-західній частині України і 
займає площу 20,1 тис. км2, що становить 3,3% від загальної території України. 
Регіон межує з Брестською і Гомельською областями Республіки Білорусь, 
Житомирською, Хмельницькою, Тернопільською, Львівською і Волинською 
областями України. 

За адміністративно-територіальним поділом Рівненщину складають 16 
районів, 4 міста обласного та 7 районного значення.   

Населення області – 1,2 млн. осіб, або 2,3% населення України. 
Вдале географічне розташування зумовило розвиток мережі автомобільних і 

залізничних магістралей, природно-ресурсного потенціалу краю. 
Через область проходять автомагістралі Київ-Варшава, Київ-Брест, Київ-

Львів, Київ-Чернівці. Рівненський аеропорт здатний приймати всі класи 
авіатранспорту. На території області розвідано понад 615 родовищ різноманітних 
корисних копалин, з них лише 80 експлуатується. З надр Рівненщини 
видобувається /від загального видобутку в Україні/ близько третини польово-
шпатової сировини, 20% крейди, більше 10% каоліну, 5-8% лицювального та 
будівельного каменю, базальту, цементної сировини, мінеральних вод тощо. В 
останній період визначені перспективи промислових родовищ фосфатної 
родовини та самородної міді, позитивні ознаки алмазів, дорогоцінного каміння. 
Пріоритетне значення мають проекти розширення раціонального використання 
понад 100 родовищ будівельного та лицювального каміння, базальтів, бурштину 
та фосфатів. З 35 детально розвіданих родовищ будівельного каменю в даний час 
розробляється 19. На сході області розвідані 8 родовищ лицювального каменю на 
доступній для відкритої розробки глибині рожевих та блакитно-сірих гранітів. 
Можливе збільшення видобутку декоративного каменю – діоритів, діабазів та 
габроїдів. 
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1.3. Адміністративно-територіальний устрій 
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Адміністративний центр області — місто Рівне 
 
У складі області: 
 

• районів - 16,  
 
• населених пунктів – 1027,  в тому числі: 

• міст – 11, з них: 
обласного значення – 4 : 

Вараш;  
Дубно;  
Острог;  
Рівне 

районного значення – 7: 
Березне,  Березнівський район;  
Дубровиця, Дубровицький район;  
Здолбунів,  Здолбунівський район;  
Корець, Корецький район;  
Костопіль, Костопільський район; 
Радивилів, Радивилівський район;  
Сарни, Сарненський район 
 

• сільські населені пункти -  1000, в тому числі: 
сіл – 997; 
селищ - 3  

 
 

ІНФОРМАЦІЯ 
щодо формування територіальних громад у Рівненській області 

 
До реформи:   Після реформи: 
Загальна кількість рад - 365, з 

них: 
об'єднаних територіальних 
громад схвалених обласною 
радою - 61 

• міських - 11 об'єднаних територіальних 
громад, включених до 
розпорядження КМУ – 33 

• селищних - 16  
• сільських - 338   

 
 

Перспективний план формування територій громад області постійно доопрацьовується та 
коригується. Роботу координує Офіс реформ у Рівненській області (директор Сивий Руслан 
Петрович,  адреса: м. Рівне, м-н Просвіти, 1, к. 202). 
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На даний час в області створено 25 територіальних громад, у яких вже 
обрали своїх голів та депутатів. Призначення виборів очікує Шпанівська ОТГ. 

 
Місцеві пожежно-

рятувальні підрозділи 
№ 
з/п Район Назва громади 

Кількість 
населених 
пунктів, які 

увійшли до складу 
громади 

створені необхідно 
утворити 

Бабинська 4 0 0 1. Гощанський  
Бугринська 12 1 0 
Привільненська 7 0 1 
Смизька 14 1 0 
Мирогощанська 14 0 0 

2. Дубенський 

Тараканівська 4 0 0 
Боремельська 11 0 1 3. Демидівський 
Демидівська 22 0 0 
Миляцька 9 1 1 4. Дубровицький 
Висоцька 7 1 0 

5. Зарічненський Локницька 14 1 1 
Пісківська 8 1 0 
Деражненська 9 2 0 

6. Костопільський 

Малолюбашанська 11 2 0 
Підлозцівська 9 0 1 
Млинівська 39 0 1 
Острожецька 14 1 0 
Бокіймівська 14 0 1 

7. Млинівський 

Ярославицька 10 0 1 
Крупецька 16 0 0 
Радивилівська 18 2 0 

8. Радивилівський 

Козинська 22 0 0 
9. Рівненський Клеванська 2 0 0 

Клесівська 7 1 1 10. Сарненський 
Немовицька 5 1 0 

Всього: 25 302 15 9 
 
 

1.4. Демографічна ситуація  
Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 грудня 2017 року 

становила 1161,1 тис. осіб. Упродовж січня – листопада 2017 року чисельність 
населення зменшилася на 1694 особи. 

Природний рух населення області у січні – листопаді 2017 року 
характеризувався зменшенням народжуваності та збільшенням смертності 
порівняно з січнем – листопадом 2016 року. У січні – листопаді 2017 року 
кількість живонароджених в області була на 1127 осіб меншою, ніж у січні–
листопаді 2016 року, рівень народжуваності знизився з 13,6 до 12,5 немовляти на 
1000 наявного населення. 
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Народжуваність у сільській місцевості вища, ніж у міських поселеннях 
(відповідно 14 проти 10,9 особи на 1000 наявного населення). 

У січні – листопаді 2017 року кількість померлих була на 78 осіб більшою, 
ніж у січні – листопаді 2016 року, рівень смертності становив 12,5 померлих на 
1000 наявного населення. 

Рівень смертності у сільській місцевості на 45,5% більший, ніж у міських 
поселеннях, і склав відповідно 14,7 проти 10,1 особи на 1000 наявного населення. 

 
Основні демографічні показники 

(осіб) 

 Січень–листопад 
2017 

Чисельність наявного населення  (за оцінкою) на 1 грудня 1161069 
Середня чисельність наявного населення у січні–листопаді 1161916 
Чисельність постійного населення   (за оцінкою) на 1 грудня  1160009 
Середня чисельність постійного населення у січні–листопаді 1160856 
Загальний приріст, скорочення (–) населення  –523 
Природний приріст, скорочення (–) населення  –12 
Кількість живонароджених  13327 
Кількість померлих  13339 
Кількість померлих дітей у віці до 1 року 114 
Міграційний приріст, скорочення (–) населення  -511 

 
 
1.5. Криміногенна ситуація 

Упродовж 2017 року пiдроздiлами ювенальної превенції УПД ГУНП в 
Рівненській області проведено роботу спрямовану на стабiлiзацiю криміногенної 
ситуації у пiдлiтковому середовищi та активiзацiю боротьби з кримінальними 
правопорушеннями вчиненими неповнолiтнiми. 

Упродовж 2017 року зареєстровано 398  заяв та повідомлень про вчинені 
кримінальні правопорушення та інші події, що вчинені неповнолітніми (2016-
323), з них, 328 з ознаками кримінального правопорушення (2016-279) 
(зареєстровано в ЄРДР). 

Упродовж звітного періоду по області закінчено досудове розслідування у 
214 кримінальних правопорушеннях, що на 5,9% більше у порівнянні з минулим 
роком (2016-202), учинених 131 неповнолітнім (2016-136), (серед яких – 169 
крадіжок, 8 грабежів, 9 незаконних заволодінь транспортним засобом, 4 умисні 
тяжкі тілесні ушкодження, 2 умисні вбивства, 2 шахрайства, 1 хуліганство, 2 
розбої, 2  злочини у сфері обігу наркотичних засобів та прекурсорів).  

Однак, вжитими заходами не вдалося позитивно вплинути на оперативну 
обстановку у таких відділах та відділеннях як Млинівське ВП де злочинність 
неповнолітніх зросла з 0 до 12, Корецьке ВП - з 6 до 21, Дубровицьке ВП - з 2 до 
6, Острозький ВП - з 10 до 23, Костопільський ВП – з 6 до 12,  Рівненський ВП – з 
22 до 40.  

У цілому по області неповнолітніми особами вчинено: 
2 особливо тяжкі кримінальні правопорушення за ч. 1 ст. 115 КК України; 
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94 тяжкі кримінальні правопорушення, що на 9,3% більше у порівнянні з 
минулим роком (2016-86).  

У поточному році з усіх кримінальних правопорушень у групі тільки 
неповнолітніми вчинено 31 (2016-16), у змішаній групі за участю неповнолітніх - 
13 (2016-17).  

З усіх дітей, які вчинили правопорушення у звітному періоді: 
27 раніше вчинявших злочини (2016-22); 
8 у яких судимість не знята і не погашена (2016-12). 
Крім того, в поточному році, допущено вчинення 5 неповнолітніми  

кримінальних правопорушень у стані алкогольного сп’яніння  
(2016-6), 37 - у громадському місці  (2016-39) та 1, перебуваючи  у стані 
наркотичного сп’яніння (2016-0). 

Упродовж 2017 року виявлено 10 фактів втягнення неповнолітніх у 
злочинну діяльність згідно ст. 304 КК України та втягнення неповнолітніх у 
пияцтво, жебрацтво та схиляння неповнолітніх до вживання наркотичних речовин 
(2016 - 1).   

Стан законності щодо захисту прав і свобод дітей 
Упродовж 12 місяців 2017 року від злочинних проявів потерпіло 163 

дитини (54 малолітніх та 109 неповнолітніх), серед яких: 1 – умисне вбивство, 3 
– зґвалтування, 2 – насильницьких задоволення статевої пристрасті неприроднім 
способом, 2 – статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості, 10 – 
розбещень неповнолітніх, 40 – крадіжок, 4 – грабежі, 1 – розбій, 5 – втягнень 
неповнолітніх у злочинну діяльність, 28 – порушень правил безпеки дорожнього 
руху, 1 – доведення до самогубства, у тому числі 54 дитини потерпіли від тяжких 
та особливо тяжких кримінальних правопорушень 

Одним із проблемних питань на сьогодні є залишення дітьми своїх домівок. 
Упродовж 12-ти місяців 2017 року зареєстровано 167 (2016-130) фактів безвісного 
зникнення 152 дітей (2016-139), яких розшукано, у т.ч. 4 факти залишення 5-ма 
вихованцями інтернатних закладів (КЗ Клеванської школи – інтернату, 
„Олександрійської загальноосвітньої школи–інтернат” 1 факт 3 дитини, 
спортивна школа – інтернат м. Костопіль 1 факт 1 дитина), 1 факт залишення 1 
дитиною санаторного закладу (КП ДСОК „Електронік – Рівне” - 1), а також 17 
фактів залишення 3-ма дітьми обласного центру соціально-психолочічної 
реабілітації дітей, всіх розшукано та повернуто законним представникам або до 
вищевказаних закладів. 

Спільно з місцевими органами виконавчої влади проводяться заходи з 
попередження бездоглядності та безпритульності дітей, установлення осіб 
неповнолітніх, які поміщені до закладів соціального захисту дітей (притулку ССД 
Рівненської облдержадміністрації), розшуку їх батьків або опікунам, з метою 
своєчасного повернення дітей у сім’ї, навчальні заклади.  

З числа дітей, затриманих за заняття бродяжництвом та жебрацтвом, а 
також вилучених з неблагополучних сімей, до Обласного центру соціально-
психологічної реабілітації для дітей з початку року працівниками поліції 
доставлено 21 дитину. 

Упродовж звітного періоду по області закінчено досудове розслідування у 
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214 кримінальних правопорушеннях, з яких дорослими у групі з неповнолітніми    
вчинено 13.  

Упродовж 2017 року зареєстровано 10 фактів втягнення неповнолітніх у 
злочинну діяльність згідно ст. 304 КК України. 

Підрозділами ювенальної превенції УПД ГУНП в Рівненській області 
проведено понад 1111 рейдів по місцях концентрації молоді.  

Усього станом на 01.01.2018  на обліку в підрозділах ювенальної превенції 
УПД  ГУНП в Рівненській області перебуває 107 дітей, у тому числi: 32 учні 
загальноосвітніх шкіл, 47 учнів професійно-технічних навчальних закладів, 4 
студенти ВНЗ, 24 дитини, які ніде не працюють i не навчаються. 

В напрямку здійснення правовиховної роботи з молоддю працівниками 
ювенальної превенції прочитано 1718 лекцій на правову тематику, здійснено 193 
виступи у засобах масової інформації з питань профілактики правопорушень 
серед неповнолiтнiх, бездоглядності та безпритульності дітей, їх соціально-
правового захисту.  
 
2. СТАН ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ ОБЛАСТІ 

 
2.1. Характеристика потенційно-небезпечних об’єктів області 

  
 

У Рівненській області нараховується 469  потенційно небезпечних об’єктів 
(далі – ПНО), з яких 157 є об’єктами підвищеної небезпеки, 9 – хімічно 
небезпечними.  

На цей час ідентифіковано 468 (99,78 %) потенційно небезпечних об’єктів, 
проведено декларування безпеки 156 об’єктів підвищеної небезпеки, що 
становить 99,6 % від загальної кількості об’єктів підвищеної небезпеки, 
паспортизовані 467 (99,6%) ПНО. ПЛАСи розроблені на 156 об’єктах, що 
становить 99,6 % від загальної кількості об’єктів підвищеної небезпеки області. 
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Перелік 
потенційно небезпечних об’єктів Рівненської області, які зареєстровані у  

Державному реєстрі ПНО на 2018 рік 
 

 

№ 
з/п 

Назва потенційно небезпечного 
об’єкта Місце знаходження ПНО 

Місце знаходження 
юридичної особи / 
місце проживання 
фізичної особи, 
відповідальних за 

ПНО 

Реєстраційний номер 
у Державному 
реєстрі ПНО 

1 2 3 4 5 
1. Березнівський район: 

1.  Аміачно-холодильна 
установка ТзОВ „Бімол” 

34600 м. Березне, 
вул. Андріївська, 87 

Павлюк Микола 
Павлович 
т.5-34-31 

ПНО-
01.56.2008.0016887 

2.  
Киснево-наповнювальний 
пункт ТОВ „Березнетехгаз 

ЛХЗ” 

34600 м. Березне, 
вул. Андріївська, 66 

Походзіло Віктор 
Сергійович 
т. 5-35-03 

ПНО-
01.56.2004.0002149 

3.  
Спиртосховище ДП 

„Зірненський спиртовий 
завод” 

34609 с. Зірне, 
вул. Зірненська, 7 

Литвиненнко 
Сергій 

Анатолійович 
т. 5-64-98 

ПНО-
01.56.2004.0000807 

4.  Спиртобаза ДП „Зірненський 
спиртовий завод” 

34 613 с. Яринівка, 
вул. Лісова, 1 

Литвиненнко 
Сергій 

Анатолійович 
т. 5-64-98 

ПНО-
01.56.2006.0011072 

5.  
Малинський деревообробний 

цех  
ТОВ „Тандемсвіт” 

34610 с. Малинськ 

Наумчук 
Володимир 
Всеволодович 
т. 2-74-44 

ПНО-
01.56.2004.0005943 

6.  АЗС ДП „Березнівське лісове 
господарство” 

34600 м. Березне, 
вул. Чорновола, 27 

Олексієвець Олег 
Миколайович 
т. 5-50-00 

ПНО-
05.56.2007.0013949 

7.  ТОВ „Українська сірникова 
фабрика” 

34600 м. Березне, 
вул. Андріївська, 112 

Косарєв Михайло 
Іванович 
т. 5-66-83 

ПНО-
01.56.2004.0000813 

8.  
Газорозподільна станція  

с. Малинськ  
Рівненське ЛВУМГ 

34600 с. Малинськ 
Олійник Ігор 
Ярославович 
т. 28-77-55 

ПНО-
01.56.2004.0005357 

9.  
Газорозподільна станція  

м. Березне  
Рівненське ЛВУМГ 

34600 м. Березне 
Олійник Ігор 
Ярославович 
т. 28-77-55 

ПНО-
01.56.2004.0005353 

10.  
Відгалуження до ГРС  

м. Березне  
Рівненське ЛВУМГ 

34600 м. Березне 
Олійник Ігор 
Ярославович 
т. 28-77-55 

ПНО-
9a.56.2004.0007583 

11.  
Відгалуження до ГРС 

Малинськ 
Рівненське ЛВУМГ 

34600 с. Малинськ 
Олійник Ігор 
Ярославович 
т. 28-77-55 

ПНО-
9a.56.2004.0007579 

12.  АЗС ДП „Соснівське лісове 
господарство”  

34600 с. Соснове, 
вул. Шевченка, 91 

Яніцкій 
Володимир 

Святославович 
5-37-82 

ПНО-
01.56.2004.0006014 
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13.  АЗС № 19 ПП „ОККО-
РІТЕЙЛ” 

34600 м. Березне, вул. 
Андріївська, 95 

Разказов Борис 
Степанович 

28-27-80 

ПНО-
05.56.2005.0009082 

14.  АЗС № 17/013 ПАТ 
„Укрнафта” 

34600 м. Березне, вул. 
Андріївська, 75 

Якимюк 
Олександр 
Юрійович 
т. 63-08-87 

ПНО-
05.56.2006.0010367 

15.  
Каналізаційно-насосна станція 

№ 1 
КП „Березневодоканал” 

34 600 м. Березне, вул. 
Київська 

Власюк Віталій 
Михайлович 
т. 5-62-57 

ПНО-
01.56.2007.0013868 

16.  
Каналізаційно-насосна станція 

№ 2 
КП „Березневодоканал” 

34 600 м. Березне, вул. 
Ціолковського 

Власюк Віталій 
Михайлович 
т. 5-62-57 

ПНО-
01.56.2007.0013923 

17.  
Каналізаційно-насосна станція 

№ 3 
КП „Березневодоканал” 

34 600 м. Березне, вул. 
Будівельників 

Власюк Віталій 
Михайлович  
т. 5-62-57 

ПНО-
01.56.2007.0013924 

18.  АЗС № 1 ПАТ „Березнівський 
агроторговий дім і компанія”. 

34600 м. Березне, 
вул. Андріївська, 66а 

Гуменюк Юрій 
Дмитрович 
т. 5-31-93 

ПНО-
05.56.2007.0013732 

19.  АЗС № 2 ПАТ „Березнівський 
агроторговий дім і компанія”. 

34600 м. Березне, 
вул. Андріївська, 66 

Гуменюк Юрій 
Дмитрович 
т. 5-31-93 

ПНО-
05.56.2007.0013748 

20.  АЗС Філія „Березнівський 
райавтодор” 

34600 м. Березне, вул. 
Прислучанська, 2 

Балк Микола 
Володимирович 

т. 5-61-53 

ПНО-
01.56.2009.0020392 

21.  АГЗП ТОВ „Тайм-Газ”  34600 м. Березне, вул. 
Андріївська, 83 

Войнов Юрій 
Володимирович 
т. 099-097-79-33 

ПНО-
05.56.2009.0020611 

22.  Соснівський деревообробний 
цех ТОВ „Тандемсвіт” 

34652 смт Соснове, 
вул. Промислова,3а 

Яніцкій 
Володимир 

Святославович 
т. 5-37-82 

ПНО-
01.56.2008.0017311 

23.  АЗС № 19 ВРД ТОВ „ВОГ 
Ритейл” 

34600 с. Яринівка, вул. 
Шевченка, 31 

Рашкевич Іван 
Адамович 

т. 097-471-60-39 

ПНО-
05.56.2006.0009842 

24.  
Автомобільний газозаправний 
пункт ПАТ „Житомиргаз” ДП 

„Пропан” 

34600 м. Березне, вул. 
Андріївська, 93а 

Вакулко Петро 
Іванович 

т. 097-645-07-97 

ПНО-
05.56.2014.0027309 

2. Володимирецький район 

25.  ПАТ „Рафалівський кар'єр” с. Іванчі, вул. 
Робітнича, 28 

Бортник Петро 
Петрович 
т. 2-41-43 

ПНО-
04.56.2004.0008777 

26.  АЗС № 17/019 ПАТ 
„Укрнафта” 

с. Полиці, вул. 
Ковельська, 3 

Якимюк 
Олександр 
Юрійович 
т. 63-08-87 

ПНО-
05.56.2006.0010373 

27.  АЗС № 3 ТОВ „Барот Ойл” 
с. Городець, вул. 
Зарічна, 198а 
а/д Київ-Ковель 

 Паламарчук 
Наталія 

Олекесіївна 
т. 5-40-44 

ПНО-
05.56.2008.0017314 

28.  АЗС № 27 ТзОВ „Аріус Груп” смт Володимирець, 
вул. Повстанців, 58 

Кучма Алла 
Львівна 
т. 63-08-87 

ПНО-
05.56.2012.0025148 

29.  АЗС № 39 ТзОВ „Аріус Груп” с. Полиці, вул. 
Ковельська, 2 

Кучма Алла 
Львівна 
т. 63-08-87 

ПНО-
05.56.2007.0013691 
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30.  АЗС № 5 ТОВ 
„Західенергопостач” 

смт Володимирець, 
вул. Соборна, 2а 

Хомич Олег 
Володимирович 

 т. 3-30-10 

ПНО-
05.56.2006.0010539 

31.  АЗС ДП „Володимирецьке 
лісвове господарство” 

34300 с. Антонівка, 
вул. Лісова 

Мисько Олександр 
Степанович 
т. 2-32-72 

ПНО-
01.56.2008.0018168 

3. Гощанський район 

32.  
Горбаківська дільниця 

Гориньградського водозабору 
РОВКП ВКГ 

„Рівнеоблводоканал” 

35400 с. Горбаків, вул. 
Центральна, 46 

Романюк Афанасій 
Васильович  
т. 6-43-94 

ПНО- 
01.56.2004.0002778 

33.  АЗС № 17/002 ПАТ 
„Укрнафта” 

35400 смт. Гоща, 
Рівненська, 80 

Якимюк 
Олександр 
Юрійович 
т. 63-08-87 

ПНО- 
05.56.2006.0010359 

34.  
Проміжний склад балонів ПАТ 

„Житомиргаз” 
ДП „Пропан” 

35400 смт. Гоща,  
вул. Шевченка, 77 

Вакулко Петро 
Іванович 

т. 097-645-07-97 

ПНО- 
01.56.2004.0004700 

35.  АЗС ФОП Скороход Ірина 
Романівна 

35400 смт Гоща,  
вул. Рівненська, 9а 

 Скороход Ірина 
Романівна  
т. 22-79-08 

ПНО-
05.56.2006.0009901 

36.  АЗС № 9 ВРД ТОВ „ВОГ 
Ритейл” 

35400 смт. Гоща,  
вул. Рівненська, 74а 

Рашкевич Іван 
Адамович 

т. 097-471-60-39 

ПНО-
05.56.2006.0009884 

37.  ТзОВ „Агро-21” 35431 с. Бабин,  
вул. Заводська, 1 

Дубарець Сергій 
Михайлович 
т. 3-41-30,  

2-17-59 

ПНО- 
01.56.2006.0010571 

38.  
Газорозподільна станція смт. 

Гоща  
Рівненське ЛВУМГ 

35400 смт. Гоща,  
вул. Ватутіна, 62 

Олійник Ігор 
Ярославович 
т. 28-77-55 

ПНО- 
01.56.2004.0005346 

39.  Відгалуження до ГРС Гоща  
Рівненське ЛВУМГ 

35400 смт. Гоща,  
вул. Ватутіна, 62 

Олійник Ігор 
Ярославович 
т. 28-77-55 

ПНО-
9а.56.2004.0007566 

40.  АЗС № 12 ТОВ „Барот Ойл” 35450 с. Федорівка, 
вул. Київська, 2а 

 Паламарчук 
Наталія 

Олекесіївна 
т. 5-40-44 

ПНО-
05.56.2007.0014870 

41.  АЗС № 16 ПП „ОККО-
РІТЕЙЛ” 

35415 с. Тучин,  
вул. Спортивна, 8-в 

Разказов Борис 
Степанович 

28-27-80 

ПНО-
05.56.2007.0014871 

42.  АЗС № 18-06 ПІІ „АМІК 
Україна” 

35400 с. Дмитрівка, 
вул. Терчінська, 1-а 

Прокопчук Віктор 
Миколайович 
т. 78-89-73 

ПНО-
05.56.2008.0017319 

4. Демидівський район 

43.  Газорозподільна станція  
Рівненське ЛВУМГ  

35200  
смт. Демидівка,  
вул. Газова, 1 

Олійник Ігор 
Ярославович 
т. 28-77-55 

ПНО-
01.56.2004.0005364 

44.  Відгалуження до ГРС  
Рівненське ЛВУМГ  

35200  
смт. Демидівка 

Олійник Ігор 
Ярославович 
т. 28-77-55 

ПНО-
9а.56.2004.0007576 

45.  АЗС № 34 ТзОВ „Барот Ойл” 
35200  

смт. Демидівка, вул. 17 
Вересня, 10 

Паламарчук 
Наталія Олексіївні 

т. 63-08-87 

ПНО-
05.56.2006.0010408 
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46.  АЗС ПП Онищук Л.М. 35220 с. Лішня, вул. 
Млинівська, 23 

Онищук Любов 
Миколаївна 
т. 6-17-97 

ПНО-
05.56.2007.0014144 

47.  Хрінницька ГЕС ТзОВ 
„Укртрансрейл” 35220 с. Хрінники 

Мірошниченко 
Анжела 

Ельбрусівна 
т. 067-383-09-29 

ПНО-
03.56.2012.0025213 

5. Дубенський район 

48.  
Лінійна виробничо-

диспетчерська станція 5-С  
ДП 

„Прикарпаттранснафтопродукт” 

35680 смт. Смига 
Маркунін Євгеній 
Геннадійович 
т. 69-38-10 

ПНО-
01.56.2004.0002142 

49.  
Автоматизована 

газонаповнювальна 
компресорна станція „Дубно” 

РВУ „Львівавтогаз” 

35609 с. Панталія 

Миськевич 
Микола 

Миколайович 
(03656) 4-15-73 

ПНО-
01.56.2004.0005336 

50.  Газорозподільна станція 
Дубно Рівненське ЛВУМГ 35609 с. Рачин 

Олійник Ігор 
Ярославович 
т. 28-77-55 

ПНО-
01.56.2004.0005656 

51.  Відгалуження до ГРС Дубно 
Рівненське ЛВУМГ 35600 м. Рачин 

Олійник Ігор 
Ярославович 
т. 28-77-55 

ПНО-
9a.56.2006.0011313 

52.  
Відгалуження до АГНКС 

Дубно 
Рівненське ЛВУМГ 

35609 с. Панталія 
Олійник Ігор 
Ярославович 
т. 28-77-55 

ПНО-
9a.56.2006.0011327 

53.  
Відгалуження до ГРС 

Варковичі 
Рівненське ЛВУМГ 

35600 м. Варковичі 
Олійник Ігор 
Ярославович 
т. 28-77-55 

ПНО-
9a.56.2006.0011319 

54.  
Газорозподільна станція  

с. Варковичі  
Рівненське ЛВУМГ 

35612 с. Варковичі 
Олійник Ігор 
Ярославович 
т. 28-77-55 

ПНО-
01.56.2004.0005337 

55.  
Газорозподільна станція  

с. Стовпець  
Рівненське ЛВУМГ 

35672 с. Стовпець 
Олійник Ігор 
Ярославович 
т. 28-77-55 

ПНО-
01.56.2004.0005335 

56.  
Відгалуження до ГРС  

с. Стовпець 
Рівненське ЛВУМГ 

35672 с. Стовпець 
Олійник Ігор 
Ярославович 
т. 28-77-55 

ПНО-
9а.56.2004.0007562 

57.  Філія „Смигаторф” ДП 
„Рівнеторф” 

35680 смт Смига, вул. 
Миру, 1 

Пахалюк Василь 
Сергійович 

т. 56-1-05, 56-272, 
0505215091 

ПНО-
01.56.2004.0006239 

58.  АЗС № 16 ВРД ТОВ „ВОГ 
Ритейл” 

35680 смт. Смига, вул. 
Дубенська, 3 

Рашкевич Іван 
Адамович 

т. 097-471-60-39 

ПНО-
05.56.2005.0009127 

59.  АЗС № 17 ВРД ТОВ „ВОГ 
Ритейл” 

35670 с. Верба,  
вул. Львівська, 1в 

Рашкевич Іван 
Адамович 

т. 097-471-60-39 

ПНО-
05.56.2005.0009128 

60.  АЗС № 1 ВРД ТОВ „ВОГ 
Ритейл” 

35622 с. Привільне, 
вул. Дубенська, 6 

Рашкевич Іван 
Адамович 

т. 097-471-60-39 

ПНО-
05.56.2007.0012304 

61.  АЗС № 18-03 ПІІ „АМІК 
УКРАЇНА” 

35670 с. Верба,  
вул. Львівська, 110 

Прокопчук Віктор 
Миколайович 

тел. (0332) 78-89-
73 

ПНО-
05.56.2008.0016839 
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62.  АЗС № 18-05 ПІІ „АМІК 
УКРАЇНА” 

35670 с. Верба,  
вул. Львівська, 47 

Прокопчук Віктор 
Миколайович 

тел. (0332) 78-89-
73 

ПНО-
05.56.2008.0016845 

63.  
Аміачно-холодильна 

установка  
ТзОВ „Укрмолпродукт” 

356001 с. Злинці 
Войтович Сергій 
Володимирович  

т. 4-24-50 

ПНО-
01.56.2005.0009392 

64.  АЗС № 19 „Привільне” 
ТОВ „Барот Ойл” 

35622 с. Привільне 
вул. Дубенська 

 Паламарчук 
Наталія Олексіївна 

т. 5-40-44 

ПНО- 
05.56.2009.0020641 

65.  
АЗС № 17 „Дитиничі” 
ТОВ „ Барот Ойл” 

35651 с. Дитиничі,  
вул.Ювілейна, 1в 

 Паламарчук 
Наталія Олексіївна 

т. 5-40-44 

ПНО- 
05.56.2009.0020639 

66.  
АЗС № 18 „Дубрівка” 
ТОВ „ Барот Ойл” 35622 с. Дубрівка 

 Паламарчук 
Наталія Олексіївна 

т. 5-40-44 

ПНО- 
05.56.2009.0020640 

67.  
АЗС № 16 „Шепетин” 
ТОВ „ Барот Ойл ” 

35682 с. Шепетин, 
вул. Кременецька, 2 

(ліва сторона) 

 Паламарчук 
Наталія Олексіївна 

т. 5-40-44 

ПНО- 
05.56.2009.0020638 

68.  
АЗС № 15 „Шепетин” 
ТОВ „ Барот Ойл ” 

35682 с. Шепетин, 
вул. Кременецька, 3 

(права сторона) 

 Паламарчук 
Наталія Олексіївна 

т. 5-40-44 

ПНО- 
05.56.2009.0020637 

69.  
Автомобільна газова заправна 

станція  
ПФ „Укравтогаз” 

35622 с. Панталія 
Тимчук Павло 
Володимирович 
 т. 066-52-95-654 

ПНО-
05.56.2008.0018162 

70.  АЗС № 53 ТзОВ „Аріус Груп” 35651 с. Бірки 
Кучма Алла 
Львівна 
т. 63-08-87 

ПНО-
05.56.2007.0013710 

71.  
Філія № 9 ТзОВ „Агрон”  

База агрохімікатів 35613 с. Озеряни, вул. 
Зелена,56 

Ковальчук Ірина 
Георгіївна  
т.7-26-75 

ПНО-
01.56.2009.0020399 

72.  Дубенська філія 
ТзОВ ПІІ „Ізотерм-С” 

35612 с. Варковичі,  
вул. Травнева, 9а 

Садовий Андрій 
Іванович 

 т. 62-56-64 

ПНО-
01.56.2009.0020403 

73.  ЗАТ „Єврошпон – Смига” 35680 смт. Смига, 
вул. Заводська, 1 

Ковбасюк Анатолій 
Сергійович 
тел.5-62-67 

ПНО-
01.56.2010.0021082 

74.  АГЗП № 4 ТзОВ „Тайм-Газ” 35600 с. Привільне, 
вул. Дубенська, 6 

Войнов Юрій 
Володимирович 
т. 099-097-79-33 

ПНО-
05.56.2012.0025211 

75.  АГЗК ТзОВ „Стейт-Оіл” 35626 с. Молодаво-2, 
вул. Широка, 36 

Оліфер Сергій 
т. 067-218-07-32 

ПНО-
05.56.2012.0025223 

6. Дубровицький район 

76.  
Газонаповнювальний пункт  
ПАТ „Житомиргаз” ДП 

„Пропан” 

34100 м. Дубровиця, 
вул. Гагаріна, 48а 

Вакулко Петро 
Іванович 

т. 097-645-07-97 

ПНО-
01.56.2004.0004702 

77.  
Автомобільний газозаправний 

пункт  
ПАТ „Житомиргаз” ДП 

„Пропан” 

34100 м. Дубровиця, 
вул. Гагаріна, 48а 

Вакулко Петро 
Іванович 

т. 097-645-07-97 

ПНО-
05.56.2014.0027300 

78.  АЗС № 17/026 
ПАТ „Укрнафта” 

34100 м. Дубровиця,  
вул. Воробинська, 185б 

Якимюк 
Олександр 
Юрійович 
т. 63-08-87 

ПНО-
05.56.2006.0010401 
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79.  АЗС № 51 
ТзОВ „Аріус Груп” 

м. Дубровиця, 
перехрестя а/д  
м. Дубровиця-  
с. Трипутня,  
с. Берестя- 
м. Дубровиця 

Кучма Алла 
Львівна 
т. 63-08-87 

ПНО-
05.56.2008.0016057 

80.  АЗС ДП „Дубровицьке лісове 
господарство”  

м. Дубровиця, вул. 
Комунальна, 3 

Боровець Анатолій 
Олексійович 
т. 2-11-43 

ПНО-
01.56.2007.0014089 

81.  АЗС ДП „Висоцьке лісове 
господарство”  

34100 с. Висоцьк, вул. 
Містечкова, 31 

Сухович Віталій 
Миколайович 
т. 2-17-01 

ПНО-
01.56.2007.0015327 

82.  Очисні споруди КП 
„Міськводоканал” 

м. Дубровиця, 
вул. Комунальна, 7 

Красько 
Володимир 
Миколайович 
т. 2-19-15 

ПНО-
01.56.2009.0018329 

83.  АГЗП ФОП Коваленко М.Ф. 34100 м. Дубровиця,  
вул. Нагорянська 

Коваленко 
Михайло 
Федорович 

т. 067-36-24-979 

ПНО-
05.56.2008.0018171 

84.  АЗС № 12 ПП „ОККО-
РІТЕЙЛ” 

34100 с. Берестя,  
вул. Миру,1 

Разказов Борис 
Степанович 

28-27-80 

ПНО-
05.56.2008.0016944 

85.  АЗС № 13 ТОВ 
„Західенергопостач” 34100 с. Городище 

Хомич Олег 
Володимирович 

т. 3-05-40 

ПНО-
05.56.2010.0021095 

86.  Газова котельня КП 
„Теплосервіс” 

34100 м. Дубровиця 
вул. Шкільна, 19 

Петрушко Микола 
Михайлович 
т. 2-16-83 

ПНО-
01.56.2009.0020383 

87.  Газова котельня КП 
„Теплосервіс” 

34100 м. Дубровиця  
вул. Гольшанських, 23 

Петрушко Микола 
Михайлович 
т. 2-16-83 

ПНО-
01.56.2009.0020382 

88.  Газова котельня КП 
„Теплосервіс” 

34100 м. Дубровиця,  
вул. Макарівська, 11 

Петрушко Микола 
Михайлович 
т. 2-16-83 

ПНО-
01.56.2009.0020380 

89.  Газова котельня КП 
„Теплосервіс” 

34100 м. Дубровиця,  
вул. Поштова, 9 

Петрушко Микола 
Михайлович 
т. 2-16-83 

ПНО-
01.56.2009.0020379 

90.  
Трубопровід „Рокитне-

Дубровиця” 
Рівненське ЛВУМГ 

34100 м. Дубровиця 
Олійник Ігор 
Ярославович 
т. 28-77-55 

ПНО-
09.56.2006.0011323 

7. Зарічненський район 

91.  АЗС № 3 ТОВ 
„Західенергопостач” 

34000 смт Зарічне, 
вул. Аерофлотська, 5а 

Хомич Олег 
Володимирович 

т. 3-05-40 

ПНО-
05.56.2009.0020385 

92.  АЗС № 17/029 ПАТ 
„Укрнафта” 

34000 смт. Зарічне, 
вул. Аерофлотська, 6 

Якимюк 
Олександр 
Юрійович 
т. 63-08-87 

ПНО-
05.56.2006.0010377 

93.  Очисні споруди КП 
„Добробут” 

34000 смт. Зарічне,  
вул. Фестивальна, 38 

Христюк Павло 
Петрович 
т. 3-08-44 

ПНО-
01.56.2010.0022226 

8. Здолбунівський район 

94.  „Волинь-цемент” філія ПАТ 
„Дікергоф Цемент Україна”  

35700 м. Здолбунів, 
вул. Шевченка, 1 

Давидюк Ігор 
Олексійович 
т. 03652-69-205 

ПНО-
01.56.2005.0009353 
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95.  
Кар’єр крейди виробництва 
№1 „Волинь-цемент” філія 
ПАТ „Дікергоф Цемент 

Україна” 

35700 с. Копиткове 
 Давидюк Ігор 
Олексійович 
т. 03652-69-205 

ПНО-
04.56.2005.0009817 

96.  
Газорозподільна станція смт. 

Мізоч  
Рівненське ЛВУМГ 

35740 смт. Мізоч 
Олійник Ігор 
Ярославович 
т. 28-77-55 

ПНО-
01.56.2004.0005347 

97.  
Газорозподільна станція  

м. Здолбунів  
Рівненське ЛВУМГ 

35700 м. Здолбунів-2 
Олійник Ігор 
Ярославович 
т. 28-77-55 

ПНО-
01.56.2004.0005354 

98.  
Відгалуження до ГРС 

Здолбунів 
Рівненське ЛВУМГ 

35700 м. Здолбугів 
Олійник Ігор 
Ярославович 
т. 28-77-55 

ПНО-
9a.56.2006.0011317 

99.  Відгалуження до ГРС Мізоч  
Рівненське ЛВУМГ 35740 смт. Мізоч 

Олійник Ігор 
Ярославович 
т. 28-77-55 

ПНО-
9a.56.2004.0007565 

100. Станція „Здолбунів” 35700 м. Здолбунів, 
вул. І. Гончара, 1 

Кос Олександр 
Олександрович 
т. 94-2-00 

ПНО-
08.56.2004.0008067 

101. АЗС № 17/015 ПАТ 
„Укрнафта” 

35705 м. Здолбунів, 
вул. Базарна, 3 

Якимюк 
Олександр 
Юрійович 
т. 63-08-87 

ПНО-
05.56.2006.0010369 

102. АЗС № 11 ВРД ТОВ „ВОГ 
Ритейл” 

35705 м. Здолбунів, 
вул. Коперніка, 49 

Рашкевич Іван 
Адамович 

т. 097-471-60-39 

ПНО-
05.56.2006.0009878 

103. АЗС ТОВ „АПН ЛТД” 35705 м. Здолбунів, 
вул. 8-го Березня, 60 

Назарець Сергій 
Євгенович 
т. 26-96-53 

ПНО-
05.56.2007.0014133 

104. Склад ПММ ТОВ 
„Облагротехсервіс” 

35700 смт Мізоч, вул. 
Вокзальна, 1б 

Сай Микола 
Омельянович 
т. 22-24-02 

ПНО-
01.56.2007.0014090 

105. АЗС № 8 ПП „ОККО-РІТЕЙЛ” 35705 м. Здолбунів, 
вул. Пушкіна, 1 

Разказов Борис 
Степанович 

28-27-80 

ПНО-
05.56.2008.0016933 

106. АЗС № 10 ПП „ОККО-
РІТЕЙЛ” 

35705 м. Здолбунів, 
вул. Шевченка, 4 

Разказов Борис 
Степанович 

28-27-80 

ПНО-
05.56.2012.0025144 

107. Газова котельня КП 
„Здолбунівкомуненергія”  

35705 м. Здолбунів, 
вул. Шкільна, 40б 

Шавронська 
Валентина 
Миколаївна 
т. 2-40-69 

ПНО-
01.56.2004.0006930 

108. Газова котельня КП 
„Здолбунівкомуненергія” 

35705 м. Здолбунів, 
вул. Д. Галицького, 16 

Шавронська 
Валентина 
Анатоліївна 
т. 2-40-69 

ПНО-
01.56.2008.0017337 

109. Газова котельня ДП 
„Здолбунівкомуненергія” 

35705 м. Здолбунів, 
вул. Шкільна, 40 

Шавронська 
Валентина 
Анатоліївна 
т. 2-40-69 

ПНО-
01.56.2008.0017335 

110. Газова котельня ДП 
„Здолбунівкомуненергія” 

35705 м. Здолбунів, 
вул. Фабрична, 1 

Шавронська 
Валентина 
Анатоліївна  
т. 2-40-69 

ПНО-
01.56.2008.0017333 
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111. Газова котельня ДП 
„Здолбунівкомуненергія” 

35705 м. Здолбунів, 
вул. Заводська, 2б 

Шавронська 
Валентина 
Анатоліївна  
т. 2-40-69 

ПНО-
01.56.2008.0017336 

112. Газова котельня ДП 
„Здолбунівкомуненергія” 

35705 м. Здолбунів, 
вул. 8-го Березня, 40 

Шавронська 
Валентина 
Анатоліївна  
т. 2-40-69 

ПНО-
01.56.2008.0017334 

113. АГЗП ТОВ „Єврогаз-Плюс” 
м. Здолбунів, 

вул. 8-го Березня, 60 
Мельничук Віктор 
Миколайович 
т. 03332-783-298 

ПНО-
05.56.2010.0022224 

114. Киснева станція ТОВ 
„Рівнетехгаз ЛХЗ” 

35705 м. Здолбунів,  
вул. Шевченка, 1а 

Ільчук Олександр 
Федорович  
т. 22-34-25 

ПНО-
01.56.2011.0023579 

115. 
Автомобільний газозаправний 
пункт ПАТ „Житомиргаз” ДП 

„Пропан” 

35705 м. Здолбунів, 
вул. 8-го Березня, 43 

Вакулко Петро 
Іванович 

т. 097-645-07-97 

ПНО-
05.56.2014.0027306 

9. Корецький район 

116. Газорозподільна станція 
„Корець” Рівненське ЛВУМГ 34709 с. Морозівка 

Олійник Ігор 
Ярославович 
т. 28-77-55 

ПНО-
01.56.2004.0005348 

117. Відгалуження до ГРС Корець 
Рівненське ЛВУМГ 34700 м. Корець 

Олійник Ігор 
Ярославович 
т. 28-77-55 

ПНО-
9a.56.2006.0011328 

118. АЗС № 17/032 ПАТ 
„Укрнафта” 

34 705 м. Корець, вул. 
Київська, 150а 

Якимюк 
Олександр 
Юрійович 
т. 63-08-87 

ПНО-
05.56.2006.0010404 

119. АЗС № 17/003 ПАТ 
„Укрнафта” 

34 705 с. Користь, вул. 
Київська, 52 

Якимюк 
Олександр 
Юрійович 
т. 63-08-87 

ПНО-
05.56.2013.0026773 

120. АЗС № 2 „Н. Корець” ТОВ 
„Барот Ойл” 

34700 с. Н. Корець, 261 
км. а/д Київ-Чоп 

 Паламарчук 
Наталія 

Олекесіївна 
т. 5-40-44 

ПНО-05.56.2007. 
0013971 

121. АЗС № 6 ВРД ТОВ „ВОГ 
Ритейл” 34700, с. Бранів  

Рашкевич Іван 
Адамович 

т. 097-471-60-39 

ПНО-
05.56.2006.0009886 

122. АЗС № 18-01 ПІІ „АМІК 
Україна” 

34700, с. Самостріли, 
вул. Київська, 15 

Прокопчук Віктор 
Миколайович  
т. 0332 78-89-73 

ПНО-
05.56.2008.0016836 

123. АЗС № 18-02 ПІІ „АМІК 
Україна” 

34700, с. Самостріли, 
вул. Київська, 20 

Прокопчук Віктор 
Миколайович  
т. 0332 78-89-73 

ПНО-
05.56.2008.0016838 

124. 
ТОВ „Холдингова компанія 
„Надра України” Корецький 

гранітний кар’єр  
с. Жадківка 

Фоменко Руслан 
Вікторович 

т. 098-33-24-659 

ПНО-
04.56.2011.0023674 

125. АЗС № 12 ТОВ „Гарант-
Експрес” 

с. Користь,  
274+670 а/д Київ-Чоп 

Фомін Вадим 
Миколайович,  
т. 067 685-48-34 

ПНО-
05.56.2014.0027437 

126. АЗС № 11 ТОВ „Гарант-
Експрес” 

с. Старий Корець,  
вул. Шевченка, 2  

Фомін Вадим 
Миколайович,  
т. 067 685-48-34 

ПНО-
05.56.2014.0027436 
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10. Костопільський район 

127. ПАТ „Івано-Долинський 
спеціалізований кар’єр” 35700 с. Базальтове 

Довжаниця 
Григорій 

Валерійович 
т. 2-22-62 

ПНО-
04.56.2004.0002959 

128. ТОВ „Свиспан Лімітед” 35700 м. Костопіль, 
вул. Степанська, 9 

Ступницький 
Сергій Григорович  

т. 2-12-55 

ПНО-
01.56.2005.0009035 

129. 
Газонаповнювальна станція  
ПАТ „Житомиргаз” ДП 

„Пропан” 

35700 м. Костопіль, 
вул. Хмизопільська, 1а 

Вакулко Петро 
Іванович 

т. 097-645-07-97 

ПНО-
01.56.2004.0004704 

130. 
Автомобільний газозаправний 
пункт ПАТ „Житомиргаз” ДП 

„Пропан” 

35700 м. Костопіль, 
вул. Сарненська, 32 

Вакулко Петро 
Іванович 

т. 097-645-07-97 

ПНО-
05.56.2014.0027305 

131. 
Газонаповнювальний пункт  
ПАТ „Житомиргаз” ДП 

„Пропан” 

35700 м. Костопіль, 
вул. Сарненська, 32 

Вакулко Петро 
Іванович 

т. 097-645-07-97 

ПНО-
01.56.2014.0027304 

132. Очисні споруди ДП 
„Костопільводоканал”  

35700 м. Костопіль, 
 вул. Сарненська, 30 

Глухотський Василь 
Михайлович  
т. 2-24-20 

ПНО-
01.56.2004.0000776 

133. 
Газорозподільна станція  

м. Костопіль  
Рівненське ЛВУМГ 

35700 м. Костопіль 
Олійник Ігор 
Ярославович 
т. 28-77-55 

ПНО-
01.56.2004.0005352 

134. 
Газорозподільна станція  

с. Деражне  
Рівненське ЛВУМГ 

35700 с. Деражне 
Олійник Ігор 
Ярославович 
т. 28-77-55 

ПНО-
01.56.2004.0005343 

135. Відгалуження до ГРС Деражне 
Рівненське ЛВУМГ 35700 с. Деражне 

Олійник Ігор 
Ярославович 
т. 28-77-55 

ПНО-
9a.56.2006.0011320 

136. 
Відгалуження до ГРС 

Костопіль  
Рівненське ЛВУМГ 

35700 м. Костопіль 
Олійник Ігор 
Ярославович 
т. 28-77-55 

ПНО-
9a.56.2004.0007571 

137. АЗС № 21 ПП „ОККО-
РІТЕЙЛ” 

35700 с. Деражне,  
вул. Шевченка, 103а 

Разказов Борис 
Степанович 

28-27-80 

ПНО-
05.56.2006.0009835 

138. АЗС № 7 ТОВ 
„Західенергопостач” 

35700 м. Костопіль,  
вул. Бурова, 17 

Хомич Олег 
Володимирович 
т. 68-33-50 

ПНО-
05.56.2006.0010541 

139. АЗС № 17/016 ПАТ 
„Укрнафта” 

35700 м. Костопіль,  
вул. Б.Хмельницького, 

6 

Якимюк 
Олександр 
Юрійович 
т. 63-08-87,  

2-45-99 

ПНО-
05.56.2006.0010370 

140. АЗС № 17/005 ПАТ 
„Укрнафта” 

35700 м. Костопіль, а/д 
Городище-Сарни-

Старокостянтинів, 138 
км 

Якимюк 
Олександр 
Юрійович 
т. 63-08-87,  

2-45-99 

ПНО-
05.56.2006.0010361 

141. АЗС № 3 ВРД ТОВ „ВОГ 
Ритейл” 

35700 м. Костопіль, 
35 км а/д Рівне-Сарни 

Рашкевич Іван 
Адамович 

т. 097-471-60-39 

ПНО- 
05.56.2006.0009883 

142. АЗС № 4 ВРД ТОВ „ВОГ 
Ритейл” 

35700 м. Костопіль,  
вул. Бурова, 40 

Рашкевич Іван 
Адамович 

т. 097-471-60-39 

ПНО-
05.56.2006.0009881 
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143. АЗС № 11 „Лісопіль”  
ТОВ „Барот Ойл” 

35700 с. Лісопіль 138 
км. а/д Городище- 

Рівне-Старокостянтинів  

 Паламарчук 
Наталія 

Олекесіївна 
т. 5-40-44 

ПНО-
05.56.2007.0012299 

144. АЗС № 10 „Костопіль” ТОВ 
„Барот Ойл” 

35700 м. Костопіль,  
вул. Степанська, 85 

 Паламарчук 
Наталія Олексіївна 

т. 5-40-44 

ПНО-
05.56.2007.0012298 

145. АЗС № 40 ТзОВ „Аріус Груп” 35700 м. Костопіль,  
вул. Рівненська, 110 

Кучма Алла 
Львівна 
т. 63-08-87 

ПНО-
05.56.2006.001049 

146. АГНКС ТОВ „АРЕТІ-
Хмельницький” 

35700 с. Лісопіль, 
вул. Хотинська, 1 

Коропцов 
Анатолій Ігорович  
т. 097-941-28-21 

ПНО-
01.56.2008.0018164 

147. ЗАТ „Костопільський завод 
скловиробів” 

35700 м. Костопіль, 
вул. Гвардійська, 7 

Філімонюк 
Анатолій 
Андрійович 
т. 2-10-90 

ПНО-
01.56.2007.0013975 

148. ТзОВ „Костопільський 
фанерний завод”  

35700 м. Костопіль вул. 
Бурова, 9 

Трофимчук Роман 
Петрович, 
 т.2-47-27 

ПНО-
01.56.2014.0027286 

11. Млинівський район 

149. 
Газорозподільна станція  

с. Ярославичі  
Рівненське ЛВУМГ 

35112 с. Ярославичі 
Олійник Ігор 
Ярославович 
т. 28-77-55 

ПНО-
01.56.2004.0005363 

150. 
Відгалуження до ГРС 

Ярославичі 
Рівненське ЛВУМГ 

34100 с. Ярославичі 
Олійник Ігор 
Ярославович 
т. 28-77-55 

ПНО-
9a.56.2006.0011314 

151. Газорозподільна станція смт. 
Млинів Рівненське ЛВУМГ 35700 смт. Млинів 

Олійник Ігор 
Ярославович 
т. 28-77-55 

ПНО-
01.56.2004.0005362 

152. Відгалуження до ГРС Млинів  
Рівненське ЛВУМГ 35100 смт. Млинів 

Олійник Ігор 
Ярославович 
т. 28-77-55 

ПНО-
9a.56.2004.0007575 

153. АЗС № 17/017 ПАТ 
„Укрнафта” 

35100 смт. Млинів,  
вул. Поліщука,14а 

Якимюк 
Олександр 
Юрійович 
т. 63-08-87 

ПНО-
05.56.2006.0010371 

154. АЗС № 52 ТзОВ  
„Аріус Груп” 

35100 с. Зоряне, вул. 
Дубенська, 3 

Кучма Алла 
Львівна 
т. 63-08-87 

ПНО-
05.56.2008.0046058 

155. АЗС № 15 ВРД ТОВ  
„ВОГ Ритейл” 

35100 смт. Млинів, 
Поліщука, 60 

Рашкевич Іван 
Адамович 

т. 097-471-60-39 

ПНО-
05.56.2007.0012303 

156. ПП „Агропроменерго” 
Млинівська ГЕС 

35100 смт Млинів, 
вул. Поліщука, 56 

Чигринюк Тарас 
Миколайович 
т. 6-44-47 

ПНО-
03.56.2007.0012621 

157. 
Очисні споруди КП 

„Млинівської селищної ради” 
комбінат комунальних 

підприємств 

35100 смт Млинів,  
вул. Кірова,44 

Романчук 
Анатолій 
Сергійович 
т. 6-58-92 

ПНО-
01.56.2008.0016931 

158. АЗС № 2 ТОВ „АЗС-Сервіс” 35100 с. Ужинець 
Татарчук Ігор 
Петрович 
т. 23-00-94 

ПНО-
05.56.2008.0018157 

159. ТзОВ „Волиньзернопродукт” 35100 смт. Млинів,  
вул. Кірова, 53 

Дудко Євген 
Степанович 
т. 6-34-74 

ПНО-
01.56.2010.0021087 
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160. АЗС ТзОВ фірма „Журавлина” 35100 смт Млинів,  
вул. Об’їзна, 1 

Політило Олег 
Володимирович 

 т. 3-22-85 

ПНО-
05.56.2010.0021089 

12. Острозький район 

161. 
Нафтоперекачувальна станція 
“Новини” ДАТ „Магістральні 
нафтопроводи „Дружба” 

35800 с. Плоска 
Батенко Тарас 
Іванович 

т. 0322-91-97-40 

ПНО-
01.56.2004.0000863 

162. 
Газорозподільна станція  

с. Оженин  
Рівненське ЛВУМГ 

35800 с. Оженіно,  
вул. Заводська 

Олійник Ігор 
Ярославович 
т. 28-77-55 

ПНО-
01.56.2004.0005345 

163. Відгалуження до ГРС Оженіно  
Рівненське ЛВУМГ 35800 с. Оженіно 

Олійник Ігор 
Ярославович 
т. 28-77-55 

ПНО-
9a.56.2004.0008221 

164. Станція „Острог” 35800 с. Оженин 
Головко Василь 

Іванович  
т. 41-2-73 

ПНО-
08.56.2004.0003712 

165. АЗС № 5 „Межиричі” ТОВ 
„Барот Ойл” 

35800 с. Межиричі,  
вул. Хутірська, 23 

Паламарчук 
Наталія Олексіївна 

т. 5-40-44 

ПНО-
05.56.2007.0012294 

166. АЗС № 7 ВРД ТОВ „ВОГ 
Ритейл” 

35800, с. Межиричі,  
вул. Хутірська, 21 

Рашкевич Іван 
Адамович 

т. 097-471-60-39 

ПНО-
05.56.2007.0012615 

13. Радивилівський район 

167. ДП „Радивилівський комбінат 
хлібопродуктів” 

35500 м. Радивилів, 
вул. Волковенка, 11 

Железняк Віктор 
Миколайович 
т. 4-18-70 

ПНО-
01.56.2004.0000867 

168. 
Газорозподільна станція  

с. Козин  
Рівненське ЛВУМГ 

35500 с. Козин 
Олійник Ігор 
Ярославович 
т. 28-77-55 

ПНО-
01.56.2004.0005334 

169. 
Газорозподільна станція  

с. Пляшівка  
Рівненське ЛВУМГ 

35500 с. Пляшівка 
Олійник Ігор 
Ярославович 
т. 28-77-55 

ПНО-
01.56.2004.0005342 

170. 
Відгалуження до ГРС 

Пляшівка  
Рівненське ЛВУМГ 

35500 с. Пляшівка 
Олійник Ігор 
Ярославович 
т. 28-77-55 

ПНО-
9a.56.2004.0007568 

171. 
Газорозподільна станція  

м. Опарипси 
Рівненське ЛВУМГ 

35500 с. Опарипси 
Олійник Ігор 
Ярославович 
т. 28-77-55 

ПНО-
01.56.2004.0005332 

172. 
Відгалуження до ГРС  

м. Радивилів 
Рівненське ЛВУМГ 

35500 м. Радивилів 
Олійник Ігор 
Ярославович 
т. 28-77-55 

ПНО-
9a.56.2006.0011315 

173. Відгалуження до ГРС Козин  
Рівненське ЛВУМГ 35500 м. Радивилів 

Олійник Ігор 
Ярославович 
т. 28-77-55 

ПНО-
9a.56.2004.0007563 

174. АЗС № 17/014 ПАТ 
„Укрнафта” 

35500 с. Ситне, вул. 
Київська, 22 

Якимюк 
Олександр 
Юрійович 
т. 63-08-87 

ПНО-
05.56.2006.0010368 

175. АЗС № 17/028 ПАТ 
„Укрнафта” 

35500 с. Крупець, вул.. 
Довга, 2а  

Якимюк 
Олександр 
Юрійович 
т. 63-08-87 

ПНО-
05.56.2006.0010402 

176. АЗС ПАС-38 
УДП „Укрінтеравтосервіс” 

35500 м. Радивилів, 
вул. О. Невського, 88 

Касьян Микола 
Васильович 
т. 2-25-78,  

4-17-73 

ПНО-
05.56.2004.0004074 
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177. АЗС № 6 ТОВ 
„Західенергопостач” 

35500 м. Радивилів, 
вул. Невського, 73б 

Хомич Олег 
Володимирович 
т. 68-33-50 

ПНО-
05.56.2006.0010540 

178. АЗС № 4 „Опарипси” ТОВ 
„Барот Ойл” 

35500 с. Опарипси, а/д 
Київ-Чоп 

 Паламарчук 
Наталія Олексіївна 

т. 5-40-44 

ПНО-
05.56.2007.0012295 

179. АЗС № 13 „Пустоівання” ТОВ 
„ Барот Ойл” 

35500 с. Пустоівання, 
а/д Київ-Чоп 

 Паламарчук 
Наталія Олексіївна 

т. 5-40-44 

ПНО-
05.56.2007.0012296 

180. АЗС № 20 „Козин” ТОВ  
„Барот Ойл” 

35500 с. Козин, а/д 
Київ-Чоп  

 Паламарчук 
Наталія 

Олекесіївна 
т. 5-40-44 

ПНО-
05.56.2009.0020644 

181. АЗС № 41 ТзОВ „Аріус Груп” 35500 с. Бугаївка, вул. 
Київська, 1 

Кучма Алла 
Львівна 
т. 63-08-87 

ПНО-
05.56.2006.0010410 

182. АЗС № 42 ТзОВ „ Аріус Груп” 35500 с. Бугаївка, вул. 
Київська, 2 

Кучма Алла 
Львівна 
т. 63-08-87 

ПНО- 
05.56.2006.0010394 

183. АЗС № 2 ВРД ТОВ „ВОГ 
Ритейл” 

35500 с. Михайлівка, 
вул. Київська, 10 

Рашкевич Іван 
Адамович 

т. 097-471-60-39 

ПНО-
05.56.2007.0012302 

184. АЗС № 14 ВРД ТОВ „ВОГ 
Ритейл” 

35500 с.Опарипси, вул. 
Бродівська, 96 

Рашкевич Іван 
Адамович 

т. 097-471-60-39 

ПНО-
05.56.2009.0020626 

185. АЗС № R2502 
ТОВ „Альянс-Холдінг” 

35500 с. Бугаївка, вул. 
Київська, 10а, 
а/д Київ-Чоп  

Козік Вільям  
т. (044) 495-08-00 

ПНО-
05.56.2012.0025227 

186. АЗС № R2501 
ТОВ „Альянс-Холдінг” 

35500 с. Михайлівка, 
а/д Київ-Чоп  

Козік Вільям  
т. (044) 495-08-00 

ПНО-
05.56.2012.0025226 

187. 
Львівське відділення ТОВ 

„Український Дистрибуційний 
центр” 

35500 с. Бугаївка, вул. 
Балки, 1  

Креселюк Віталій 
Олександрович  
т. 4-30-54 

ПНО-
01.56.2014.0027294 

188. ТОВ „Радивилівський 
елеватор” 

35500 м. Радивилів, 
вул. Паркова, 28  

Чернявський 
Володимир 
Миколайович 
т. 066-65-19-604 

ПНО-
01.56.2014.0027293 

189. СП ТзОВ „Брополь” 35500 с. Козин, вул. 
Берестецька, 1 

Демидова Оксана 
Григорівна 
т. 2-60-38 

ПНО-
01.56.2014.0027198 

14. Рівненський район 

190. АЗП ПрАТ Агрофірми „Зоря”  
імені Плютинського  35300 с. Зоря 

Саміла Ігор 
Михайлович 
т. 27-93-80 

ПНО-
01.56.2004.0000784 

191. ПАТ „Клеванський 
деревообробний комбінат” 

35311 смт. Клевань, 
вул. Робітнича, 2 

Стецюк Олег 
Кирилович 
т. 27-10-80 

ПНО-
01.56.2004.0000874 

192. ПАТ „Клеванський лісозавод 
“Промінь” 

35311 смт. Клевань,  
вул. Залізнична, 2 

Стрихарчук 
Віталій 

Олександрович 
т. 20-20-47 

ПНО-
01.56.2004.0000871 

193. ТОВ „Одек “ Україна 35313 смт. Оржів, 
вул. Заводська, 9 

Чернецький 
Мирон Львович 
т. 69-36-08 

ПНО-
01.56.2004.0000870 
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194. Очисні споруди  
„Клеванькомунсервіс”  35300 с. Зоря 

Амельянович 
Алефтин 

Георгійович 
т. 098-47-76-038  

ПНО-
01.56.2004.0000970 

195. 
Газорозподільна станція 

„Любомирка” 
Рівненське ЛВУМГ 

35320 с. Любомирка 
Олійник Ігор 
Ярославович 
т. 28-77-55 

ПНО-
01.56.2004.0005351 

196. 
Газорозподільна станція  

с. Грушвиця  
Рівненське ЛВУМГ 

35364 с. Грушвиця 
Перша 

Олійник Ігор 
Ярославович 
т. 28-77-55 

ПНО-
01.56.2004.0005338 

197. 
Газорозподільна станція с. 

Корнин  
Рівненське ЛВУМГ 

35304 с. Корнин 
Олійник Ігор 
Ярославович 
т. 28-77-55 

ПНО-
01.56.2004.0005356 

198. Відгалуження до ГРС Корнин 
 Рівненське ЛВУМГ 35304 с. Корнин 

Олійник Ігор 
Ярославович 
т. 28-77-55 

ПНО-
9a.56.2004.0007574 

199. 
Газорозподільна станція с. 

Котів 
Рівненське ЛВУМГ 

35362 с. Котів 
Олійник Ігор 
Ярославович 
т. 28-77-55 

ПНО-
01.56.2004.0005349 

200. Відгалуження до ГРС Котів  
Рівненське ЛВУМГ 35362 с. Котів 

Олійник Ігор 
Ярославович 
т. 28-77-55 

ПНО-
9a.56.2004.0007573 

201. 
Відгалуження до ГРС 

Любомирка  
Рівненське ЛВУМГ 

35362 с. Любомирка 
Олійник Ігор 
Ярославович 
т. 28-77-55 

ПНО-
9a.56.2004.0007572 

202. 
Газорозподільна станція 

Городок  
Рівненське ЛВУМГ 

33315 с. Городок 
Олійник Ігор 
Ярославович 
т. 28-77-55 

ПНО-
01.56.2004.0005355 

203. 
Відгалуження до ГРС 

Грушвиця  
Рівненське ЛВУМГ 

33315 с. Грушвиця 
Олійник Ігор 
Ярославович 
т. 28-77-55 

ПНО-
9a.56.2004.0007567 

204. 
Відгалуження до ГРС Азот (І 

нитка) 
Рівненське ЛВУМГ 

35331 с. Городок 
Олійник Ігор 
Ярославович 
т. 28-77-55 

ПНО-
9a.56.2006.0011311 

205. 
Відгалуження до ГРС Азот (ІІ 

нитка) 
Рівненське ЛВУМГ 

35331 с. Городок 
Олійник Ігор 
Ярославович 
т. 28-77-55 

ПНО-
9a.56.2006.0011316 

206. 
Трубопровід Рівненського 

промислового вузла 
Рівненське ЛВУМГ 

35331 с. Городок  
Олійник Ігор 
Ярославович 
т. 28-77-55 

ПНО-
09.56.2006.0011324 

207. ТОВ „Любомирське вапняно-
силікатне підприємство” 

35320  
с. Н. Любомирка,  
вул. Промислова, 1 

Кузбит Андрій 
Богданович 
т. 27-07-78 

ПНО-
01.56.2007.0014151 

208. ТзОВ „Колор СІМ” 35311 смт. Клевань, 
вул. Центральна, 38 

Іващук Зоя 
Ананіївна 
т. 62-35-12 

ПНО-
01.56.2007.0014080 

209. ТОВ „Рівнеетил” (Спиртобаза) 35301 с. Шпанів, 
вул. Заводська, 1 

Оберванюк Ігор 
Васильович 
т. 27-76-10 

ПНО-
01.56.2004.0002145 

210. 
Обласне комунальне 

підприємство 
„Міжнародний аеропорт 

Рівне” 

33004 с. В.Омеляна, 
вул. Авіаторів, 5а 

Насинюк Ігор 
Федорович 
т. 61-31-28 

ПНО-
01.56.2004.0008776 

211. АЗС ПАС-26 УДП 
„Укрінтеравтосервіс” 

35350 смт Квасилів,  
вул. Рівненська, 95 

Касьян Микола 
Васильович 

т. 2-25-78, 4-17-73 

ПНО-
05.56.2004.0004072 
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212. АЗС № 5 ВРД ТОВ „ВОГ 
Ритейл” 

35324 с. Зоря,  
вул. Жовтнева, 9 

Рашкевич Іван 
Адамович 

т. 097-471-60-39 

ПНО-
05.56.2006.0009879 

213. АЗС № 10 ВРД ТОВ „ВОГ 
Ритейл” 

35323 с. Бармаки,  
вул. Польова, 2 

Рашкевич Іван 
Адамович 

т. 097-471-60-39 

ПНО- 
05.56.2006.0009885 

214. Комплекс автоматизованого 
сховища  

35350 смт Квасилів,  
вул. Індустріальна, 4 

Назарець Сергій 
Євгенович 
т. 26-96-53 

ПНО-
05.56.2007.0014135 

215. Склад світлих нафтопродуктів 
ТОВ „ГЕД ВІЛС” 

35311 смт Клевань, 
вул. Мелещука, 8 

Красько Юрій 
Юрійович 
т. 63-08-87 

ПНО-
01.56.2006.0010569 

216. 
Склад ПММ „Рівненська 

нафтобаза” 
ПП „Нафтотермінал”  

ПАТ „Концерн Галнафтогаз” 

35320 с. Н. Любомирка,  
вул. Нафтовиків, 2а 

Щавінський Ігор 
Едуардович 
т. 28-27-80 

ПНО-
01.56.2007.0014155 

217. Склад світлих нафтопродуктів  
ФОП Першогуба Л.В. 

35331 с. Городок,  
вул. Б.Штейнгеля, 4а  

Першогуба Леонід 
Васильович 
 т.2-21-32 

ПНО-
01.56.2008.0016054 

218. АЗС ДП „Клеванський 
лісгосп” 

35311 смт. Клевань,  
вул. Лісова, 4 

Колода Володимир 
Михайлович 
т. 27-10-29 

ПНО-
05.56.2007.0012613 

219. АЗС № 1 ТОВ „Укр-Петроль” 35340 с. В. Житин,  
вул. Зелена, 4а  

Коцюба Евгеній 
Михайлович 

т. (0332) 77-97-57 

ПНО-
09.56.2007.0013686 

220. АЗС № 1 „Квасилів” ТОВ 
„Барот Ойл” 

35350 смт. Квасилів,  
а/д Київ-Чоп 

 Паламарчук 
Наталія Олексіївна 

т. 5-40-44 

ПНО-
05.56.2007.0012297 

221. АЗС № 17/004 ПАТ „Укрнафта” 35320 с. Олександрія,  
17км а/д Рівне-Сарни 

Якимюк 
Олександр 
Юрійович 
т. 63-08-87, 

ПНО-
05.56.2006.0010360 

222. АЗС № 17/007 ПАТ „Укрнафта” 35360 с. В. Омеляна,  
вул. Дубенська, 2б 

Якимюк 
Олександр 
Юрійович 
т. 63-08-87 

ПНО-
05.56.2008.0017302 

223. АЗС № 17/008 ПАТ „Укрнафта” 35307 с. Обарів,  
вул. Ринкова, 1 

Якимюк 
Олександр 
Юрійович 
т. 63-08-87 

ПНО-
05.56.2008.0017303 

224. АЗС № 17/010 ПАТ „Укрнафта” 35350 смт. Квасилів,  
333км а/д Київ-Чоп 

Якимюк 
Олександр 
Юрійович 
т. 63-08-87, 

ПНО-
05.56.2006.0010364 

225. АЗС № 17/011 ПАТ „Укрнафта” 
35350 смт Клевань,  

вул.  
Б. Хмельницького, 89а 

Якимюк 
Олександр 
Юрійович 
т. 63-08-87, 

ПНО-
05.56.2006.0010365 

226. АЗС № 17/018 ПАТ „Укрнафта” 35340 с. Бармаки,  
вул. Польова, 3 

Якимюк 
Олександр 
Юрійович 
т. 63-08-87, 

ПНО-
05.56.2006.0010372 

227. АЗС № 48 ТзОВ „Аріус Груп” 35360 с. В. Омеляна,  
вул. Дубенська, 14а 

Кучма Алла 
Львівна 
т. 63-08-87 

ПНО-
05.56.2008.0017312 



 
 

26 

228. АЗС № 47 ТзОВ „Аріус Груп” 35360 с. В. Омеляна,  
вул. Дубенська, 27а 

Кучма Алла 
Львівна 
т. 63-08-87 

ПНО-
05.56.2008.0017313 

229. АЗС № 18-04 ПІІ „АМІК 
Україна” 

35364 с. Грушвиця,  
вул. Квітнева, 1а 

Прокопчук Віктор 
Миколайович 

т. (0332) 78-89-73 

ПНО-
05.56.2008.0016841 

230. АЗС № 6 ПП „ОККО-РІТЕЙЛ” 35301 с. Шпанів,  
вул. Рівненська, 1 

Разказов Борис 
Степанович 

28-27-80 

ПНО-
05.56.2009.0020613 

231. АЗС № 7 ПП „ОККО-РІТЕЙЛ” 35342 с. Б. Криниця, 
вул. Рівненська, 112 

Разказов Борис 
Степанович 

28-27-80 

ПНО-
05.56.2009.0020612 

232. АЗС Філія „Рівненський 
райавтодор” 

33000 м. Рівне,  
вул. Гагаріна, 32 

Русін Федір 
Іванович, 
т.24-63-06 

ПНО-
01.56.2008.0018160 

233. 
АГНКС-Рівне РВУ 
„Львівавтогаз” ДП 

„Укравтогаз” НАК „Нафтогаг 
Україна” 

35340 с. Бармаки,  
вул. Рівненська, 1а 

Наумчик Сергій 
Опанасович  
т.24-93-81 

ПНО-
01.74.2004.0005571 

234. АГНКС  
ТОВ „СВ Трансгаз”  

33000 м. Рівне,  
вул. Енергетиків, 1а 

Хомич Ігор 
Васильович 
 т.64-47-74 

ПНО-
01.56.2008.0018161 

235. АГНКС 
ТОВ „Ролшип” 

35331 с. Городок 
вул. Б. Штейнгеля, 88а 

Дячук Андрій 
Васильович 
т. 61-81-32 

ПНО-
01.56.2008.0018166 

236. ТзОВ „Майстер ВУД” 35311 смт Клевань, 
вул. Лісова, 3 

Борисик Сергій 
Володимирович  
т. 27-10-49 

ПНО-
01.56.2004.0000872 

237. ТзОВ „Флорінг” 35311 смт Клевань, 
вул. Центральна, 38 

Козарик А.П. 
т.27-15-72 

ПНО-
01.56.2008.0016115  

238. ЗАТ „Рівненський ливарний 
завод” 

35331 с. Городок,  
вул. Привокзальна, 2 

Канський Валерій 
Кирилович 
т.61-15-20 

ПНО-
01.56.2008.0016904 

239. 
Очисні споруди каналізації 
Квасилівської дільниці ОВКП 
ВКГ „Рівнеоблводоканал” 

35350 смт Квасилів,  
вул. Шкільна, 50 

Сека Галина 
Миколаївна 
т. 22-34-30 

ПНО-
01.56.2008.0018163 

240. Киснева станція ТзОВ „Маневр” 35301 с. Шпанів,  
вул. Заводська, 1 

Ільчук Олександр 
Федорович 
т. 22-13-59 

ПНО-
01.56.2009.0020610 

241. 
Склад ПММ цеху по ремонту 

трансформаторів  
ПАТ „Рівнеобленерго” 

35320 с. Олександрія,  
вул. Свято-

Преображенська, 44 

Іверук Олександр 
Сергійович 
т. 69-42-98 

ПНО-
01.56.2009.0020621 

15. Рокитнівський район 

242. 
Газорозподільна станція смт. 

Рокитне 
 Рівненське ЛВУМГ 

34200 смт. Рокитне 
Олійник Ігор 
Ярославович 
т. 28-77-55 

ПНО-
01.56.2004.0005361 

243. Відгалуження до ГРС Рокитне 
Рівненське ЛВУМГ 34200 смт. Рокитне 

Олійник Ігор 
Ярославович 
т. 28-77-55 

ПНО-
9a.56.2006.0011321 

244. 
Трубопровід „Коростень-

Рокитне” 
Рівненське ЛВУМГ 

34200 смт. Рокитне 
Олійник Ігор 
Ярославович 
т. 28-77-55 

ПНО-
09.56.2007.0011826 

245. АЗС ДП „Рокитнівський 
лісгосп” 

34200 смт. Рокитне, 
вул. Незалежності, 42 

Петрук Анатолій 
Васильович 
т. 2-22-72 

ПНО-
05.56.2006.0010078 
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246. АЗС № 17/006 ПАТ 
„Укрнафта” 

34200 смт. Рокитне, 
а/д Київ-Ковель 254 км 

Якимюк 
Олександр 
Юрійович 
т. 63-08-87 

ПНО-
05.56.2006.0010362 

247. ВП „Томашгородський кар’єр”  
ПАТ „Укрзалізниця” 

34240 
смт Томашгород 

Лапюк Олег 
Олександрович 
т. 2-64-18 

ПНО-
04.56.2007.0013871 

248. АЗС № 35 ТзОВ „Аріус Груп” 34200 смт Рокитне, 
вул. Пролетарська, 25 

Кучма Алла 
Львівна 
т. 63-08-87 

ПНО-
05.56.2006.0010406 

249. АЗС № 4 ТОВ 
„Західенергопостач” 

34200 смт Рокитне, 
вул. І. Франка, 12 

Хомич Олег 
Володимирович 

т. 2-21-32 

ПНО-
05.56.2006.0010538 

250. Гідротехнічна споруда (дамба)  Осницького водосховища  34209 с. Осницьк 
Климончук Василь 

Михайлович  
т. 2-29-85 

ПНО-
03.56.2006.0010552 

251. ПАТ „Рокитнівський 
спецкар`єр” 34208 с. Рокитне 

Вівчар Ігор 
Іванович 
т. 2-22-90 

ПНО-04.56 
2007.0013973 

252. ПрАТ „Рокитнівський скляний 
завод” 

34200 смт Рокитне, 
вул. Пролетарська, 18 

Паробочий Леонід 
Васильович 
т. 2-24-52 

ПНО-01.56 
2007.0013866 

253. АЗС ФОП Кінчур І.М. 34200, смт. Рокитне,  
вул. Міцкевича, 96 

Кінчур Іван 
Миколайович 

т. 2-21-18, 2-11-64 

ПНО-05.56. 
2007.0013759 

254. АЗС № 7 „Кісоричі” ТОВ 
„Барот Ойл” 

34200, а/д Київ-Ковель 
253 км 

Кучма Алла 
Львівна 
т. 63-08-87 

ПНО-
05.56.2007.0012300 

255. Гідротехнічна споруда (дамба)  „Березівського водосховища”  34212 с. Березово 
Климончук Василь 

Михайлович  
т. 2-29-85 

ПНО-
03.56.2007.0010552 

256. Очисні споруди КП 
„Рокитневодоканал” 

34200 смт. Рокитне, 
вул. Пушкіна, 3 

Фещенко Віталій 
Володимирович 

т. 2-23-64 

ПНО-
01.56.2007.0014149 

257. АЗС ПП „Укрпалетсистем” 34260 с. Кисоричі, 
а/д Київ-Ковель, 254 км 

Можар Анатолій 
Васильович 
т. 2-20-09 

ПНО-
05.56.2010.0021079 

258. 
Автоцистерна для заправки 

автомашин газом  
ПП Коваленко М.Ф. 

34200 с. Масевичі,  
вул. Леніна, 236а  

Коваленко 
Михайло 
Федорович 
т. 3-25-92 

ПНО-
05.56.2011.0023599 

259. ПАТ „Томашгородський 
щебеневий завод” 

34240 смт Томашгород,  
вул. Поліська, 7 

Бунечко Віктор 
Васильович 
т. 26-3-19 

ПНО-
04.56.2007.0013877 

260. ІП „Томашгородський КДЗ” 34240 смт Томашгород 
Дідок Іван 
Іванович 

т. 050-43-58-467 

ПНО-
04.56.2007.0013851 

16. Сарненський район 

261. ДП „Сарнимлин” 34500 м. Сарни,  
вул. Заводська, 2 

арбітражний 
керуючий 

 Тихончук Л.Х. т. 
3-37-38, 3-31-53 

ПНО-
01.56.2004.0000883 

262. 
Проміжний склад балонів  
ПАТ „Житомиргаз” ДП 

„Пропан” 

34500 м. Сарни, вул. 
17-го Вересня, 115 

Вакулко Петро 
Іванович 

т. 067-410-44-45 

ПНО-
01.56.2004.0004706 
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263. 
Автомобільний газозаправний 
пункт ПАТ „Житомиргаз” ДП 

„Пропан” 

34500 м. Сарни, вул. 
17-го Вересня, 115 

Вакулко Петро 
Іванович 

т. 067-410-44-45 

ПНО-
05.56.2014.0027299 

264. 
Газорозподільна станція  

м. Сарни  
Рівненське ЛВУМГ. 

34500 м. Сарни, вул. 
Шкільна, 127 

Олійник Ігор 
Ярославович 
т. 28-77-55 

ПНО-
01.56.2004.0005359 

265. Відгалуження до ГРС Сарни 
Рівненське ЛВУМГ 34500 м. Сарни 

Олійник Ігор 
Ярославович 
т. 28-77-55 

ПНО-
9a.56.2004.0007577 

266. Відгалуження до ГРС Степань  
Рівненське ЛВУМГ 34560 с. Степань 

Олійник Ігор 
Ярославович 
т. 28-77-55 

ПНО-
9a.56.2004.0007578 

267. 
Газорозподільна станція с. 

Катеринівка  
Рівненське ЛВУМГ 

34541 с. Катеринівка 
Олійник Ігор 
Ярославович 
т. 28-77-55 

ПНО-
01.56.2004.0005358 

268. 
Газорозподільна станція с. 

Федорівка  
Рівненське ЛВУМГ 

34577 с. Федорівка 
Олійник Ігор 
Ярославович 
т. 28-77-55 

ПНО-
01.56.2004.0005360 

269. 
Відгалуження до ГРС 

Федорівка 
Рівненське ЛВУМГ 

34577 с. Федорівка 
Олійник Ігор 
Ярославович 
т. 28-77-55 

ПНО-
9a.56.2006.0011322 

270. 
Газорозподільна станція с. 

Степань  
Рівненське ЛВУМГ 

34560 с. Степань 
Олійник Ігор 
Ярославович 
т. 28-77-55 

ПНО-
01.56.2004.0005341 

271. 
Відгалуження до ГРС 

Катеринівка  
Рівненське ЛВУМГ 

34500 м. Сарни 
Олійник Ігор 
Ярославович 
т. 28-77-55 

ПНО-
9a.56.2004.0007584 

272. Склад вибухових матеріалів 
ДП „Карпатвибухпром”  34573 с. Гранітне 

Сорочинський 
Сергій 

Володимирович 
т. 7-60-23 

ПНО-
01.56.2014.0027314 

273. Залізнична станція Сарни 34500 м. Сарни, вул. 
Київська, 9 

Жовтяк Олександр 
Вікторович 
т. 7-22-00 

ПНО-
08.56.2004.0008071 

274. 
Міст залізничний металевий № 
31 Сарненської дистанції колій  
ДТГО „Львівська залізниця”  

34500 м. Сарни, 31 км 
з/д Київ-Ковель 

Царук Олександр 
Петрович  
т. 7-22-00 

ПНО-
07.56.2004.0007915 

275. 

АЗП Відокремлений 
структурний 

підрозділ „Клесівське кар’єро-
управління”  

ДП „Управління промислових 
підприємств” державної 
адміністрації залізничного 

транспорту 

34500 смт Клесів, вул. 
Заводська, 49 

Дмитренко Олег 
Михайлович 
т. 5-03-15 

ПНО-
04.56.2008.0017310 

276. Гранітний кар’єр та АЗП  
ПАТ „Вирівський кар’єр” 34573 с. Гранітне 

Горець Юрій 
Петрович 
т. 5-05-28 

ПНО-
04.56.2004.0008220 

277. 
Кар’єр та склад вибухових 

матеріалів 
ТзОВ ККНК „Технобуд”  

34500 смт. Клесів, вул. 
Промислова, 13 

Ковальчук 
Олександр 

Володимирович 
Т. 5-00-12 

ПНО-
04.56.2007.0012622 

278. ТзОВ „Селищанський 
гранітний кар’єр” 

34570 с. Селище, вул. 
Заводська, 1 

Ткачук Сергій 
Григорович 
т. 7-85-91 

ПНО-
01.56.2007.0013972 
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279. ЗАТ „Соснівський гранкар’єр” 34500 смт. Клесів, вул. 
Залізнична, 63 

Дуленко Максим 
Сергійович 
т. 7-54-13 

ПНО-
04.56.2011.0023598 

280. АЗС № 8 ТОВ 
„Західенергопостач” 

34500 смт Степань, вул. 
Шевченка, 93а 

Хомич Олег 
Володимирович 
т. 22-23-459 

ПНО-
05.56.2006.0010542 

281. АЗС-17/024 ПАТ „Укрнафта” 34500 с. Орлівка, вул. 
Варшавська, 1 

Якимюк Олександр 
Юрійович, т.63-08-

87 

ПНО-
05.56.2013.0026776 

282. АЗС-17/030 ПАТ „Укрнафта” 34500 м. Сарни, вул. 
Варшавська, 26 

Якимюк Олександр 
Юрійович, т.63-08-

87 

ПНО-
05.56.2013.0026779 

283. АЗС № 36 ТзОВ „Аріус Груп” 34500 м. Сарни, вул. 
Суворова, 2а 

Кучма Алла 
Львівна 
т. 63-08-87 

ПНО-
05.56.2006.0010407 

284. АЗС № 37 ТзОВ „Аріус Груп ” 34500 с. Немовичі, вул. 
1 Травня, 21 

Кучма Алла 
Львівна 
т. 63-08-87 

ПНО-
05.56.2006.0010405 

285. АЗС № 38 ТзОВ „Аріус Груп ” 34500 с. Федорівка, 
вул. Центральна, 55 

Кучма Алла 
Львівна 
т. 63-08-87 

ПНО-
05.56.2007.0013722 

286. АЗС № 2 ТОВ „Укр-Петроль” 34500 м. Сарни,  
вул. Варшавська, 2г 

Коцюба Евгеній 
Михайлович 

т. (0332) 77-97-57 

ПНО-
05.56.2007.0013679 

287. АЗС № 1 ТзОВ фірми 
„Журавлина” 

34500 м. Сарни, вул. 
Варшавська, 6 

Політило Олег 
Володимирович 

т. 3-22-85 

ПНО-
05.56.2008.0018169 

288. АЗС № 2 ТзОВ фірми 
„Журавлина” 

34500 смт Клесів, вул. 
Центральна, 6 

Політило Олег 
Володимирович 

т. 3-22-85 

ПНО-
05.56.2008.0018167 

289. АГЗП ПП Коваленко 34500 м. Сарни, вул. 
Авіаційна, 1 

Коваленко 
Михайло 
Федорович 
т. 3-67-11 

ПНО-
01.56.2006.0012619 

290. АЗП СГПП „Маяк” 34500 с. Зносичі, вул. 
Центральна, 5 

Остапчук Ігор 
Анатолійович 

 т. 7-52-41 

ПНО-
05.56.2010.0021090 

291. 
Міст через р. Случ Служби 
автомобільних доріг у 
Рівненській області 

34500 м. Сарни, вул. 
Варшавська,  

а/д Київ-Ковель 

Проник Юрій 
Дмитрович  
т. 0362226006 

ПНО-
07.56.2008.0016110 

292. 
Міст через річку „Горинь” 

Служби автомобільних доріг у 
Рівненській області 

Урочище „Тріщава”  
а/д “Київ-Ковель” 

Проник Юрій 
Дмитрович  
т. 0362226006 

ПНО-
07.56.2008.0016111 

293. 
Міст через річку „Горинь” 

служби автомобільних доріг у 
Рівненській області 

34500 с. Ремчиці,  
а/д „Сарни-

Старокостянтинів” 

Проник Юрій 
Дмитрович  
т. 0362226006 

ПНО-
07.56.2008.0016065 

294. Газова котельня КП 
„Сарникомуненергія” 

34500 м. Сарни, вул. 
Кулікова, 7 

Тусь Віталій 
Вікторович 
т. 3-23-42 

ПНО-
01.56.2008.0016948 

295. Газова котельня КП 
„Сарникомуненергія” 

34500 м. Сарни, вул. 
Київська, 10 

Тусь Віталій 
Вікторович 
т. 3-23-42 

ПНО-
01.56.2008.0016951 

296. Газова котельня КП 
„Сарникомуненергія” 

34500 м. Сарни, вул. 
Ковельська, 20 

Тусь Віталій 
Вікторович 
т. 3-23-42 

ПНО-
01.56.2008.0016952 
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297. Державне мале підприємство 
„Водозабір” 

34500 м. Сарни, вул. 
Заводська, 17 

Голова 
ліквідаційної 

комісії  
Полупан 
Володимир 
Михайлович 

ПНО-
01.56.2007.0014088 

298. Очисні споруди КП 
„Клесівводоканал”  

34500 смт Клесів, вул. 
Залізнична, 39 

Герман 
Володимир 
Романович 
т. 3-07-75 

ПНО-
04.56.2007.0014088 

299. ТОВ „Завод металевих 
виробів” 

34500 м. Сарни, вул. 17 
вересня, 21 

Циганенко Андрій 
Володимирович 

т. 3-42-16 

ПНО-
01.56.2011.0023565 

300. АЗС № 25 ПП „ОККО-
РІТЕЙЛ” 

34500 м. Сарни,  
вул. Варшавська, 4б 

Разказов Борис 
Степанович 

28-27-80 

ПНО-
05.56.2012.0025145 

17. м. Дубно 

301. 
Аміачно-холодильна 

установка 
ПАТ „Дубномолоко”  

35600 м. Дубно, вул. 
Грушевського, 117а 

Волошин Олег 
Миколайович 
т. 2-16-66 

ПНО-
01.56.2004.0000766 

302. Нафтобаза ТОВ „ВОГ Ритейл” 35600 м. Дубно, вул. 
Страклівська, 18а 

Олійник 
Олександр 
Тарасович 
т. 4-46-97 

ПНО-
01.56.2004.0000830 

303. 
ПАТ „Державна продовольчо-
зернова корпорація України” 

Дубенський комбінат 
хлібопродуктів 

35602 м. Дубно, вул. 
Залізнична, 50 

Ярощук Анатолій 
Андрійович 

т. (03656) 2-23-85 

ПНО-
01.56.2004.0000837 

304. Залізнична станція Дубно 35602 м. Дубно, вул. 
Залізнична, 2 

Мельничук Василь 
Федорович 

т. 095-442-26-87 

ПНО-
08.56.2004.0008068 

305. Очисні споруди  
ВКП ВКГ „Дубноводоканал”  

35600 м. Дубно, вул. 
Гірницька, 3а 

Шпетун Сергій 
Володимирович 
т. 067-360-84-77 

ПНО-
01.56.2006.0010551 

306. АЗС № 17/012 ПАТ 
„Укрнафта” 

35600 м. Дубно, вул. 
Грушевського, 119б 

Якимюк 
Олександр 
Юрійович 
т. 63-08-87 

ПНО-
05.56.2006.0010366 

307. АЗС№17/031 ПАТ „Укрнафта” 35600 м. Дубно, вул. 
Залізнична, 10 

Якимюк 
Олександр 
Юрійович 
т. 63-08-87 

ПНО-
05.56.2006.0010403 

308. ПАТ „Дубенський завод 
гумово-технічних виробів” 

35600 м. Дубно, вул. 
Млинівська, 59 

Іващук Олександр 
Іванович 
т. 4-17-98 

 ПНО-
01.56.2008.0016064 

309. АЗС № 6 „Дубно” ТОВ „Барот 
Ойл” 

35604 м. Дубно, вул. 
Шевченка, 66 

Поліщук Павло 
Вікторович 
 т. 63-08-11 

ПНО-
05.56.2007.0012624 

310. АЗС № 12 ВРД ТОВ „ВОГ 
Ритейл” 

35600 м. Дубно, вул. 
Комунальна, 2 

Рашкевич Іван 
Адамович 

т. 097-471-60-39 

ПНО-
05.56.2007.0014873 

311. ТзОВ „Ливарно-механічний 
завод „Ісполін” 

35604 м. Дубно, вул. 
Грушевського, 134 

Цимбалюк Микола 
Леонтійович 
т. 4-48-95 

ПНО-
01.56.2008.0016063 
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312. АЗС № 17 ПП „ОККО-
РІТЕЙЛ” 

35600 м. Дубно, вул. 
Грушевського, 88 

Разказов Борис 
Степанович 

28-27-80 

ПНО-
05.56.2008.0016946 

313. Газова котельня КП 
„Дубнокомуненергія” 

35604 м. Дубно, вул. 
Сурмичі, 101б 

Мирончук 
Володимир 
Миколайович 
т. 4-28-71 

ПНО-
01.56.2009.0018299 

314. Газова котельня КП 
„Дубнокомуненергія” 

35604 м. Дубно, вул. 
Грушевського, 141 

Мирончук 
Володимир 
Миколайович 
т. 4-28-71 

ПНО-
01.56.2009.0018313 

315. Газова котельня КП 
„Дубнокомуненергія” 

35604 м. Дубно, вул. 
Грушевського,170в 

Мирончук 
Володимир 
Миколайович 
т. 4-28-71 

ПНО-
01.56.2009.0018295 

316. Газова котельня КП 
„Дубнокомуненергія” 

35604 м. Дубно, вул. 
Грушевського, 105 

Мирончук 
Володимир 
Миколайович  
т. 4-28-71 

ПНО-
01.56.2009.0018297 

317. Газова котельня КП 
„Дубнокомуненергія” 

35602 м. Дубно, вул. 
Грушевського, 119а 

Мирончук 
Володимир 
Миколайович 
т. 4-28-71 

ПНО-
01.56.2009.0018303 

318. Газова котельня КП 
„Дубнокомуненергія” 

35604 м. Дубно, вул. 
Мирогощанська, 67 

Мирончук 
Володимир 
Миколайович 
т. 4-28-71 

ПНО-
01.56.2009.0018301 

319. Газова котельня КП 
“Дубнокомуненергія” 

35601 м. Дубно, вул. 
Кондратюка, 2а 

Мирончук 
Володимир 
Миколайович 
т. 4-28-71 

ПНО-
01.56.2009.0018302 

320. Газова котельня КП 
„Дубнокомуненергія” 

35601 м. Дубно, вул. Кн. 
Острозького, 23 

Мирончук 
Володимир 
Миколайович 
т. 4-28-71 

ПНО-
01.56.2009.0018298 

321. Склад твердого палива КП 
„Дубнокомуненергія” 

35600 м. Дубно, вул. 
Промислова, 21 

Мирончук 
Володимир 
Миколайович 
т. 4-28-71 

ПНО- 
01.56.2009.0018314 

322. ПАТ „Дубнобудматеріали” 35600 м. Дубно, вул. 
Залізнична, 4 

Джус Георгій 
Іванович 
т. 4-25-56 

ПНО-
01.56.2009.0019727 

323. Склади пального  
Військова частина А-2363 

35602 м. Дубно, вул. 
Космонавтів, 2 

Гардубей Денис 
Васильович 

т. (03656) 4-20-36 

ПНО-
01.56.2010.0022227 

324. 
Склад ПММ  

ТзОВ СП „Нива” Дубенський 
цукровий завод 

35601 м. Дубно, пров. 
Центральний, 1 

Романовський 
Юрій 

Миколайович 
т.(03656) 3-31-84 

ПНО- 
01.56.2008.0016056 

325. 
Газова котельня  

ПП „Комбінат продуктів 
харчування”  

35604 м. Дубно, вул. 
Мирогощанська, 64 

Терещук Олег 
Миколайович 

т.(03656) 4-58-99 

ПНО- 
01.56.2009.0020622 

326. АЗС ДП „Рівнеоблавтодор” 
філія „Дубенська ДЕД” 

35600 м. Дубно, вул. 
Львівська, 51 

Бондарець Василь 
Євгенович 

т. (03656) 4-21-08 

ПНО-
01.56.2010.0021104 
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327. АГЗП № 6 ТзОВ „Тайм-Газ” м. Дубно, вул. Садова, 
7а 

Войнов Юрій 
Володимирович 
т. 099-097-79-33 

ПНО-
05.56.2012.0025210 

328. 
Автомобільний газозаправний 
пункт ПАТ „Житомиргаз” ДП 

„Пропан” 

35600 м. Дубно, вул. 
Запорізька, 51 

Вакулко Петро 
Іванович 

т. 067-460-44-45 

ПНО-
05.56.2014.0027310 

329. 
Проміжний склад балонів  
ПАТ „Житомиргаз” ДП 

„Пропан” 

35600 м. Дубно, вул. 
Запорізька, 51 

Вакулко Петро 
Іванович 

т. 067-460-44-45 

ПНО-
01.56.2014.0027302 

18. м. Острог 

330. Газорозподільна станція  
м. Острог Рівненське ЛВУМГ 

35800 м. Острог,  
пр. Незалежності, 159 

Олійник Ігор 
Ярославович 
т. 28-77-55 

ПНО-
01.56.2004.0005350 

331. Відгалуження до ГРС Острог  
Рівненське ЛВУМГ 35800 м. Острог 

Олійник Ігор 
Ярославович 
т. 28-77-55 

ПНО-
9a.56.2004.0007564 

332. АЗС ДП „Острозьке лісове 
господарство”  

35800 м. Острог, пр. 
Незалежності, 167 

Колода Володимир 
Михайлович 

т.2-26-53, 2-28-81 

ПНО-
05.56.2008.0016053 

333. АЗС № 15 ПП „ОККО-
РІТЕЙЛ” 

35800 м. Острог, вул. 
Островського, 30 

Разказов Борис 
Степанович 

28-27-80 

ПНО-
05.56.2008.0016945 

334. Газова котельня 
ОКП „Теплоенергія” 

35800 м. Острог, 
вул. Л.Українки, 1 

Самардак 
Анатолій 

Михайлович  
т. 3-09-74, 3-04-62 

ПНО-
01.56.2012.0025220 

19. м. Рівне 

335. ПАТ „Рівнеазот” 33017 м. Рівне-17 

Заблуда Михайло 
Васильович 

т. 61-72-03, 61-80-
50, 61-80-10 

ПНО-
01.56.2004.0000493 

336. Аміачно-холодильна 
установка ТДВ „Рівнехолод” 

33028 м. Рівне,  
вул. Кн. Володимира, 

112 

Мартинчук Василь 
Степанович  
т. 63-38-18 

ПНО-
01.56.2004.0000315 

337. 

Аміачно-холодильна установка 
підприємства споживчої 
кооперації „Центральна 

лабораторія по якості продукції” 
ПСК „ЦЛЯП” 

33009 м. Рівне,  
вул. Млинівська, 22б 

Колодич Микола 
Петрович 
т. 62-83-22 

ПНО-
01.56.2007.0015318 

338. 
Очисні споруди 
РОВКП ВКГ 

„Рівнеоблводоканал” 

33016 м. Рівне, 
вул. Будівельників, 22 

Карауш Андрій 
Петрович 
т. 22-23-55 

ПНО-
01.56.2004.0002789 

339. 
Станція знезараження питної 

води РОВКП ВКГ 
„Рівнеоблводоканал” 

33028 м. Рівне, 
вул. Чорновола, 89 

Карауш Андрій 
Петрович 
т. 22-23-55 

ПНО-
01.56.2004.0002779 

340. 
Газорозподільна станція  

м. Рівне (Тинне) 
Рівненське ЛВУМГ 

33027 м. Рівне 
Олійник Ігор 
Ярославович 
т. 28-77-55 

ПНО-
01.56.2004.0005339 

341. Відгалуження до ГРС Тинне 
Рівненське ЛВУМГ 33027 м. Рівне 

Олійник Ігор 
Ярославович 
т. 28-77-55 

ПНО-
9a.56.2006.0011318 

342. Газорозподільна станція  
м. Рівне Рівненське ЛВУМГ 33027 м. Рівне 

Олійник Ігор 
Ярославович 
т. 28-77-55 

ПНО-
01.56.2004.0005340 
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343. Відгалуження до ГРС Рівне 
Рівненське ЛВУМГ 33027 м. Рівне 

Олійник Ігор 
Ярославович 
т. 28-77-55 

ПНО-
9a.56.2006.0011325 

344. 
Трубопровід „Кам’янка - 

Бузька - Рівне I”  
Рівненська обл 

33027 м. Рівне,  
вул. Костромська, 25а 

Олійник Ігор 
Ярославович 
т. 28-77-55 

ПНО-
09.56.2004.0007546 

345. 
Трубопровід „Кам’янка - 

Бузька - Рівне IІ”. 
Рівненська обл 

33027 м. Рівне,  
вул. Костромська, 25а 

Олійник Ігор 
Ярославович 
т. 28-77-55 

ПНО-
09.56.2004.0007551 

346. 
Трубопровід „Кам’янка – 
Бузька – Рівне І, ІІ” 
(Лупінг Дм-720 мм)  
Рівненське ЛВУМГ 

33000 м. Рівне 
Олійник Ігор 
Ярославович 
т. 28-77-55 

ПНО-
9a.56.2006.0011326 

347. Відгалуження на Луцьк ІІ 33027 м. Рівне,  
вул. Костромська, 25а 

Олійник Ігор 
Ярославович 
т. 28-77-55 

ПНО-
9a.56.2004.0007569 

348. ЗАТ „Рівне-борошно” 33001 м. Рівне,  
вул. Біла, 35 

Горбатюк 
Олександр 

Анатолійович 
т. 63-10-20 

ПНО-
01.56.2004.0002398 

349. Станція Рівне Львівської 
залізниці 

33013 м. Рівне,  
пл. Привокзальна, 1 

Безуглий Ігор 
Петрович 
т. 291-31-35 

ПНО-
08.56.2004.0008060 

350. Міст залізничний металевий № 
73 

33013 м. Рівне,  
вул. Н. Хасевича, 13 

Дощук Сергій 
Іванович 
т. 291-22-30 

ПНО-
07.56.2004.0007916 

351. ПАТ „Фабрика нетканих 
матеріалів” 

33016 м. Рівне,  
вул. Фабрична, 2 

Коберський 
Василь 

Михайлович 
т. 24-62-51 

ПНО-
01.56.2004.0000879 

352. АЗС № 1 ПП „ОККО-РІТЕЙЛ” 33027 м. Рівне,  
вул. Київська, 84  

Разказов Борис 
Степанович 

28-27-80 

ПНО-
05.56.2005.0009077 

353. АЗС № 2 ПП „ОККО-РІТЕЙЛ” 33028 м. Рівне,  
вул. Гагаріна, 18а 

Разказов Борис 
Степанович 

28-27-80 

ПНО-
05.56.2005.0009078 

354. АЗС № 3 ПП „ОККО-РІТЕЙЛ” 33010 м. Рівне,  
вул. Дубенська, 74 

Разказов Борис 
Степанович 

28-27-80 

ПНО-
05.56.2005.0009079 

355. АЗС № 4 ПП „ОККО-РІТЕЙЛ” 
33028 м. Рівне,  

вул. Чорновола, 92  
 

Разказов Борис 
Степанович 

28-27-80 

ПНО-
05.56.2005.0009081 

356. АЗС № 5 ПП „ОККО-РІТЕЙЛ” 33016 м. Рівне,  
вул. Шухевича, 18а  

Разказов Борис 
Степанович 

28-27-80 

ПНО-
05.56.2005.0009080 

357. АЗС № 9 ПП „ОККО-РІТЕЙЛ” 33028 м. Рівне,  
вул. Курчатова, 15 

Разказов Борис 
Степанович 

28-27-80 

ПНО-
05.56.2012.0025143 

358. АЗС № 10 ФОП  
Першогуба В.Л. 

33024 м. Рівне,  
вул. Соборна, 370 

Першогуба 
Валерій 

Леонтійович 
т. 68-33-50 

ПНО-
05.56.2006.0010429 

359. АЗС № 1 ФОП  
Першогуба В.Л. 

33027 м. Рівне,  
вул. Київська, 108а 

Першогуба 
Валерій 

Леонтійович 
т. 68-33-50 

ПНО-
05.56.2006.0010536 
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360. АЗС № 16 ТОВ 
„Західенергопостач” 

33024 м. Рівне,  
вул. Макарова, 44а 

Хомич Олег 
Володимирович 
т. 68-33-50 

ПНО-
05.56.2006.0010427 

361. АЗС № 2 ТОВ 
„Західенергопостач” 

33024 м. Рівне,  
вул. Млинівська, 18 

Хомич Олег 
Володимирович 
т. 68-33-50 

ПНО-
05.56.2006.0010535 

362. АЗС № 43 ТзОВ „Аріус Груп” 33028 м. Рівне  
вул. Набережна, 11 

Кучма Алла 
Львівна 
т. 63-08-87 

ПНО-
05.56.2006.0010395 

363. АЗС № 44 ТзОВ „Аріус Груп” 33027 м. Рівне  
вул. Пухова, 85а; 

Кучма Алла 
Львівна 
т. 63-08-87 

ПНО-
05.56.2006.0010396 

364. АЗС № 45 ТзОВ „Аріус Груп” 33018 м. Рівне  
вул. Відінська, 9а 

Кучма Алла 
Львівна 
т. 63-08-87 

ПНО-
05.56.2006.0010397 

365. АЗС № 46 ТзОВ „Аріус Груп” 33016 м. Рівне,  
вул. Будівельників, 11 

Кучма Алла 
Львівна 
т. 63-08-87 

ПНО-
05.56.2006.0010398 

366. АЗС № 49 ТзОВ „Аріус Груп” 33018 м. Рівне  
вул. Курчатова, 3б 

Кучма Алла 
Львівна 
т. 63-08-87 

ПНО-
05.56.2006.0010399 

367. АЗС № 50 ТзОВ „Аріус Груп” 33018 м. Рівне вул. 
Курчатова, 12а 

Кучма Алла 
Львівна 
т. 63-08-87 

ПНО -
05.56.2012.0025149 

368. АЗС № 17/001 ПАТ 
„Укрнафта” 

33024 м. Рівне,  
вул. Млинівська, 29 в 

Якимюк 
Олександр 
Юрійович 
т. 63-08-88 

ПНО-
05.56.2006.0010358 

369. АЗС № 17/009 ПАТ 
„Укрнафта” 

33000 м. Рівне,  
вул. Кн.Володимира, 

112а 

Якимюк 
Олександр 
Юрійович 
т. 63-08-88 

ПНО-
05.56.2006.0010363 

370. АЗС №17/020 ПАТ 
„Укрнафта” 

33000 м. Рівне,  
вул. Черняка, 17 

Якимюк 
Олександр 
Юрійович 
т. 63-08-88 

ПНО-
05.56.2006.0010374 

371. АЗС № 17/022 ПАТ 
„Укрнафта” 

33000 м. Рівне,  
вул. Чернишова, 11 

Якимюк 
Олександр 
Юрійович 
т. 63-08-88 

ПНО-
05.56.2006.0010376 

372. АЗС № 8 ТОВ „Барот Ойл” 33027 м. Рівне,  
вул. Київська, 100б 

 Паламарчук 
Наталія 

Олекесіївна 
т. 5-40-44 

ПНО-
05.56.2007.0012301 

373. АЗС № 9 ТОВ „Барот Ойл” 33027 м. Рівне,  
вул. Пухова, 85 

 Паламарчук 
Наталія 

Олекесіївна 
т. 5-40-44 

ПНО-
05.56.2007.0012623 

374. АЗС № 14 ТОВ „Барот Ойл”” 33027 м. Рівне,  
вул. Курчатова, 9а 

 Паламарчук 
Наталія 

Олекесіївна 
т. 5-40-44 

ПНО-
05.56.2009.0020625 

375. АЗС ТзОВ „АЗС – Сервіс” 33018 м. Рівне,  
вул. Курчатова, 32 

Татарчук Ігор 
Петрович 
т. 23-00-94 

ПНО-
05.56.2006.0010854 
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376. АЗС № 8 ВРД ТОВ „ВОГ 
Ритейл” 

33004 м. Рівне,  
вул. Дубенська, 163а 

Рашкевич Іван 
Адамович 

т. 097-471-60-39 

ПНО-
05.56.2007.0014 874 

377. АЗС № 13 ВРД ТОВ „ВОГ 
Ритейл” 

33028 м. Рівне,  
вул. Менделєєва, 26 

Рашкевич Іван 
Адамович 

т. 097-471-60-39 

ПНО-
05.56.2006.0009880 

378. АЗС ДП „Авіком-Рівне” 33001 м. Рівне,  
вул. Пирогова, 7 

П’ятак Олександр 
Леонідович 

т. 61-99-22, 61-99-
24 

ПНО-
05.56.2007.0012610 

379. Склад ПММ ДП „ Авіком – 
Рівне” 

33009 м. Рівне,  
пров. Робітничий, 5 

П’ятак Олександр 
Леонідович 

т. 61-99-22, 61-99-
24 

ПНО-
05.56.2008.0018156 

380. Склад нафтопродуктів  
ТзОВ „Дівай Вест” 

33028 м. Рівне,  
вул. Кн. Володимира, 

112а 

Ситник 
Володимир 

Олександрович  
т. 26-47-95 

ПНО-
01.56.2012.0025222 

381. АЗС ПАТ „Поліссяхліб” 33010, м. Рівне,  
вул. Макарова, 14 

Нагорнюк Віктор 
Володимирович  
т. 62-83-78, т. 63-

24-33 

ПНО-
05.56.2007.0012616 

382. Котельня ТОВ 
„Рівнетеплоенерго” 

33010 м. Рівне, вул. 
Жукова, 22 

Коропецький 
Степан 

Мафтейович 
т. 28-55-57 

ПНО-
01.56.2007.0012355 

383. Котельня ТОВ 
„Рівнетеплоенерго” 

33024 м. Рівне,  
вул. Соборна, 225к 

Коропецький 
Степан 

Мафтейович 
т. 28-55-57 

ПНО-
01.56.2007.0012356 

384. Котельня ТОВ 
„Рівнетеплоенерго” 

33001 м. Рівне,  
вул. Поліська, 5б 

Коропецький 
Степан 

Мафтейович 
т. 28-55-57 

ПНО-
01.56.2007.0012358 

385. Котельня ТОВ 
„Рівнетеплоенерго” 

33001 м. Рівне,  
вул. Дворецька, 108д 

Коропецький 
Степан 

Мафтейович 
т. 28-55-57 

ПНО-
01.56.2007.0012359 

386. Котельня ТОВ 
„Рівнетеплоенерго” 

33001 м. Рівне,  
вул. Дворецька, 108г 

Коропецький 
Степан 

Мафтейович 
т. 28-55-57 

ПНО-
01.56.2007.0012360 

387. Котельня ТОВ 
„Рівнетеплоенерго” 

33018 м. Рівне,  
вул. Мірющенка, 41 

Коропецький 
Степан 

Мафтейович 
т. 28-55-57 

ПНО-
01.56.2007.0012362 

388. Котельня ТОВ 
„Рівнетеплоенерго” 

33001 м. Рівне,  
вул. Герцена, 5 

Коропецький 
Степан 

Мафтейович 
т. 28-55-57 

ПНО-
01.56.2007.0012364 

389. Котельня ТОВ 
„Рівнетеплоенерго” 

33013 м. Рівне,  
вул. Київська, 60б 

Коропецький 
Степан 

Мафтейович 
т. 28-55-57 

ПНО-
01.56.2007.0012366 
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390. Котельня ТОВ 
„Рівнетеплоенерго” 

33018 м. Рівне,  
вул. Відінська, 21а 

Коропецький 
Степан 

Мафтейович 
т. 28-55-57 

ПНО-
01.56.2007.0012367 

391. Котельня ТОВ 
“Рівнетеплоенерго” 

33027 м. Рівне,  
вул. Березовського, 20 

Коропецький 
Степан 

Мафтейович 
т. 28-55-57 

ПНО-
01.56.2007.0012368 

392. Котельня ТОВ 
„Рівнетеплоенерго” 

 33023 м. Рівне,  
вул. Київська, 6 

Коропецький 
Степан 

Мафтейович 
т. 28-55-57 

ПНО-
01.56.2007.0012369 

393. Котельня ТОВ 
„Рівнетеплоенерго” 

33002 м. Рівне,  
вул. Кременецька, 2а 

Коропецький 
Степан 

Мафтейович 
т. 28-55-57 

ПНО-
01.56.2007.0012370 

394. Котельня ТОВ 
“Рівнетеплоенерго” 

33018 м. Рівне,  
вул. Курчатова, 54а 

Коропецький 
Степан 

Мафтейович 
т. 28-55-57 

ПНО-
01.56.2007.0012371 

395. Котельня ТОВ 
„Рівнетеплоенерго” 

33028 м. Рівне,  
вул. Чорновола, 74 

Коропецький 
Степан 

Мафтейович 
т. 28-55-57 

ПНО-
01.56.2007.0012372 

396. Котельня ТОВ 
„Рівнетеплоенерго” 

33014 м. Рівне,  
вул. С. Бандери, 30 

Коропецький 
Степан 

Мафтейович 
т. 28-55-57 

ПНО-
01.56.2007.0012375 

397. АЗС ТОВ „Рівнетеплоенерго” 33027, м. Рівне, вул. 
Д.Галицького, 27 

Коропецький 
Степан 

Мафтейович 
т. 28-55-57 

ПНО-
05.56.2007.0013414 

398. Котельня ТОВ 
„Рівнетеплоенерго” 

33010 м. Рівне,  
вул. Макарова, 42а 

Коропецький 
Степан 

Мафтейович 
т. 28-55-57 

ПНО-
01.56.2009.0020615 

399. Котельня ТОВ 
„Рівнетеплоенерго” 

33009 м. Рівне, вул. Кн. 
Володимира, 71а 

Коропецький 
Степан 

Мафтейович 
т. 28-55-57 

ПНО-
01.56.2009.0020618 

400. Котельня ТОВ 
„Рівнетеплоенерго” 

33016 м. Рівне,  
вул. Будівельників, 8 

Коропецький 
Степан 

Мафтейович 
т. 28-55-57 

ПНО-
01.56.2009.0020614 

401. Котельня ТОВ 
„Рівнетеплоенерго” 

33016 м. Рівне,  
вул. Будівельників, 2а 

Коропецький 
Степан 

Мафтейович 
т. 28-55-57 

ПНО-
01.56.2009.0020619 

402. Котельня ТОВ 
„Рівнетеплоенерго” 

33013 м. Рівне,  
вул. Набережна, 8б 

Коропецький 
Степан 

Мафтейович 
т. 28-55-57 

ПНО-
01.56.2009.0020617 

403. Котельня ТОВ 
„Рівнетеплоенерго” 

33022 м. Рівне, вул. 
Гагаріна, 17 

Коропецький 
Степан 

Мафтейович 
т. 28-55-57 

ПНО-
01.56.2009.0020620 
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404. Котельня ТОВ 
„Рівнетеплоенерго” 

33022 м. Рівне,  
ул. Сошенка, 5б 

Коропецький 
Степан 

Мафтейович 
т. 28-55-57 

ПНО-
01.56.2007.0012363 

405. Котельня ТОВ 
„Рівнетеплоенерго” 

33022 м. Рівне,  
вул. Шкільна, 13 

Коропецький 
Степан 

Мафтейович 
т. 28-55-57 

ПНО-
01.56.2007.0012365 

406. Котельня ТОВ 
„Рівнетеплоенерго” 

33022 м. Рівне,  
вул. 16 Липня, 19 

Коропецький 
Степан 

Мафтейович 
т. 28-55-57 

ПНО-
01.56.2007.0012373 

407. Котельня ТОВ 
„Рівнетеплоенерго” 

33022 м. Рівне,  
вул. Коперніка, 44 

Коропецький 
Степан 

Мафтейович 
т. 28-55-57 

ПНО-
01.56.2007.0012357 

408. Котельня ПрАТ „Еско Рівне” 33028 м. Рівне,  
вул. Мірющенка, 25а 

Весельська Ніна 
Іванівна 
т. 26-34-69 

ПНО-
01.56.2009.0019737 

409. АГНКС ТзОВ „Стейт Оіл” 33027 м. Рівне,  
вул. Костромська, 42 

Оліфер Сергій 
т. 067-218-07-32 

ПНО-
01.56.2008.0016833 

410. АГЗП ТОВ „Тайм-Газ” 33027 м. Рівне,  
вул. Київська, 117а 

Войнов Юрій 
Володимирович 
т. 099-097-79-33 

ПНО-
05.56.2013.0025212 

411. АГЗП ПрАТ „Новагаз” 33028 м. Рівне, 
 вул. Млинівська, 30а 

Дяків Василь 
Тарасович 

т. 097 404-73-65 

ПНО-
05.56.2011.0024751 

412. ПАТ „Рівненський завод 
будівельних матеріалів” 

33001 м. Рівне,  
вул. Дворецька, 120б 

Борискін Анатолій 
Федорович  
т. 63-36-93 

ПНО-
05.56.2008.0016886 

413. 
КАТП № 1728 

(Рівненський полігон твердих 
побутових відходів) 

33018 м. Рівне,  
вул. Курчатова, 22 

Тимощук 
Володимир 
Никифорович  
т. 23-02-68 

ПНО-
05.56.2008.0018158 

414. Склади ПММ ТзОВ „РОМ” 33009 м. Рівне, провул. 
Робітничий, 5 

Косарев Михайло 
Іванович 
т. 63-64-85 

ПНО-
01.56.2009.0019725 

415. АЗС філіі Рівненської ДЕД  
ДП „Рівнеоблавтодор” 

33027 м. Рівне,  
вул. Київська, 24а 

Шинкарук Андрій 
Миколайович 
т. 63-68-43 

ПНО-
05.56.2009.0020387 

416. 
АЗС КП „Рівненське шляхово-
експлуатаційне управління 
автомобільних доріг” 

33027, м. Рівне,  
вул. Д.Галицького, 27 

Клімук Віктор 
Якович 

т. 23-02-36 

ПНО-
05.56.2009.0019741 

417. ТзОВ „РЗВА - Електрик” 33009 м. Рівне, 
 вул. Біла, 16 

Кондратюк Сергій 
Васильович 
т. 61-73-05 

ПНО-
01.56.2009.0020406 

418. 
Станція наповнення балонів 

стисненим киснем  
СПД Сидоров 

 33013 м. Рівне, вул. 
Бахарєва, 23 

Сидоров 
Олександр 
Володимирович 

т. 63-45-51 

ПНО-
01.56.2007.0012617 

419. Киснева станція Рівненської обласної клінічної лікарні 
33027 м. Рівне,  
вул. Київська, 78г 

Семанів Мирослав 
Михайлович 
т. 28-19-10 

ПНО-
01.56.2009.0020390 

420. Киснева станція Рівненської 
обласної дитячої лікарні  

33027 м. Рівне,  
вул. Київська, 60 

Бойко Віталій 
Ярославович 
т. 28-86-23 

ПНО-
01.56.2010.0022223 
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421. 
Автомобільний газозаправний 

пункт 
ПАТ „Житомиргаз” ДП 

„Пропан” 

33016 м. Рівне,  
вул. Будівельників, 10 

Вакулко Петро 
Іванович 

т. 097-645-07-97 

ПНО-
05.56.2014.0027303 

20. м. Вараш 

422. ВП „Рівненська АЕС” НАЕК 
„Енергоатом” 34400 м. Вараш 

Павлишин Павло 
Яремович 

т. 2-23-50, 64-3-50 

ПНО-
01.56.2004.0001098 

423. 
Аміачно-холодильна 

установка Бази управління 
робітничого постачання ВП 

„Рівненська АЕС”  

34400 м. Вараш,  
м-н Перемоги, 25 

Павлишин Павло 
Яремович 

т. 2-23-50, 64-3-50 

ПНО-
01.56.2007.0012611 

424. 
Склад ПММ Автоматизованої 
системи контролю радіаційної 

обстановки (АСКРО) 

34400 м. Вараш,  
вул. Ринкова 

Павлишин Павло 
Яремович 

т. 2-23-50, 64-3-50 

ПНО-
01.56.2007.0013874 

425. АЗС автотранспортного цеху ВП 
„РАЕС” 34400 м. Вараш 

Павлишин Павло 
Яремович 

т. 2-23-50, 64-3-50 

ПНО-
05.56.2008.0016895 

426. АЗС ТзОВ фірми „Журавлина” 34400 м. Вараш,  
м-н Північний, 6 

Політило Олег 
Володимирович 

т. 3-22-85 

ПНО 
05.56.2007.0014150 

427. АЗС № 12 ТОВ 
„Західенергопостач” 

34400 м. Вараш,  
вул. Комунальна, 15 

Хомич Олег 
Володимирович,  
т. 62-56-49 

ПНО-
05.56.2009.0020386 

428. АЗС № 17/033 ПАТ 
„Укрнафта” 

34400 м. Вараш,  
вул. Правика, 2 

Якимюк Олександр 
Юрійович 
 т. 63-08-87 

ПНО-
05.56.2013.0026777 

429. 
Очисні споруди Варашського 

міського комунального 
підприємства 

34400 м. Вараш,  
м-н Північний,  
пром. зона, 34 

Саушкін Роман 
Юрійович 
т. 2-20-07 

ПНО-
01.56.2014.0026939 

 
 

Потенційно небезпечні об’єкти, які підлягають паспортизації 
 
 

№ 
з/
п 

Назва 
потенційно- 
небезпечного 
об’єкту 

Місце 
знаходження ПНО 

Підпоряд-
кованість 
ПНО 

Місце 
знаходження 

юридичної особи / 
місце проживання 
фізичної особи, 
від-повідальних за 

ПНО 

Вид 
небезпеки 

Відповідальна особа

1 2 3 4 5 6 7 
1. Володимирецький район 

1. 
АЗС та кар’єр 
ДП „Регіон 
Інвест” 

34300 с. 
Володимирець 

Приватна 
власність 

м. Рівне,  
вул. 
Д.Галицького, 25 

Вибухопоже
жна 

Кривко Віктор 
Васильович  
т. 096-373-8064 

2. Гощанський район 

2. 
АЗС № 28 ПП 
„ОККО-
РІТЕЙЛ” 

35400 с. 
Горбаків,  
вул. Центральна 

Приватна 
власність 

Рівненський р-н, 
с. Н.Любомирка,  
вул. Нафтовиків, 
2а 

Вибухопоже
жна 

Разказов Борис 
Степанович 

28-27-80 
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3. Дубенський район 

3. 
АЗС № 6 ТОВ 
„Укр-Петроль” 

35622 с.Панталія, 
 вул. 17 вересня, 
39 

Приватна 
власність 

м.Луцьк 
вул. Г.Гонгадзе, 
5 

Вибухопоже
жна 

Коцюба Евгеній 
Михайлович 
т. (0332) 77-97-57 

4. 
АГЗП ТзОВ 
„Єврогаз 
Плюс” 

35600 с. Зелений 
Гай, вул. 
Рівненська, 1-б 

Приватна 
власність 

м. Луцьк,  
вул. Рівненська, 
76А/25 

Вибухопоже
жна 

Мельничук Віктор 
Миколайович 
т. 03332-783-298 

4. Дубровицький район 

5. 
ТОВ 
„Торфленд 
Україна” 

34100 с.Людинь 
Приватна 
власність 

м. Київ, вул. 
Героїв 
Сталінграда, 45 

Пожежонебе
зпечна 

Урбан Віталій 
Анатолійович 
т. 098-445-91-08 

5. Корецький район 

6. 
АЗС № 18 ВРД 
ТОВ „ВОГ 
Ритейл” 

34742 с. 
Головниця, 260 
км. а/м Київ-Чоп 

Приватна 
власність 

м. Луцьк,  
вул. Ершова, 1 

Вибухопоже
жна 

Рашкевич Іван 
Адамович 
т. 097-471-60-39 

6. Костопільський район 

7. 
ПАТ 
„Берестовецьк
ий спецкар’єр” 

35043 с. 
Берестовець  
вул. Сидорова, 3 

Приватна 
власність 

 с. Берестовець,  
вул. Сидорова,3 

Вибухова 
Фіна Микола 
Михайлович  
 т. 2-18-17 

8. 
Котельня КП 
„Костопільком
уненергія” 

35700 м. 
Костопіль, 
вул. Нова, 1 

Комуналь
на 

м. Костопіль, 
вул. Нова, 1 

Вибухопоже
жна 

Стахнюку Юрій 
Сергійович 
т. 2-32-74 

9. 
ТОВ 
„Українські 
лісопильні” 

35700 м. 
Костопіль, 
вул. Степанська, 
9 

Приватна 
власність 

м. Костопіль, 
вул. Степанська, 
9 

Вибухопоже
жна 

Боженюк Дмитро 
Олексійович 
2-20-25 

7. Рівненський район 

10. 

Спиртосхо-
вище ДП 
„Шпанівський 
експеримента-
льний завод 
харчових 
екстрактів” 

с. В.Олексин  Приватна 
власність 

с. Шпанів, 
вул. Заводська, 1 

Вибухопожеж
на 

Бочаров Олег 
Віталійович 

т. 27-76-10 

11. 
АЗС № 05/1 
ТОВ „СОКАР 
ПЕТРОЛЕУМ" 

с. Б. Криниця а/д 
Київ-Чоп 
(ліворуч) 

Приватна 
власність 

м. Обухів,  
вул. Київська, 25 

Вибухопожеж
на 

Засько Андрій 
Анатолійович 
0677254664 

12. 
АЗС № 05/2 ТОВ 
„СОКАР 
ПЕТРОЛЕУМ” 

с. Б. Криниця а/д 
Київ-Чоп 
(праворуч) 

Приватна 
власність 

м. Обухів, 
вул. Київська, 25 

Вибухопожеж
на 

Засько Андрій 
Анатолійович 
0677254664 

13. 
АЗК № 20 ВРД 
ТОВ „ВОГ 
Ритейл” 

с. Б. Криниця Приватна 
власність с. Б. Криниця  Вибухопожеж

на 

Рашкевич Іван 
Адамович 
т. 097-471-60-39  

14. АЗК ТзОВ 
„Стейт Оіл” 

с. Колоденка, 
 вул.Зелена, 55 

Приватна 
власність 

Київська область,  
м. Обухів,  
вул. Київська, 25 

Вибухопожеж
на 

Оліфер Сергій 
т. 067-218-07-32 

15. ТзОВ „Морган 
Феніче” 

смт Квасилів,  
вул. 
Індустріальна, 12 

Приватна 
власність 

смт Квасилів,  
вул. Індустріальна, 
6/293 

Пожежна 
Целюк Георгій 
Якович 
т. 69-35-41 
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16. 
АГЗП ТзОВ 
„Єврогаз 
Плюс” 

с. Грушвиця 
Друга, 
вул. 40 років 
Перемоги, 5-б 

Приватна 
власність 

м. Луцьк,  
вул. Рівненська, 
76А/25 

Вибухопоже
жна 

Мельничук Віктор 
Миколайович 
т. 03332-783-298 

17. 
АГЗП ТзОВ 
„Єврогаз 
Плюс” 

 смт Квасилів, 
вул. Рівненська, 
90 

Приватна 
власність 

м. Луцьк,  
вул. Рівненська, 
76А/25 

Вибухопоже
жна 

Мельничук Віктор 
Миколайович 
т. 03332-783-298 

18. 

Система збору 
та утилізації 
біогазу ТОВ 
„Мастеренерго
інвест” 

х. Нарада 

 
Приватна 
власність 
 

х. Нарада, 
Шпанівської с/р 

Вибухопоже
жна 

Надєін Олег 
Дмитрович  
044-331-74-22 

8. Рокитнівський район 

19. 

Автоцистерна 
для заправки 
автомашин 
газом ТОВ 
„УСПІХ ОЛ”  

смт. Рокитне, 
 вул. І.Франка, 9 

Приватна 
власність 

Житомирська 
область, 
Олевський район, 
м. Олевськ, вул. 
Чапаєва, 116 

Вибухопоже
жна 

Карпов Олег 
Олександрович 
т. 067-410-36-92 

20. 

АЗС та АГЗП 
ТОВ 
„Західенергоп
остач” 

смт. Рокитне, 
вул. І.Франка, 
12а 

Приватна 
власність 

33000, м. Рівне,  
вул. Вінниціка, 
60 

Вибухо 
пожежна 

Хомич Олег 
Володимирович 
т. 22-23-459 

9. Сарненський район 

21. 

Обертове 
локомотивне 
депо „Сарни” 
ДТГО 
„Львівська 
залізниця” 

34500 м. Сарни,  
вул. Київська, 3 

ДТГО 
„Львівська 
залізниця” 

79000 м.Львів,  
вул. Гоголя, 1 

Вибухо 
пожежна 

Подтероб Віктор 
Миколайович 
(3352) 3-48-08 

22. 

АЗС № 11 
ТОВ 
„Західенергоп
остач” 

34500 м. Сарни,  
вул. Ковельська, 
20 

Приватна 
власність 

33000, м. Рівне,  
вул. Вінниціка, 
60 

Вибухо 
пожежна 

Хомич Олег 
Володимирович 
т. 22-23-459 

10. м. Дубно 

23. 

ПрАТ 
„Західний 
торгово-
промисловий 
дім” 
зерносховище 
ємністю 50000 
тонн з вузлом 
перевантаженн
я зернових на 
залізничний та 
автомобільний 
транспорт 

35602 м. Дубно 
провул. 
Центральний, 1 

Приватна 
власність 

 35602 м. Дубно, 
провул. 
Центральний, 1 

Вибухопоже
жна 

Романовський 
Юрій 
Миколайович 
тел./факс (03656) 
3-31-84, 3-33-33 
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24. 

Підприємство з 
виробництва 
комбікормів 
ПАТ „Компанія 
РАЙЗ” 

35602 м. Дубно 
провул. 
Центральний, 1 

Приватна 
власність 

35602 м. Дубно, 
провул. 
Центральний, 1 

Вибухопоже
жна 

Романовський 
Юрій 
Миколайович  
тел./факс (03656) 

3-31-84, 3-33-33 
11. м. Рівне 

25. 

АЗП 
Рівненської 
дистанції 
колій ДТГО 
„Львівська 
залізниця” 

33000 м. Рівне,  
вул. Н. Хасевича, 
13 

Міністерств
о 
транспорту 
та зв’язку  

м. Львів, вул. 
Гоголя, 1 

Вибухопоже
жна 

Мостовий 
Михайло 
Володимирович 
т. (0322) 26-44-00 

26. 

Склад ПММ 
Рівненської 
дирекції 
залізничних 
перевезень 
ДТГО 
„Львівська 
залізниця” 

33000 м. Рівне, 
 вул. Н. 
Хасевича, 23 

Міністерств
о 
транспорту 
та зв’язку 

м. Львів, вул. 
Гоголя, 1 

Вибухопоже
жна 

Мостовий 
Михайло 
Володимирович  
т. (0322) 26-44-00 

27. 
АЗС ТОВ 
„Укр-Петроль” 

33024 м. Рівне, 
вул. Січових 
Стрільців, 50 

Приватна 
власність 

м. Луцьк,  
вул. Г.Гонгадзе, 
5 

Вибухопоже
жна 
 

Коцюба Евгеній 
Михайлович 
т. (0332) 77-97-57 

28. 
АЗС ТОВ 
„Укр-Петроль” 

33024 м. Рівне,  
вул. Млинівська, 
30б 

Приватна 
власність 

м. Луцьк,  
вул. Г.Гонгадзе, 
5 

Вибухопоже
жна 
 

Коцюба Евгеній 
Михайлович 
т. (0332) 77-97-57 

29. 
АГЗП ТзОВ 
„Тайм-Газ” 

33010 м. Рівне,  
вул. Дубенська, 
137 

Приватна 
власність 

м. Кривий Ріг,  
вул. 
Волгоградська, 
1д 

Вибухопоже
жна 

Войнов Юрій 
Володимирович 
т. 099-097-79-33 

30. 
АГЗП ТзОВ 
„Тайм-газ” 

33000 м. Рівне,  
вул. Біла, 83 

Приватна 
власність 

м. Кривий Ріг,  
вул. 
Волгоградська, 1д 

Вибухопоже
жна 

Войнов Юрій 
Володимирович 
т. 099-097-79-33 

31. 
АЗС ТОВ 
„Західенергоп
остач” 

33024 м. Рівне, 
 вул. Кн. 
Володимира, 109 

Приватна 
власність 

м. Рівне,  
вул. Вінницька, 60 

Вибухопоже
жна 

Хомич Олег 
Володимирович 
т. 68-33-50 

32. 
АГЗП ТзОВ 
„Єврогаз 
Плюс” 

33004 м. Рівне, 
вул. Дубенська, 
161 

Приватна 
власність 

м. Луцьк,  
вул. Рівненська, 
76А/25 

Вибухопоже
жна 

Мельничук Віктор 
Миколайович 
т. 03332-783-298 

12. м. Вараш 

33. 

Полігон по 
захороненню 
ТПВ 
Варашського 
міського 
комунального 
підприємства  

34400 м. Вараш 
 

Комуналь
на 
власність 

34400 м. Вараш, 
майдан 
Незалежності, 2 

Екологічна, 
Пожежна  

Дякова Тетяна 
Пилипівна 
2-20-07 
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34. 
АГЗП ФОП 
Коваль О.Ю. 

34400 м. Вараш Приватна 
власність 

34400 м. Вараш, 
майдан Вараш, 
42/21 

Вибухопоже
жна 

Коваль Оксана 
Юріївна 

 
 
2.2. Сили цивільного захисту  

 
 

 

 

 
До складу сил цивільного захисту області входять: сили Головного 

управління ДСНС України в області, формування, підпорядковані керівникам 
міст, районів, ОТГ та суб’єктів господарювання спеціалізовані служби цивільного 
захисту.  
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Сили цівільного захисту Рівненської області 

№ 
п/п 

Н
ай
ме
ну
ан
ня

  
пі
др
оз
ді
лу

 
та

 в
ід
ом
ча

 
(т
ер
ит
ор
іа
ль
на

) 
на
ле
ж
ні
ст
ь 

Н
ай
ме
ну
ва
нн
я 

фо
рм
ув
ан
ь 

М
іс
це

 
ро
зт
аш
ув
ан
ня

  
та

 т
ел
еф
он

 

К
іл
ьк
іс
ть

 ф
ор
му
ва
нь

 

За
га
ль
на

 к
іл
ьк
іс
ть

 
ос
об
ов
ог
о 
ск
ла
ду

, 
те
хн
ік
и 

За
га
ль
на

 ч
ис
ел
ьн
іс
ть

 
че
рг
ов
ої

 зм
ін
и,

 
те
хн
ік
и 

За
вд
ан
ня

, я
кі

 
ви
ко
ну
є 

фо
рм
ув
ан
ня

, 
ра
йо
ни

 (о
б’
єк
ти

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
СИЛИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СИЛИ, ЩО ПІДПОРЯДКОВУЮТЬСЯ ДСНС 
ДПРЧ-20 Рівне-17 

т. (0362) 61-80-57 
1 32/6 7/2 1.  ДПРЗ-1 з охорони 

об’єктів  (ПАТ 
„Рівнеазот”  м. 
Рівне) 

ДПРЧ-21 Рівне-17 
т. (0362) 61-80-57 

1 16/4 4/2 

Гасіння пожеж 
та проведення 
аварійно-
рятувальних 
робіт на ПАТ 
„Рівнеазот”   

ДПРЧ-22 м. Вараш, ВП 
„Рівненська АЕС” 
т. (03636) 6-46-21 

1 72/16 16/5 2.  ДПРЗ-2 з охорони 
об’єктів  
(ВП „Рівненська 
АЕС”)  ДПРЧ-23 м. Вараш, ВП 

„Рівненська АЕС” 
т. (03636) 6-46-56 

1 33/4 7/2 

Гасіння пожеж 
та проведення 
аварійно-
рятувальних 
робіт на  

ВП „Рівненська 
АЕС” 

ДПРЧ-1 м. Рівне, вул. 
Полуботка, 37 

т. (0362) 69-55-03 

1 67/6 11/3 Гасіння пожеж 
та проведення 
аварійно-
рятувальних 

робіт 
ДПРЧ-2 м. Рівне, 

вул. Млинівська, 34 
т. (0362) 69-45-00 

1 46/5 
 

10/2 
 

Гасіння пожеж 
та проведення 
аварійно-
рятувальних 

робіт 
ДПРЧ-3 м. Рівне, вул. Ст. 

Дем'янчука, 18 
т. (0362) 69-55-19 

1 25/2 
 

4/1 
 

Гасіння пожеж 
та проведення 
аварійно-
рятувальних 

робіт 

3.  ДПРЗ-3 ГУ ДСНС 
України  
у Рівненській 
області 

ДПРЧ-4 Рівненський р-н, смт 
Клевань, 

вул. Козацька, 63 
т. (0326) 27-12-79 

1 22/2 4/1 Гасіння пожеж 
та проведення 
аварійно-
рятувальних 

робіт 
ДПРЧ-5 м. Дубно, вул. 

Грушевського, 119 
т. (03656) 2-28-69 

1 45/10 9/3 Гасіння пожеж 
та проведення 
аварійно-
рятувальних 

робіт 

4.  ДПРЗ-4  ГУ ДСНС 
України  у 
Рівненській області 

ДПРЧ-6 смт Млинів, вул. 
Поліщука, 26 

т. (03659) 6-37-01 

1 22/2 4/1 Гасіння пожеж 
та проведення 
аварійно-
рятувальних 

робіт 
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ДПРЧ-7 

 
м. Радивилів, вул. 
О.Невського,45 

т. (03633) 4-19-82 ,4-
19-01 

1 23/3 4/1 Гасіння пожеж 
та проведення 
аварійно-
рятувальних 

робіт 
ДПРП-1  

 
смт Демидівка, вул. 

Луцька, 82        
т. (03637) 6-13-01 

1 21/ 2 4/1 Гасіння пожеж 
та проведення 
аварійно-
рятувальних 

робіт 
ДПРП-2              

 
с. Козин, вул. 
Пекарська, 35 

т. (03633) 3-44-01 

1 13/2 3/1 Гасіння пожеж 
та проведення 
аварійно-
рятувальних 

робіт 

  

ДПРП-6  
 

с. Острожець, вул. 
Незалежності, 14 
т. (03659) 5-11-01 

1 18/2 4/1 Гасіння пожеж 
та проведення 
аварійно-
рятувальних 

робіт 
ДПРЧ-8 

 
м. Сарни, вул. 
Белгородська, 41 
т. (03655) 3-58-57 

1 39/9 7/3 Гасіння пожеж 
та проведення 
аварійно-
рятувальних 

робіт 
ДПРЧ-9 

 
м. Березне, вул. 
Андріївська, 52 
т. (03653) 5-60-00 

1 22/2 4/1 Гасіння пожеж 
та проведення 
аварійно-
рятувальних 

робіт 
ДПРП-3  

 
с. Моквин, вул. 

Надслучанська, 95А 
т. (03653) 5-11-01 

1 18/2 
 

3/1 Гасіння пожеж 
та проведення 
аварійно-
рятувальних 

робіт 
ДПРП-4 

 
смт. Соснове, вул. 
Колгоспна, 19 

т. (03653) 5-12-02 

1 19/2 
 

3/1 Гасіння пожеж 
та проведення 
аварійно-
рятувальних 

робіт 

5.  ДПРЗ-5  ГУ ДСНС 
України  у 
Рівненській області 

ДПРЧ-10 
 

смт. Рокитне, вул. 
Міцкевича, 46а 
т. (03635) 2-10-31 

1 24/2 5/1 Гасіння пожеж 
та проведення 
аварійно-
рятувальних 

робіт 
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  ДПРП-7 

 
смт. Степань, вул. 
Пушкіна, 26 

т. (03655) 4-10-01 

1 17/2 4/1 Гасіння пожеж 
та проведення 
аварійно-
рятувальних 

робіт 
ДПРЧ-11 

 
смт. Володимирець, 
вул. С. Петлюри, 5 т. 

(03634) 2-42-96 

1 22/2 4/1 Гасіння пожеж 
та проведення 
аварійно-
рятувальних 

робіт 
ДПРП-5  

 
смт. Рафалівка, вул. 
Петропавлівська, 54 
т. (03634) 5-33-61 

1 18/2 4/1 
 

Гасіння пожеж 
та проведення 
аварійно-
рятувальних 

робіт 
ДПРЧ-12 

 
м. Вараш, вул. В. 

Правика, 1 
т. (03636) 2-50-21 

1 33/5 8/3 Гасіння пожеж 
та проведення 
аварійно-
рятувальних 

робіт 
ДПРЧ-13 

 
смт. Зарічне, вул. 
Центральна, 57 
т. (03632) 3-09-01 

1 17/2 4/1 Гасіння пожеж 
та проведення 
аварійно-
рятувальних 

робіт 

6.  ДПРЗ-6  ГУ ДСНС 
України  у 
Рівненській області 

ДПРЧ-14 
 

м. Дубровиця, вул. 
Шкільна, 15 

т. (03658) 2-03-27 

1 24/2 5/1 Гасіння пожеж 
та проведення 
аварійно-
рятувальних 

робіт 
7.  Корецький 

районний сектор 
ГУ ДСНС України 
у Рівненській 
області 

ДПРЧ-15 
 

м. Корець, вул. 
Коновальця, 23 
т. (03651) 2-00-02 

1 22/3 4/1 Гасіння пожеж 
та проведення 
аварійно-
рятувальних 

робіт 

8.  Гощанський 
районний сектор 
ГУ ДСНС України 
у Рівненській 
області 

ДПРЧ-16 
 

смт. Гоща, вул. 
Незалежності, 70 
т. (03650) 2-10-00 

1 22/2 4/1 
 

Гасіння пожеж 
та проведення 
аварійно-
рятувальних 

робіт 
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9.  Острозький 

міськрайонний 
сектор ГУ ДСНС 
України 
у Рівненській 
області 

ДПРЧ-17 
 

м. Острог, вул. В. 
Чорновола, 6  

т. (03654) 2-27-42 

1 26/3 5/1 Гасіння пожеж 
та проведення 
аварійно-
рятувальних 

робіт 
 

ДПРЧ-18 
 

м. Здолбунів, вул. 
Грушевського, 65 
т. (03652) 2-61-03 

1 24/2 5/1 Гасіння пожеж 
та проведення 
аварійно-
рятувальних 

робіт 

10.  Здолбунівський 
районний сектор 
ГУ ДСНС України 
у Рівненській 
області ДПРП 

ДПРЧ-18 
 

смт. Мізоч, вул. 
Першого Травня, 5 
т. (03652) 4-00-59 

1 19/2 4/1 Гасіння пожеж 
та проведення 
аварійно-
рятувальних 

робіт 
ДПРЧ-19 

 
м. Костопіль, пров. 
Артилерійський, 5 
т.(03657) 2-18-58 

1 30/3 6/2 Гасіння пожеж 
та проведення 
аварійно-
рятувальних 

робіт 

11.  Костопільський 
районний сектор 
ГУ ДСНС України 
у Рівненській 
області ДПРП 

ДПРЧ-19 
 

с. Деражне, вул. 
Шевченка, 51Б 
т. (3657) 3-12-01 

1 18/2 4/1 Гасіння пожеж 
та проведення 
аварійно-
рятувальних 

робіт. 
12.  АРЗ СП ГУ ДСНС 

України у 
Рівненській області  

АРЗ СП ГУ 
ДСНС 

України у 
Рівненській 
області 

м. Рівне, вул. 
Павлюченка, 23 
т. (0362) 68-31-25 

1 151/6
7 

16/4 Гасіння пожеж 
та проведення 
аварійно-
рятувальних 

робіт 

Метеостанц
ія Дубно 
РОЦГ 

м. Дубно, вул. 
Фабрична, 2 

т. (0256) 4-61-07 

1 7/0 5/0 

Авіаційна 
метеорологі
чна станція 
Рівне РОЦГ 

м. Рівне, вул. 
Авіаторів, 1 

т. (0362) 61-31-48 

1 27/0 12/0 

 
13.  

Рівненський 
обласний центр з 
гідрометеорології 

Метеостанц
ія Сарни 
РОЦГ 

м. Сарни, вул. 
Варшавська, 9 
т.(0255) 3-40-76 

1 9/0 7/0 

Спостереження 
за 

гідрометеороло
гічними 

явищами та їх 
прогноз 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Регіональна 
лабораторія 
спостереженн
я за станом 
радіаційного 
забруднення 
навколишньог
о природного 
середовища 
РОЦГ 

м. Рівне, вул. С. 
Бандери, 30а 

т. (0362) 63-78-22 

1 5/0 5/0   

Комплексна 
хімічна 

лабораторія 
спостережен
ня за станом 
радіаційного 
забруднення 
навколишнь

ого 
природного 
середовища 

м. Рівне, вул. 
Кременецька, 2а 
т. (0362) 43-59-87 

1 9/0 9/0 

 

СИЛИ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ СЛУЖБ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОБЛАСТІ 
ГУ ДСНС України 
у Рівненській 
області 

м. Рівне, вул. 
Полуботка, 37 

т. (0362) 69-55-01, 101 33 
1198/
182 

190/5
3 

Гасіння пожеж 
та проведення 
аварійно-
рятувальних 

робіт 

14.  

Рівненське обласне 
управління лісового 
та мисливського 
господарства 

м. Рівне, вул. Пушкіна, 
26 

т. (0362) 26-97-88, 62-
00-32 

20 
1017/
237 

1017/
237 

Гасіння пожеж 
в лісових 
масивах та 
прийняття 
участі у 

ліквідації НС 
15.  Рівненська обласна 

комунальна 
аварійно-
рятувальна 
служба на водних 
об'єктах 

Служба 
гасіння 
пожеж 
та 

проведення 
аварійно-
рятувальних 

робіт 
м. Рівне, оз. Басів Кут 
т. (0362) 43-41-43 

3 30/6 6/6 

Рятування 
людей на воді, 
водолазні 
роботи 

16.  Оперативна група 
управління з питань 
НС та ЦЗН 
облдержадміністрації 

Служба 
сховищ та 
укриттів 

м. Рівне, вул. Грабник, 
2 

т. (0362) 22-22-84, 22-
40-10 

1 6/0 2/0 

Планування 
та організація 
укриття 

населення у 
захисних 
спорудах 

17.  ГУ НП України 
в Рівненській 
області 

Служба 
охорони 

громадського
порядку 

м. Рівне, вул. Пушкіна, 
4 

т. (0362) 22-13-94, 102 17 
1150/

17 71/17 

Забезпечення 
охорони 

громадського 
порядку 
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18.  Рівненська філія 

ПАТ „Укртелеком” Служба 
оповіщення 
та зв’язку 

м. Рівне, вул. 
Чорновола, 1 

т. (0362) 22-60-60, 26-
95-95 

17 
179/ 
44 

22/22 

Забезпечення 
сталого 

телефонного та 
телеграфного 

зв’язку 
19.  Служба 

автомобільних 
доріг у Рівненській 
області 

м. Рівне, вул. Пушкіна, 
19 

т. (0362) 22-50-74 

17 484/1
90 

65/61 

Відновлення 
доріг,  

інженерних 
комунікацій. 
Проведення 
інженерних 
ремонтно-
будівельних, 
аварійно-
рятувальних 

робіт 
20.  Рівненське обласне 

управління водних 
ресурсів 

Інженерна 
служба 

 м. Рівне, вул. 
Кавказька, 7 

т. (0362) 26-94-89 

9 
403/7

0 32/16 

Проведення 
робіт щодо 

запобігання та 
ліквідації 

надзвичайних 
ситуацій та їх 
наслідків на 
підвідомчих 
об’єктах 

21.  Управління 
охорони здоров’я  
облдержадміністра
ції  

м. Рівне, вул. 16 
Липня, 38 

т. (0362) 22-50-34, 103 17 
1208/
104 

312/1
04 

Надання 
медичної 

допомоги під 
час ліквідації 
надзвичайних 
ситуацій 

22.  КЗ „Обласний центр 
екстреної медичної 
допомоги та 
медицини катастроф” 
облради 
(спеціалізовані 
бригади медичної 
допомоги 
ІІ черги) 

Медична 
служба 

 

м. Рівне, вул.  
Ж. К’юрі, 19 

т. (0362) 64-47-44, 22-
32-03 

 7 57/7 57/7 

Надання 
медичної 

допомоги під 
час ліквідації 
надзвичайних 
ситуацій 

23.  КП 
„Рівнеоблводоканал” Комунально-

технічна 
служба 

 

м. Рівне, вул.  
С. Бандери, 2 

т. (0362) 26-74-44 1 21/6 3/1 

Ліквідація 
аварій на 
системах 

водопостачання 
та 

водовідведення 
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24.  Департамент 

житлово-
комунального 
господарства, 
енергетики та 
енергоефективності 

м. Рівне, вул. І. 
Вишенського, 4а 
т. (0362) 28-88-59 

52 286/1
10 

52/35 

Ліквідація 
аварійних 
ситуацій і 

несправносте
й на 

підземних 
інженерних 
комунікаціях 

та 
електричних 
мережах на 
об’єктах і 
будинках 
міста 

25.  ПАТ „Рівнегаз” 

 

м. Рівне, вул. І. 
Вишенського, 4 
т. (0362) 28-25-76 

14 208/2
1 

48/21 
Ліквідація 
аварій на 
газових 
мережах 

26.  Головне 
управління 
Держпродспоживс
лужби в 
Рівненській області 

Служба 
захисту 
сільсько-

господарськи
х тварин 
і рослин 

м. Рівне, вул. 
Малорівненська, 91 
т. (0362) 63-36-30 

19 85/19 20/19 

Виявлення, 
локалізація і 
ліквідація 
захворювань 
сільськогоспо
дарських 
тварин 

27.  ПАТ 
„Рівнеобленерго” 

Служба 
енергетики та 
світломаскув

ання 

м. Рівне, вул. Кн. 
Володимира, 71 
т. (0362) 69-42-92 

16 219/3
6 

52/16 

Відновлення 
електропостача
ння населених 
пунктів та 
об’єктів 

життєзабезпече
ння 

28.  Обласна спілка 
споживчих 
товариств 

Служба 
торгівлі і 
харчування 

м. Рівне, вул. 
Чорновола, 13 

т. (0362) 22-42-06 

16 526/1
6 

97/16 

Харчування о/с 
та 

постраждалого 
населення під 
час ліквідації 

НС. 
Постачання 
продукції  та 
товарів першої 
необхідності 
формуванням 

ЦЗ та 
постраждалого 
населення 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Відбудовний потяг 
станція Здолбунів 
т. (03652) 94-41-57 

1 35/5 17/5 

Пожежний потяг 
станція Здолбунів 
т. (03652) 94-15-51 

1 19/1 4/1 

29.  ДТГО „Львівська 
залізниця” 

Пожежний потяг 
станція Сарни 

т. (0255) 7-21-55, 21-01 
1 17/1 4/1 

Організація 
перевезення 
евакуйованого 
населення. 
Ліквідація 

аварій та НС на 
об’єктах 
залізниці 

30.  Обласне 
комунальне 
підприємство 
„Міжнародний 
аеропорт Рівне” 

Служба 
транспортног

о 
забезпечення 

 
м. Рівне, вул. 
Авіаторів, 1 

т. (0362) 61-31-33 1 50/1 24/1 

Ліквідація НС 
та пожеж на 
авіаційному 
транспорті 

СИЛИ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ СЛУЖБ (ФОРМУВАНЬ) РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Державна 
аварійно-
рятувальна 
служба 

ДПРЗ-2 ГУ 
ДСНС 

м. Вараш, ВП 
„Рівненська АЕС” 

 т. (03636) 6-46-21, 6-
46-56 

2 105/2
0 

23/7 Гасіння пожеж 
та проведення 
аварійно-
рятувальних 

робіт 
 

Державна 
аварійно-
рятувальна 
служба 

ДПРЗ-3 ГУ 
ДСНС 

м. Рівне, вул. 
Полуботка, 37 

т. (0362) 69-55-03 

4 160/1
5 

29/7 Гасіння пожеж 
та проведення 
аварійно-
рятувальних 

робіт 
 

Державна 
аварійно-
рятувальна 
служба 

ДПРЗ-4 ГУ 
ДСНС 

Рівненська область                                     
м. Дубно, вул. 

Грушевського, 119 
т. (03656) 2-28-69 

6 142/2
1 

28/8 Гасіння пожеж 
та проведення 
аварійно-
рятувальних 

робіт 
 

31.  ГУ ДСНС України 
у Рівненській 
області 

Державна 
аварійно-
рятувальна 
служба 

ДПРЗ-5 ГУ 
ДСНС 

Рівненська область                   
м. Сарни, вул. 
Белгородська, 41 
т. (03655) 3-58-57 

6 
 

139/1
9 

 
 26
/8 

Гасіння пожеж 
та проведення 
аварійно-
рятувальних 

робіт 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Державна 
аварійно-
рятувальна 
служба 

ДПРЗ-6 ГУ 
ДСНС 

Рівненська область                                 
смт Володимирець, 
вул. С. Петлюри, 5 т. 

(03634) 2-42-96 

5 114/1
3 

25/8 Гасіння пожеж 
та проведення 
аварійно-
рятувальних 

робіт 

Державна 
аварійно-
рятувальна 
служба 
ДПРЧ-15 
ГУ ДСНС 

Рівненська область                                     
м. Корець, вул. 
Коновальця, 23 
т. (03651) 2-00-02 

1 22/3 4/1 Гасіння пожеж 
та проведення 
аварійно-
рятувальних 

робіт 

Державна 
аварійно-
рятувальна 
служба 
ДПРЧ-16 
ГУ ДСНС 

Рівненська область                                
смт Гоща, вул. 
Незалежності, 70 
т. (03650) 2-10-00 

1 22/2 4/1 
 

Гасіння пожеж 
та проведення 
аварійно-
рятувальних 

робіт 

Державна 
аварійно-
рятувальна 
служба 
ДПРЧ-17 
ГУ ДСНС 

Рівненська область                                  
м. Острог, вул. В. 
Чорновола, 6                 

т. (03654) 2-27-42 

1 26/3 5/1 Гасіння пожеж 
та проведення 
аварійно-
рятувальних 

робіт 

Державна 
аварійно-
рятувальна 
служба 
ДПРЧ-18 
ГУ ДСНС 

Рівненська область                                  
м. Здолбунів, вул. 
Грушевського, 65 
т. (03652) 2-61-03 

2 43/4 9/2 Гасіння пожеж 
та проведення 
аварійно-
рятувальних 

робіт 

  

Державна 
аварійно-
рятувальна 
служба 
ДПРЧ-19 
ГУ ДСНС 

Рівненська область                                   
м. Костопіль, пров. 
Артилерійський, 5 
т. (03657) 2-18-58 

2 49/5 10/2 Гасіння пожеж 
та проведення 
аварійно-
рятувальних 

робіт 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
  Державна 

аварійно-
рятувальна 
служба 

АРЗ СП ГУ 
ДСНС 

м. Рівне, вул. 
Павлюченка, 23 
т. (0362) 68-31-25 

1 151/6
7 

16/4 Проведення 
аварійно-
рятувальних 

робіт та гасіння 
пожеж 

32.  Рівненська обласна 
комунальна 
аварійно-
рятувальна 
служба на водних 
об'єктах 

Аварійні 
рятувальні 
команди 

− м. Рівне, 
оз. Басів 
Кут; 

− Володиме
рецький  
р-н, озеро 
Біле; 
− смт 

Демидівка , 
с. 

Хринники, 
Хрінницьке 
водосх. 

м. Рівне, оз. Басів Кут 
т. (0362) 43-41-43 

3 30/6 6/6 Рятування 
людей на воді, 
водолазні 
роботи 

СИЛИ, ЩО ПІДПОРЯДКОВУЮТЬСЯ МО УКРАЇНИ 
33.  Військовий 

госпіталь 
В/ч А1446 м. Рівне, вул. О. 

Теліги, 2 
т. (0362) 26-48-7, 67-

87-60 

1 216/6 20/1 Надання 
медичної 
допомоги 

34.  Військові частини 
оперативного 
командування 
„Захід” 

35.  Військові частини  
МО України 

За родами 
військ 

Залучення підрозділів проводиться за Указом 
Президента України  
та планів взаємодії 

Інженерне 
забезпечення, 
спеціальна 
розвідка 

СИЛИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ МІСТ ОБЛАСНОГО ПІДПОРЯДКУВАННЯ 
м.  РІВНЕ 
СИЛИ ЩО ПІДПОРЯДКОВУЮТЬСЯ ДСНС 

ДПРЧ-1 м. Рівне, вул. 
Полуботка, 37 

т. (0362) 69-55-03 

1 67/6 11/3 36.  ДПРЗ-3 ГУ ДСНС 
України у 
Рівненській області 

ДПРЧ-2 м. Рівне, 
вул. Млинівська, 34 
т. (0362) 69-45-00 

1 46/5 
 

10/2 
 

Гасіння пожеж 
та проведення 
аварійно-
рятувальних 

робіт 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
  ДПРЧ-3 м. Рівне, вул. Ст. 

Дем'янчука, 18 
т. (0362) 69-55-19 

1 25/2 
 

4/1 
 

 

37.  Авіаметеостанція 
Рівне РОЦГ 

- 

м. Рівне, вул. 
Авіаторів, 1 

т. (0362) 61-31-48 1 27/0 12/0 

Спостереження 
за 

гідрометеороло
гічними 

явищами та їх 
прогноз 

СИЛИ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ СЛУЖБ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
38.  Управління з 

питань НС 
Рівненського 
міськвиконкому 

м. Рівне, вул. Соборна, 
12 

т. (0362) 63-63-72, 26-
15-69 

1 6/1 1/1 

Керує  
роботою 
чергового 
управління з 
питань НС 

(15-53), 
здійснює 
підготовку 
персоналу 
чергового 
управління 
виконавчого 
комітету 
Рівненської 
міської ради 

39.  Рівненська філія ПАТ 
„Укртелеком” 

Спеціалізов
ана служба 
цивільного 
захисту 
зв’язку і 
оповіщення 

м. Рівне, вул. 
Міцкевича, 2 

т. (0362) 22-60-60 
1 24/4 8/3 

Забезпечення 
сталого 

телефонного  
зв’язку 

40.  Рівненський МВП 
ГУ НП України в 
Рівненській області 

Спеціалізова
на служба 
охорони 

громадськог
о 

порядку 

м. Рівне, вул. Пушкіна, 
4 

т. 102, (0362) 22-13-94, 
67-94-48 

1 
425/1

0 6/1 

Забезпечення 
охорони 

громадського 
порядку 

41.  КП Міське ШЕУ Інженерна 
спеціалізова
на служба 
цивільного 

м. Рівне, вул. Д. 
Галицького, 25 

т. (0362) 43-28-91, 23-
52-14 

1 17/5 7/3 

Відновлення 
доріг,  

інженерних 
комунікацій. 
Проведення 
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42.  КП Рівненський 

міський трест 
зеленого 
господарства 

 м. Рівне, вул. вул. 
Київська, 64 

т. (0362) 28-84-07, 28-
86-03 

1 26/3 5/1 

 

43.  Управління 
охорони здоров’я 
виконавчого 
комітету Рівненськ
ої  
міської Ради 

Медична 
спеціалізова
на служба 
цивільного 
захисту 

ЦМЛ 
т. (0362) 23-52-36 

Рівненська станція 
екстреної (швидкої) 
медичної допомоги 
т. (0362) 22-58-34 
Пологовий будинок 
Рівненської міської  

ради 
т. (0362) 62-97-79 

3 346/2
3 

56/15 

Надання 
медичної 
допомоги 

44.  Управління 
житлово-
комунального 
господарства 
виконавчого 
комітету 
Рівненської міської 
Ради 

м. Рівне, вул. 
Шевченка, 5 

т. (0362) 26-66-26 

2 32/3 7/2 

Ліквідація 
аварійних 
ситуацій і 

несправносте
й на 

підземних 
інженерних 
комунікаціях 

та 
електричних 
мережах на 
об’єктах і 
будинках 
міста 

45.  ТОВ 
„Рівнетеплоенерго” 

м. Рівне, вул. 
Д.Галицького, 27 

т. (0362) 64-26-69, 22-
58-80 

1 24/5 6/2 Ліквідація 
аварійних 
ситуацій на 
мережах 

теплопостачан
ня 

46.  

ПАТ „Рівнегаз” 

Комунально-
технічна 

спеціалізова
на служба 
цивільного 
захисту 

м. Рівне, вул. 
Вишневського, 4 

т. 104, (0362) 28-07-23 
1 31/4 10/3 

Ліквідація 
аварій на 
газових 
мережах 

47.  Рівненська міська 
експлуатаційна 
дільниця ПАТ 
„Рівнеобленерго” 

Спеціалізова
на служба 
цивільного 
захисту 

енергетики 

м. Рівне, вул. Кн. 
Володимира, 71 
т. (0362) 69-42-92 1 59/9 12/3 

Відновлення 
електро-
постачання 
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48.  Рівненське міське 

управління 
Головного 
управління 
Держпродспожив 
служби в 
Рівненській області 

Спеціалізова
на служба  
із захисту 
сільськогосп
одарських 
тварин і 
рослин 

м. Рівне, вул. 
Малорівненська, 91 
т. (0362) 26-35-68, 63-

36-30 1 13/1 3/1 

Виявлення, 
локалізація і 
ліквідація 
захворювань 
сільськогоспо
дарських 
тварин 

СИЛИ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ СЛУЖБ (ФОРМУВАНЬ) МІСТА 
49.  ГУ ДСНС України 

у Рівненській 
області 

АРЗ СП ГУ 
ДСНС 

України у 
Рівненській 
області 

м. Рівне, вул. 
Павлюченка, 23 
т. (0362) 68-31-25 

1 151/6
7 

16/4 Проведення 
аварійно-
рятувальних 

робіт та гасіння 
пожеж 

 
50.  Рівненська обласна 

комунальна 
аварійно-
рятувальна служба 
на водних об'єктах 

- 

м. Рівне, оз. Басів Кут 
т. (0362) 43-41-43 

1 11/2 3/2 

Гасіння пожеж 
та проведення 
аварійно-
рятувальних 

робіт 
 
 

м. Вараш 
СИЛИ, ЩО ПІДПОРЯДКОВУЮТЬСЯ ДСНС 

51.  Кузнецовський 
міський сектор ГУ 
ДСНС України 
у Рівненській 
області 

ДПРЧ-12 м. Вараш, вул. В. 
Правика, 1 

т. (03636) 2-50-21 
 

1 33/5 8/3 Гасіння пожеж 
та проведення 
аварійно-
рятувальних 

робіт 

 
СИЛИ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ СЛУЖБ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

52.  

ВАТ  „Укртелеком” Цех 
електрозв’я
зку №6 

м. Вараш 
Майдан Незалежності, 

4 
т. (03636) 2-10-00 

 

1 5/1 2/1 

Організація  та 
підтримання в 
постійній 
готовності 

засобів зв’язку 
та оповіщення 
при загрозі чи 
виникненні НС 

в місті 

53.  

ДЗ СМСЧ №3 МОЗ 
України 
м. Вараш 

Служба 
ШМД 

м. Вараш 
мікрорайон 

Будівельників, 23 
т. (03636) 2-13-03 

4 19/4 4/1 

Надання 
медичної 
допомоги 
потерпілим 
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54.  

Вараський  ВП ГУ 
НП України в 
Рівненській області 

Служба 
охорони 
громадсько
го порядку 

м. Вараш 
вул. Правика, 5 
т. (03636) 2-10-02 

2 67/9 2/1 

Охорона 
громадського 
порядку,особис

тої та 
державної 

власності в зоні 
НС 

55.  

Оперативн
о-виїздні 
бригади, 
- слюсарі 
АВР; 

-слюсарі-
сантехніки; 
електромон

тери 

м. Вараш 
Майдан Незалежності, 

2 
т. (03636) 2-47-96, 2-

19-02, 2-24-11 1 10/2 3/1 

Ліквідація 
аварійних 
ситуацій і 

несправностей 
на підземних 
інженерних 

комунікаціях та 
електричних 
мережах на  
об’єктах і 

будинках міста 
56.  Ланка по 

ліквідації 
аварій 

каналізацій
них мереж і 
обладнання 

м. Вараш 
Майдан Незалежності, 

2 
/КНС-1/ 

т. (03636) 2-60-71 
1 19/5 5/1 

Ліквідація 
аварій 

каналізаційних 
мереж і 

обладнання 
об’єктів  
м. Вараш 

 

57.  

Кузнецовське 
міське комунальне 
підприємство 
/КМКП/ 

Ланка по 
ліквідації 
аварій 
систем і 

обладнання 
хлораторно
ї міських 
очисних 
споруд 
(МОС) 

м. Вараш 
Майдан Незалежності, 

2 
/міські очисні споруди/ 
т. (03636) 2-48-98 1 16/3 4/1 

Ліквідація 
аварійних 
ситуацій і 

аварій систем і 
обладнання 
хлораторної 

МОС 
 

58.  

Комунальне 
підприємство 
„Міські електричні 
мережі” (МЕМ) 

Бригада по 
веденню 
аварійно-
технічних 
робіт на 
кабельних 
лініях 

електропер
едачі 

м. Вараш 
вул. Дачна, 3 

т. (03636) 2-47-53 

1 17/2 3/1 

Ліквідація 
аварійних 
ситуацій і 
аварій на 
кабельних 
лініях 

електропередач
і в місті 
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59.  

 Бригада по 
веденню 
аварійно-
технічних 
робіт на 
трансформ
аторних 

підстанціях 
і 

повітряних 
лініях 

електропер
едачі 

м. Вараш 
вул. Дачна, 3 

т. (03636) 2-47-53 

1 18/4 4/1 

Ліквідація 
аварійних 
ситуацій і 
аварій на 

трансформатор
них підстанціях 
і повітряних 

лініях 
електропередач 

м. ДУБНО 
 

СИЛИ, ЩО ПІДПОРЯДКОВУЮТЬСЯ ДСНС 

60.  

Дубенський 
міськрайонний 
сектор ГУ ДСНС 
України 
у Рівненській 
області 

ДПРЧ-5 м. Дубно вул. 
Грушевського, 119 
т. (03656) 2-28-69 

1 45/10 9/3 Гасіння пожеж 
та проведення 
аварійно-
рятувальних 

робіт 
 
 

 
СИЛИ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ СЛУЖБ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

61.  

ПАТ „Рівнеенерго” Служба 
енергетики 

та 
світломаск
ування 

м. Дубно, вул. 
Замкова, 22 

т. (03656) 4-22-94 

1 78/9 5/4 Ремонтно-
відновлювальні 
роботи по 

електромережа
х району 

62.  

ВАТ „Укртелеком” Дубенський 
цех 

електрозв’язк
у №5 

м. Дубно, вул. Д. 
Галицького, 5 

т. (03656) 4-90-19 

1 48/12 1/3 Забезпечення 
оповіщення та 

зв’язку 
населення в 

разі 
виникнення 
надзвичайних 
ситуацій, 
проведення 
ремонтних 
робіт 

телекомунікаці
йних мереж 
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63.  

Центральна 
районна лікарня 

Медична 
служба ЦО 
району 

м. Дубно, вул. 
Львівська, 51 

т. (03656) 4-20-83 

1 594/2
2 

8/4 Надання 
медичної 
допомоги 
потерпілим 

64.  

Дубенський відділ 
ГУ НП України в 
Рівненській області 

Служба 
охорони 

громадського 
порядку 

м. Дубно, вул. 
Пекарська, 10 

т. (03656) 4-25-26 

1 42/6 4/2 Забезпечення 
охорони 

громадського 
порядку 

65.  

Дубенська ДЕД Інженерна 
служба 

м. Дубно, вул. 
Львівська, 48 

т. (03656) 4-21-09 

1 28/21 18/18 Організація та 
проведення 
інженерної 
розвідки в 
районах 

виникнення НС 

66.  

КП Водоканал 
комбінат 
комунальних 
підприємств 

Служба ЦО 
району 

сховищ та 
укриття 

м. Дубно, вул. 
Комунальна, 1 
т. (03656) 4-54-96 

1 56/14 2/6 Забезпечення 
та 

обслуговування 
ПРУ району в 
належному 
стані та 

приведення їх в 
стан придатний 

до 
використання 

за 
призначенням, 
обслуговування 
та ремонт 

водопровідних 
та 

водовідвідних 
мереж району 

67.  

Дубенське 
міжрайонне 
управління ГУ 
Держсанепідслужби  
у Рівненській 
області 

Служба ЦО 
району 

дезактивації 
та 

обеззараженн
я одягу 

м.  Дубно вул. Керила і 
Мефодія 12 

т. (03656)  3-26-87 

1 

28/6  
Проведення 
обеззараження 
та дезактивації 

одягу 

68.  

Управління 
агропромислового 
розвитку 
Дубенської РДА 

Служба 
захисту 

сільськогоспо
дарських 
рослин та 
тварин 

м. Дубно, вул. Д. 
Галицького, 17 
т. (3656) 4-24-49, 

(3656) 4-33-85 

1 5/1 5/1 
Контроль 

захворюваності 
рослин і тварин 
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м. ОСТРОГ 
СИЛИ, ЩО ПІДПОРЯДКОВУЮТЬСЯ ДСНС 

69.  

Острозький 
міськрайонний 
сектор ГУ ДСНС 
України 
у Рівненській 
області 

ДПРЧ-17 м. Острог, вул. 
Чорновола, 6 

т. (03654) 2-27-42, 2-
26-84 

1 26/3 5/1 

Гасіння пожеж 
та проведення 
аварійно-
рятувальних 

робіт 
 

СИЛИ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ СЛУЖБ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

70.  
Острозька ЦРЛ  

Медична 
служба 

м. Острог, вул. 
Татарська, 185 
т. (03654) 2-29-63 

1 393/8 10/3 
Надання 
медичної 
допомоги 

71.  

Острозький відділ 
ГУ НП України в 
Рівненській області 

Служба 
охорони 

громадськог
о 

порядку 

м. Острог, пр. 
Незалежності, 89 
т. (03654) 2-21-76 1 74/10 9/2 

Охорона 
громадського 
порядку 

72.  

Станційно-лінійна 
дільниця №5 
Рівненської філії 
ПАТ «Укртелеком» 

Служба 
зв’язку та 
оповіщення 

м. Острог, пр. 
Незалежності, 7 
т. (03654) 2-23-99 

1 12/2 7/2 

Організація 
зв’язку та 
оповіщення 

73.  

Острозький РЕМ 
ПАТ   
„Рівнеобленерго” 

Служба 
енергетики 

м. Острог, пр. 
Незалежності, 159б 
т. (03654) 2-36-42 1 35/5 14/5 

Налагодження 
енергопостачан

ня та 
світломаскуван

ня 

74.  
ОКП „Водоканал” Комунально-

технічна 
служба 

м. Острог, вул. 
І.Федорова, 56 

 т. (03654) 2-20-67 
1 53/4 5/4 

Організація 
утримання 
сховищ 

75.  

Управління 
агропромислового 
розвитку 
райдержадміністрац
ії 

Служба 
захисту 

сільськогосп
одарських 
рослин та 
тварин 

м. Острог пр. 
Незалежності, 14  
тел.(03654) 2-39-16 1  10/1 5/1 

Контроль 
захворюваності 
рослин і тварин 
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76.  

Відділ з питань НС 
та ЦЗН та 
мобілізаційної 
роботи 
міськвиконкому, 
сектор з питань НС 
адміністрації 

Служба  
технічного 

та 
транспортн

ого 
забезпечен

ня 

м. Острог пр. 
Незалежності, 14  
тел.(03654) 2-39-16 

2 14/10 14/10 Евакуація 
населення  

77.  

Відділ з питань 
містобудування, 
архітектури  та 
ЖКГ 
міськвиконкому та  
Відділ з питань 
містобудування, 
архітектури та ЖКГ 
райдержадміністрац
ії 

Інженерна 
служба 

м. Острог пр. 
Незалежності, 14  
тел.(03654) 2-39-16 

вул. Героїв Майдану, 4 

1 4/2 2/2 

Накопичення 
матеріальних та 
технічних 
ресурсів 

Забезпечення 
функціонуванн
я доріг та 
надання 
інженерної 
техніки 

78.  

ОКП 
„Острогтеплоенергія”

Комунальн
о-технічна 
служба 

м. Острог, вул. 
Л.Українки, 1 

т. (03654) 2-23-68 
1 7/1 4/1 

Забезпечення 
безперебійного 
електропостача

ння 

79.  
Острозька газова 
дільниця  

Комунальн
о-технічна 
служба 

м. Острог, вул. 
Кривоноса, 32 

т. (03654) 2-27-79 
1 16/2 6/2 

Забезпечення 
безперебійного 
газопостачання 

СИЛИ, ЩО ПІДПОРЯДКОВУЮТЬСЯ ОРГАНАМ  МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
80.  Сільська рада Місцева 

пожежна 
команда 

Гощанський р-н, с. 
Бугрин 

т. (0250) 4-21-18 
1 3/1 1/1 

Гасіння пожеж 

81.  Сільська рада Місцева 
пожежна 
команда 

Гощанський р-н, с. 
Тучин 

т. (03650) 9-23-35 
1 2/1 1/1 

Гасіння пожеж 

82.  Сільська рада Місцева 
пожежна 
команда 

Гощанський р-н, с. 
Липки 

т. (03650) 5-31-35 
1 4/1 1/1 

Гасіння пожеж 

83.  Сільська рада Місцева 
пожежна 
команда 

Гощанського р-н, с. 
Горбаків 

т. (03650) 6-41-44 
1 3/1 1/1 

Гасіння пожеж 

84.  Сільська рада Місцева 
пожежна 
команда 

Гощанський р-н, с. 
Воскодави 

т. (03650) 5-31-35 
1 3/1 1/1 

Гасіння пожеж 

85.  Сільська рада Місцева 
пожежна 
команда 

Зарічненський р-н, с. 
Кухітська Воля 
т. (096) 59-59-750 

1 2/1 1/1 
Гасіння пожеж 
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86.  Сільська рада Місцева 

пожежна 
команда 

Зарічненський р-н, с. 
Дібрівськ 

т. (096) 55-62-160 
1 2/1 1/1 

Гасіння пожеж 

87.  Сільська рада Місцева 
пожежна 
команда 

Зарічненський р-н, с. 
Борове 

т. (097) 66-96-535 
1 1/1 1/1 

Гасіння пожеж 

88.  Сільська рада Місцева 
пожежна 
команда 

Зарічненський р-н, с. 
Локниця 
тел. 4-33-60 

1 2/1 1/1 
Гасіння пожеж 

89.  Сільська рада Місцева 
пожежна 
команда 

Корецький р-н, с. В. 
Межиричі 

т. (03651) 2-13-01 
1 5/1 1/1 

Гасіння пожеж 

90.  Сільська рада Місцева 
пожежна 
команда 

Корецький р-н, с. 
Крилів 

т. (03651) 2-67-04 
1 3/1 1/1 

Гасіння пожеж 

91.  Сільська рада Місцева 
пожежна 
команда 

Корецький р-н,  
с. Невірків 

т. (097) 977-36-74 
1 2/1 1/1 

Гасіння пожеж 

92.  Сільська рада Місцева 
пожежна 
команда 

Березнівський р-н, 
 с. Балашівка 

т. (067) 31-80-601 
1 5/1 1/1 

Гасіння пожеж 

93.  Сільська рада Місцева 
пожежна 
команда 

Березнівський р-н,  
с. Малинськ 

т. (067) 31-80-601 
1 1/1 1/1 

Гасіння пожеж 

94.  Сільська рада Місцева 
пожежна 
команда 

Костопільський р-н,  
с. Великий Мидськ 
т. (03657) 6-77-81 

1 3/1 1/1 
Гасіння пожеж 

95.  Сільська рада Місцева 
пожежна 
команда 

Костопільський р-н,  
с. Головин 

т. (03657) 5-33-01 
1 4/1 1/1 

Гасіння пожеж 

96.  Сільська рада Місцева 
пожежна 
команда 

Костопільський р-н,  
с. Звіздівка 

т. (03657) 6-36-30 
1 2/1 1/1 

Гасіння пожеж 

97.  Сільська рада Місцева 
пожежна 
команда 

Костопільський р-н, 
 с. Злазне 

т. (03657) 5-75-93 
1 3/1 1/1 

Гасіння пожеж 

98.  Сільська рада Місцева 
пожежна 
команда 

Костопільський р-н,  
с. Мирне 

т. (098) 47-52-689 
1 1/1 1/1 

Гасіння пожеж 
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99.  Сільська рада Місцева 

пожежна 
команда 

Костопільський р-н,  
с. Пеньків 

т. (03657) 5-53-21 
1 2/1 1/1 

Гасіння пожеж 

100.  Сільська рада Місцева 
пожежна 
команда 

Костопільський р-н,  
с. Підлужне 

т. (03657) 6-22-25 
1 1/1 1/1 

Гасіння пожеж 

101.  Сільська рада Місцева 
пожежна 
команда 

Костопільський р-н,  
с. Постійне 

т. (03657) 6-31-23 
1 3/1 1/1 

Гасіння пожеж 

102.  Сільська рада Місцева 
пожежна 
команда 

Костопільський р-н,  
с. Яполоть 

т. (03657) 5-77-30 
1 2/1 1/1 

Гасіння пожеж 

103.  Сільська рада Місцева 
пожежна 
команда 

Костопільський р-н,  
с. Дюксин 

т. (096) 99-89-700 
1 2/1 1/1 

Гасіння пожеж 

104.  Сільська рада Місцева 
пожежна 
команда 

Костопільський р-н,  
с. Мала Любаша 

т. (096) 40-20-576 
1 2/1 1/1 

Гасіння пожеж 

105.  Сільська рада Місцева 
пожежна 
команда 

Костопільський р-н,  
с. Малий Мидськ 
т. (097) 52-41-973 

1 3/1 1/1 
Гасіння пожеж 

106.  Сільська рада Місцева 
пожежна 
команда 

Костопільський р-н,  
с. Золотолин 

т. (03657) 5-66-21 
1 2/1 1/1 

Гасіння пожеж 

107.  Сільська рада Місцева 
пожежна 
команда 

Млинівський р-н,  
с. Острожець 

т. (03659) 5-11-01, 5-
11-89 

1 3/1 1/1 

Гасіння пожеж 

108.  Сільська рада Місцева 
пожежна 
команда 

Рівненський р-н,  
с. Н.Українка 

т. (0362) 20-66-44 
1 2/1 1/1 

Гасіння пожеж 

109.  Сільська рада Місцева 
пожежна 
команда 

Рівненський р-н,  
с. Верхівськ 

т. (0362) 27-53-01 
1 2/1 1/1 

Гасіння пожеж 

110.  Сільська рада Місцева 
пожежна 
команда 

Рівненський р-н, с. 
Велика Омеляна 
т. (096) 449-44-29 

1 4/1 1/1 
Гасіння пожеж 

111.  Сільська рада Місцева 
пожежна 
команда 

Рівненський р-н,  
с. Грушвиця 

т. (098) 664-90-96; 
(096) 626-12-45 

1 4/1 1/1 

Гасіння пожеж 
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112.  Сільська рада Місцева 

пожежна 
команда 

Рокитнівський р-н, с. 
Карпилівка 

т. (03635) 44-82-45 
1 3/1 1/1 

Гасіння пожеж 

113.  Сільська рада Місцева 
пожежна 
команда 

Рокитнівський р-н,  
с. Біловіж 

т. (066) 949-95-32 
1 2/1 1/1 

Гасіння пожеж 

114.  Сільська рада Місцева 
пожежна 
команда 

Сарненський р-н,  
смт Клесів 

т. (03655) 5-00-01 
1 10/2 3/2 

Гасіння пожеж 

115.  Сільська рада Місцева 
пожежна 
команда 

Сарненський р-н,  
с. Кричильськ 

т. (03655) 4-43-24 
1 4/1 1/1 

Гасіння пожеж 

116.  Сільська рада Місцева 
пожежна 
команда 

Сарненський р-н,  
с. В.Вербче 

т. (03655) 4-82-48 
1 3/1 1/1 

Гасіння пожеж 

117.  Сільська рада Місцева 
пожежна 
команда 

Сарненський р-н,  
с. Любиковичі 
т. (03655) 2-29-49 

1 1/1 1/1 
Гасіння пожеж 

118.  Сільська рада Місцева 
пожежна 
команда 

Сарненський р-н,  
с. Чудель 

т. (03655) 2-29-47 
1 3/1 1/1 

Гасіння пожеж 

119.  Сільська рада Місцева 
пожежна 
команда 

Сарненський р-н,  
с. Немовичі 

т. (03655) 9-72-30 
1 3/1 1/1 

Гасіння пожеж 

120.  Сільська рада Місцева 
пожежна 
команда 

Сарненський р-н,  
с. Тутовичі 

т. (03655) 9-82-33 
1 2/1 1/1 

Гасіння пожеж 

121.  Сільська рада Місцева 
пожежна 
команда 

Сарненський р-н,  
с. Тинне 

т. (03655) 2-29-61 
1 3/1 1/1 

Гасіння пожеж 

122.  Сільська рада Місцева 
пожежна 
команда 

Сарненський р-н,  
с. Корост 

т. (03655) 4-64-35 
1 3/1 1/1 

Гасіння пожеж 

123.  Сільська рада Місцева 
пожежна 
команда 

Сарненський р-н,  
с. Камяне-Случанське 
т. (03655) 9-12-85 

1 3/1 1/1 
Гасіння пожеж 

124.  Сільська рада Місцева 
пожежна 
команда 

Сарненський р-н,  
с. Селище 

т. (03655) 5-54-44 
1 3/1 1/1 

Гасіння пожеж 
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125.  Сільська рада Місцева 

пожежна 
команда 

Дубенський р-н,  
смт Смига 

т. (03656) 5-62-89 
1 5/1 1/1 

Гасіння пожеж 

126.  Сільська рада Місцева 
пожежна 
команда 

Дубенський р-н,  
с. Повча 

т. (03656) 7-81-66 
1 2/1 1/1 

Гасіння пожеж 

127.  Сільська рада Місцева 
пожежна 
команда 

Володимирецький р-н, 
с. Мульчиці 

т. (03634) 9-34-33 
1 3/1 1/1 

Гасіння пожеж 

128.  Сільська рада Місцева 
пожежна 
команда 

Володимирецький р-н, 
с. Кідри 

т. (03634) 3-41-39 
1 3/1 1/1 

Гасіння пожеж 

129.  Сільська рада Місцева 
пожежна 
команда 

Володимирецький р-н, 
с. Городець 

т. (03634) 6-24-41 
1 3/1 1/1 

Гасіння пожеж 

130.  Сільська рада Місцева 
пожежна 
команда 

Володимирецький р-н, 
с. Більська Воля 
т. (097) 81-64-006 

1 3/1 1/1 
Гасіння пожеж 

131.  Сільська рада Місцева 
пожежна 
команда 

Володимирецький р-н, 
с. В. Цепцевичі 
т. (096) 63-60-911 

1 3/1 1/1 
Гасіння пожеж 

132.  Сільська рада Місцева 
пожежна 
команда 

Радивилівський р-н,  
с. Теслугів 

т. (03633) 2-94-43 
1 3/1 1/1 

Гасіння пожеж 

133.  Сільська рада Місцева 
пожежна 
команда 

Радивилівський р-н,  
с. Башарівка 

т. (03633) 2-86-48 
1 3/1 1/1 

Гасіння пожеж 

134.  Сільська рада Місцева 
пожежна 
команда 

Радивилівський р-н,  
с. Дружба 

т. (03633) 2-84-17 
1 3/1 1/1 

Гасіння пожеж 

135.  Сільська рада Місцева 
пожежна 
команда 

Дубровицький р-н,  
с. Бережниця 

т. (03658) 3-01-49, 3-
01-32 

1 2/1 1/1 

Гасіння пожеж 

136.  Сільська рада Місцева 
пожежна 
команда 

Дубровицький р-н,  
с. Осова 

т. (098) 123-65-14 
1 2/1 1/1 

Гасіння пожеж 

137.  Сільська рада Місцева 
пожежна 
команда 

Дубровицький р-н,  
с. Сварицевичі 

т. (068) 091-35-47, 
(066) 135-66-58 

1 3/1 1/1 

Гасіння пожеж 
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138.  Сільська рада Місцева 

пожежна 
команда 

Дубровицький р-н,  
с. Висоцьк 

т. (096) 506-80-52 
1 3/1 1/1 

Гасіння пожеж 

139.  Сільська рада Місцева 
пожежна 
команда 

Дубровицький р-н,  
с. Трипутня 

т. (068) 035-07-35 
1 3/1 1/1 

Гасіння пожеж 

140.  Сільська рада Місцева 
пожежна 
команда 

Дубровицький р-н,  
с. Селець 

т. (098) 063-33-99 
1 3/1 1/1 

Гасіння пожеж 

141.  Сільська рада Місцева 
пожежна 
команда 

Дубровицький р-н,  
с. Милячі 

т. (068) 092-99-62 
1 3/2 1/1 

Гасіння пожеж 

142.  Сільська рада Місцева 
пожежна 
команда 

Острозький р-н,  
с. Оженин 

т. (03654) 2-82-31 
1 4/1 1/1 

Гасіння пожеж 

143.  Сільська рада Місцева 
пожежна 
команда 

Острозький р-н,  
с. Милятин 

т. (03654) 6-22-45 
1 4/1 1/1 

Гасіння пожеж 

144.  Сільська рада Місцева 
пожежна 
команда 

Острозький р-н,  
с. Українка 

т. (03654) 6-22-45 
1 4/1 1/1 

Гасіння пожеж 

СИЛИ, ЩО ПІДПОРЯДКОВУЮТЬСЯ ПРИВАТНИМ ОРГАНІЗАЦІЯМ 
145.  ТОВ „ОДЕК” 

 
Відомча 
пожежна 
охорона 

Рівненський р-н,  
смт. Оржів, 

вул. Заводська, 9 
т. (0362) 69-36-08 

1 12/2 3/1 

Гасіння пожеж 

146.  ПСО СГПП „Маяк” Добровільн
а пожежна 
охорона 

Сарненський район,  
с. Зносичі 

т. (03655) 2-29-56 
1 3/1 1/1 

Гасіння пожеж 

147.  ТОВ „Свиспан-
Лімітед” 

Добровільн
а пожежна 
охорона 

м. Костопіль,  
вул. Степанська, 9 
т. (03657) 2-16-11 

1 12/1 3/1 
Гасіння пожеж 

148.  ПАТ 
„Рівнесільмаш” 

Добровільн
а пожежна 
дружина 

Рівненський р-н,  
смт. Квасилів 

т. (0362) 20-35-88 
1 4/1 2/1 

Гасіння пожеж 

149.  ТОВ „Українська 
сірникова фабрика” 

Добровільн
а пожежна 
дружина 

м. Березне,  
вул. Андріївська, 112 
т. (050) 435-45-04 

1 4/1 1/1 
Гасіння пожеж 
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2.3. Система оповіщення та зв’язку    
 

 
 
Автоматизована система централізованого оповіщення області забезпечує 

своєчасне оповіщення керівного складу, органів управління, сил цивільного 
захисту, населення області про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій та 
постійне інформування про наявну обстановку голову  обласної державної 
адміністрації. 

Для оповіщення населення в автоматизовану систему оповіщення 
включено 59 об’єктових електросирен централізованого запуску та 
137 гучномовців в населених пунктах області.Оповіщення населення області 
проводиться через електросирени, вуличні гучномовці, абонентські радіоточки 
проводового мовлення і РМ  радіостанцій. Для оповіщення населення в 
автоматизовану систему оповіщення включено 73 об’єктових електросирени 
централізованого запуску, з них працює 76% (56 електросирен) від загальної 
кількості та 137 гучномовців в населених пунктах області, з яких працює 34% від 
загальної кількості (всього 47, в тому числі 28 в м.Рівне). До мережі проводового 
радіомовлення області включено 8700 абонентських радіоточок. 

Оповіщення керівного складу цивільного захисту області, членів обласної, 
районних та міських постійних комісій з питань техногенно-екологічної  
безпеки та надзвичайних ситуацій, голів ОТГ, селищних та сільських рад 
здійснюється через автоматизовану систему оповіщення з автоматизованого 
робочого місця оперативного чергового пункту управління Рівненської обласної 
державної адміністрації за допомогою автодозвону на телефони стаціонарних і 
мобільних операторів зв’язку, яка дозволяє вчасно отримати і передати 
необхідні повідомлення. 

До автоматизованої системи централізованого оповіщення підключено 690 
абонентів, в тому числі 138 абонентів обласного центру та 552 — в районах і 
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містах області. Також відпрацьована схема оповіщення керівного складу в 
ручному режимі через місцеву телефонну мережу та мережу оператора 
мобільного зв’язку „Київстар”, за допомогою SMS розсилок з оперативно-
чергової служби пункту управління обласної державної адміністрації (для SMS 
розсилок заведено 560 абонентів). 

 

 
 

Оповіщення посадових осіб та чергових аварійно-рятувальних служб 
здійснюється по апаратурі циркулярного виклику. До стійок циркулярного 
виклику (33 стійки П-164Ц загальною ємністю 2180 абонентів) автоматизованої 
системи оповіщення циркулярного виклику підключено 690 абонентів, в тому 
числі 138 абонентів у м. Рівне (це всього 31 % від загальної кількості 
абонентських комплектів стійок СЦВ). Крім того слід зауважити, що із 690 
абонентів заведених на СЦВ 445 - службові телефони, 245 - домашні. Також 
відпрацьована схема оповіщення керівного складу в ручному режимі через 
місцеву телефонну мережу та мережу оператора мобільного зв’язку „Київстар”, 
за допомогою SMS розсилок з робочого місця оперативного-чергової служби 
пункту управління обласної державної адміністрації (для SMS розсилок 
заведено 560 абонентів). 

Практичні перевірки системи централізованого виклику зі стійок 
циркулярного виклику (СЦВ) до абонентів, відбір радіотрансляційних вузлів (з 
передачею навчальної інформації ЦЗ) та запуск електросирен, які включені в 
автоматизовану систему оповіщення, свідчать, що існуюча апаратура на 
теперішній момент працездатна і готова до використання за призначенням. З 
метою проведення реконструкції регіональної автоматизованої системи 
централізованого оповіщення із заміною аналогової апаратури оповіщення на 
цифрову прийнята Програма реконструкції, удосконалення та розвитку 
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територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення 
цивільного захисту Рівненської області „Сигнал-ВО” на 2011- 2017 роки. 

Основною метою Програми є безпека населення і територій, підвищення 
рівня їх захисту від впливу шкідливих техногенних, природних та екологічних 
факторів за рахунок реконструкції та підвищення ефективності функціонування 
регіональної централізованої системи оповіщення та зв’язку, створення умов для 
своєчасного та якісного виконання завдань особливого періоду. На реалізацію 
заходів Програми заплановано виділити 28 млн 610 тис грн. із обласного, 
районних, місцевих бюджетів та коштів підприємств. Зокрема за рахунок 
обласного бюджету передбачено фінансування на суму 1 млн 330 тис грн. 

З метою забезпечення оповіщення керівного складу та населення області 
управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 
облдержадміністрації були визначені заходи з реконструкції існуючої АСЦО, які 
затверджені рішенням обласної ради від 09.12.2010 № 22  у Програмі реконструкції, 
вдосконалення та розвитку територіальної автоматизованої системи 
централізованого оповіщення цивільного захисту Рівненської області „Сигнал-
ВО” на 2011 - 2017 роки. 

На виконання заходів Програми протягом 2011–2017 років з обласного 
бюджету було виділено кошти у сумі 830,8 тис. гривень, які використані на 
часткову реконструкцію автоматизованої системи централізованого оповіщення 
області, а саме встановлено: 

автоматизовані робочі місця на міському та позаміському пунктах 
управління облдержадміністрації та у Здолбунівському районі; 

блоки оповіщення універсальні для перехоплення FМ радіостанцій, всього 
відбору підлягає 6 радіостанцій, які працюють на території області та телеканал 
УТ-1 для оповіщення населення м. Вараш та прилеглих територій; 

п’ять блоків оповіщення універсальних для активації гучномовців та 
електросирен, встановлених в м. Рівне та м. Острог. 

На сьогоднішній день співвідношення площі покриття наявною системою 
оповіщення до площі населених пунктів області становить 87%. 

Крім того в області підлягають обладнанню системами раннього виявлення 
надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення 164 об’єкти 
підвищеної небезпеки (далі - ОПН). На 68 (41,5%) ОПН розроблені та погоджені 
технічні завдання та робочі проекти на влаштування зазначених систем. 

На теперішній час системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та 
оповіщення людей у разі їх виникнення змонтовані та прийняті в експлуатацію 
на 8 (5%) ОПН. 

 
2.4. Забезпечення евакуаційних заходів цивільного захисту області  

Комісія з питань евакуації області в своїй роботі керувалась розпорядженням 
голови облдержадміністрації від 12 липня 2016 року № 427 „Про комісію з питань 
евакуації Рівненської області" зі змінами внесеними розпорядженням голови 
облдержадміністрації від 25.01.2018 № 42. 

Голова комісії - заступник голови облдержадміністрації. 
Проведено уточнення Планів евакуації населення області із 30-км зон 
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навколо Рівненської та Хмельницької АЕС, розрахунків забезпечення населення, 
що підлягає евакуації. 

Обласною державною адміністрацією з метою гармонізації національного 
законодавства до положень Конвекції ООН про права інвалідів, викладених у 
Державній цільовій програмі „Національний план дій з реалізації Конвекції про 
права інвалідів на період до 2020 року” в 2017 році Плани евакуації доповнені 
окремим розділом щодо Порядку проведення евакуації людей з інвалідністю та 
інших маломобільних груп населення. 

Протягом 2017 року тренування складу евакуаційних органів різних рівнів 
проведені у всіх районах та містах обласного значення, окрім Рокитнівського 
району. 

Питання готовності органів управління цивільного захисту, щодо організації 
та проведення евакуаційних заходів продовжують перебувати під постійним 
контролем. 

 
2.5. Стан інженерного захисту   
2.5.1. Обласний фонд захисних споруд  

Станом на 15.12.2017 фонд захисних споруд у Рівненській області складає 
1673 одиниці, з них: 128 сховищ та 1545 протирадіаційних укриттів, які 
знаходяться на балансі підприємств та установ різних форм власності, а саме: 
державної власності - 306, комунальної власності - 979, приватної власності - 388. 

Станом на 01.12.2017 – 155 (9,3%) захисних споруд готові та 1079 (64,5%) 
обмежено готові до використання за призначенням, а 439 (26,3%) – не готові. Для 
захисту людей від джерел небезпек, що виникають внаслідок надзвичайних 
ситуацій, передбачено використання 627 споруд подвійного призначення та 2587 
найпростіших укриттів. З часу приведення у підвищену готовність сил і засобів 
цивільного захисту в категорованих містах взято на облік усі підвальні 
приміщення. 

Для відновлення працездатності конструкцій захисних споруд в 2012-2017 
роках за рахунок „Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке 
проживає на території зони спостереження” було профінансовано поточний 
ремонт 18 об‘єктів на суму 2699,119 тис. грн., зокрема: у Володимирецькому 
районі – 1171,192 тис. грн., місті Вараші – 374,990 тис. грн., Острозькому районі – 
664,713 тис. грн. та місті Острозі – 488,223 тис. грн. 

Рівненською облдержадміністрацією розроблено та направлено головам 
районних державних адміністрацій та виконавчим комітетам рад міст обласного 
значення розпорядження від 15.03.2017 № 145 „Про проведення технічної 
інвентаризації захисних споруд цивільного захисту”, в якому визначено склад 
обласної комісії з організації заходів, пов’язаних з проведенням технічної 
інвентаризації захисних споруд.  

Наразі проведено технічну інвентаризацію 1419 (85%) захисних споруд, у 
тому числі: державної власності – 263 (19%) од., комунальної власності – 868 
(61%) од., приватної власності – 288 (20%) од. 
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2.5.2. Впровадження вимог Державних будівельних норм стосовно 
інженерно-технічних заходів цивільного захисту під час будівництва об’єктів 

Відповідно до Національного стандарту ДСТУ Б 
А.2.2-7:2010 „Розділ інженерно-технічних заходів 
цивільного захисту (цивільної оборони) у складі 
проектної документації об’єктів”, постановою Кабінету 
Міністрів України від 09.06.2014 № 6 „Про 
затвердження переліку об’єктів, що належать суб’єктам 
господарювання, проектування яких здійснюється з 
урахуванням вимог інженерно-технічних заходів 

цивільного захисту” при проектуванні та будівництві об’єктів (визначених у 
додатку А ДСТУ Б) передбачається впровадження інженерно-технічних заходів 
цивільного захисту. У минулому році ГУ ДСНС України у Рівненській області 
надано 109 завдань на розроблення розділів ІТЗ ЦЗ (ЦО) у складі проектної 
документації на об’єкти будівництва (реконструкції, технічного переоснащення). 

 
2.6. Основні заходи з удосконалення радіаційної та хімічної безпеки 

Заходи радіаційного та хімічного захисту населення в області сплановані у 
відповідності з вимогами керівних документів. 

Одним із заходів радіаційного та хімічного захисту є забезпечення засобами 
індивідуального і колективного захисту. 

 
2.6.1. Радіаційний та хімічний захист 

На території Рівненської області розташовано 9 хімічно небезпечних об’єктів 
(далі - ХНО), із них: 1 об’єкт - І ступеня хімічної небезпеки; 1 об’єкт - ІІ ступеня 
хімічної небезпеки; 7 об’єктів - VI ступеня хімічної небезпеки. 

На ХНО зберігається близько 1565 т аміаку, 1339 т формаліну та 15 т хлору. 
На хімічно небезпечних підприємствах області працює 3547 осіб, 

забезпечення засобами захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин 
яких становить 100,0%. До прогнозованої зони хімічного забруднення потрапляє 
4802 непрацюючих осіб, з них 2455 (51,1%) забезпечені ЗІЗ ОД. 1089 осіб працює 
на підприємствах, що потрапляють до зони можливого хімічного забруднення, з 
них 709 осіб (65,1%) забезпечено ЗІЗ ОД. 

 
Результати класифікації з хімічної небезпеки об’єктів та адміністративно-

територіальних одиниць Рівненської області 
 
а) хімічно небезпечних об’єктів: 
 
 
№ 
з/п 

Найменування хімічно 
небезпечних об’єктів 

Адреса ХНО Визначений ступінь 
хімічної небезпеки 

 
1. Березнівський район 

1. ТзОВ „Бімол”  
аміачно-холодильна установка 

34600 м. Березне, вул. 
Андріївська, 87 

ІV 
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2. Дубенський район 
2. ТзОВ „Укрмолпродукт”  

аміачно-холодильна установка 35601 с. Злинці ІV 

3. Костопільський район 
3. ТОВ „Свиспан Лімітед”  35700 м. Костопіль,  

вул. Степанська, 9 ІІ 

4. Радивилівський район 
4. Агрохімічний комплекс Львівська 

філія ПАТ „Компанія „РАЙЗ” 
35500 с. Бугаївка,  
вул. Балки, 1 ІV 

5. м. Дубно 
5. ПАТ „Дубномолоко”  

аміачно-холодильна установка 

35600 м. Дубно,  
вул. 

Грушевського,117а 
ІV 

6. м. Рівне 
6. ПАТ „Рівнеазот”  33017 м. Рівне-17 І 
7. ПАТ „Рівнехолод”  

аміачно-холодильна установка 
33028 м. Рівне, вул.  
Кн. Володимира, 112 

ІV 

8. СП Рівненське заготівельно-
виробниче підприємство 
облспоживспілки 
аміачно-холодильна установка  

33009 м. Рівне, 
вул. Млинівська, 22б 

ІV 

7. м. Вараш 
9. База управління робітничого 

постачання ВП „Рівненська АЕС”  
аміачно-холодильна установка 

34400, м. Вараш,  
м-н Перемоги, 25 

ІV 

 
б) адміністративно-територіальних одиниць (АТО): 
 

№ 
з/п Хімічно небезпечна АТО 

Визначений ступінь 
хімічної небезпеки 

АТО 
1. Березнівський район ІV 
2. Дубенський район ІV 
3. Костопільський район ІV 
4. Радивилівський район ІV 
5. Рівненський район ІV 
6. м. Рівне ІV 
7. м. Вараш ІV 

 
2.6.2. Організація йодної профілактики у випадку радіаційної аварії на 
Рівненській та  Хмельницькій АЕС 

Для Рівненської АЕС зону спостереження встановлено радіусом 30 км – 
території міста Вараш, смт. Володимирець, Володимирецького, частково 
Сарненського та Костопільського районів із загальною площею 1738 км2 та 
населенням понад 99,820 тис. чоловік (63 населених пунктів).  

Для Хмельницької АЕС зону спостереження встановлено радіусом 30 км – 
території міста Острог, Острозького, частково Гощанського та Здолбунівського 
районів із загальною площею 1024 км2 та населенням понад 58,800 тис. чоловік 
(83 населених пунктів). 
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Відповідно до закону України „Про захист людини від впливу іонізуючих 
випромінювань”, поряд з проведенням заходів з тимчасового укриття людей та 
подальшої евакуації, основним захистом від радіаційного ураження визначається 
організація застосування йодної профілактики населення у випадку, якщо 
очікувана поглинута доза опромінення щитовидної залози від накопичення  
радіоактивного йоду може перевищувати 50 мілігрей (5 рад). 

Згідно з нормами встановленими Міністерством охорони здоров’я України, в 
якості засобу йодної профілактики, в основному, використовується йодистий 
калій у таблетках, який блокує накопичення радіоактивного йоду щитовидною 
залозою людини, забезпечує її захист від опромінення. 

Максимальний захисний ефект профілактики досягається у випадку 
завчасного або одночасного з впливом радіоактивного йоду прийому його 
стабільного аналогу, і значно понижується у випадку, якщо препарат 
застосовується більш ніж після двох годин з моменту попадання радіоактивного 
йоду до організму людини. 

Відповідно до Інструкції, затвердженої Міністерством охорони здоров’я 
України від 11.11.2011 № 779, препарат йодистого калію приймається дорослим 
населенням 1 раз на добу, запиваючи солодким чаєм.  
Дозування: дорослі та діти, старші 2-х років -  0,125 г (1/2 таблетки). 
З метою забезпечення препаратами стабільного йоду населення 

Володимирецького, Костопільського, Сарненського, Острозького, 
Здолбунівського, Гощанського районів, міст Вараш та Острог, яке проживає в 
зонах спостереження Рівненської та Хмельницької АЕС, облдержадміністрацією 
за рахунок субвенції з обласного бюджету придбано 215825,31 грам препарату 
„Калію йодид”, що забезпечує 8-ми денний запас.  

З метою максимального приближення місць зберігання препарату до місць 
проживання людей та забезпечення можливого оперативного розподілу його 
серед населення, в сільській місцевості препарат знаходиться у фельдшерсько-
акушерських пунктах (ФАП), амбулаторіях, медпунктах та дільничних лікарнях. 

В містах Вараш, Острог та смт. Володимирець місцями зберігання йодистого 
калію визначено центральні районні лікарні (ЦРЛ), збірні евакопункти.  

Порядок збереження, розповсюдження серед населення та вживання 
йодистого калію у разі загрози або виникнення радіаційного забруднення 
територій районів, що входять до зони спостереження навколо Рівненської та 
Хмельницької АЕС, визначено та затверджено в Планах реагування на 
виникнення комунальної радіоактивної аварії на РАЕС та ХАЕС відповідних міст 
та районів і забезпечує його видачу населенню протягом 4-х годин. 

У разі комунальної радіаційної аварії на РАЕС та ХАЕС, сигнал „Радіаційна 
небезпека” для впровадження в дію заходів захисту населення, передбачених 
згідно затверджених планів, доводиться: 

до керівництва районів зони спостереження та населення з кризового центру 
облдержадміністрації; 

до населення міста Вараш  – начальником зміни Рівненської АЕС. 
Отримавши відповідний сигнал, голови райдержадміністрацій, міських рад, 

що входять до зони спостереження РАЕС, видають розпорядження про негайне 
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виконання заходів щодо захисту населення, в тому числі Плану реагування, яким 
передбачається проведення йодної профілактики.  

У відповідності до отриманих розпоряджень через систему оповіщення, 
мережу зв’язку, засоби радіомовлення, телебачення, із залученням сил та засобів 
органів національної поліції, оповіщується населення, голови сільських рад, 
керівники підприємств, установ та організацій, що здійснюють проведення йодної 
профілактики. 

Не пізніше ніж через 2-4 години з моменту отримання сигналу 
відповідальними особами препарат розповсюджується серед населення з 
інструкціями щодо прийому йодистого калію. 

Зважаючи  на можливі побічні дії під час прийому йодистого калію, медичні 
працівники надають консультації та роз'яснення щодо його вживання. 

У разі відсутності препаратів  йодистого калію населенням може 
застосовуватись самостійно приготовлений розчин йоду: 

 для дорослих -  3-5 капель 5% спиртового розчину йоду на 200 мг води; 
для дітей  - 1-2 краплі 5% спиртового розчину йоду на 200 мг води. 

 
Розрахунок потреби препарату йодистого калію  для населення зони 

спостереження Рівненської та Хмельницької АЕС  
 

№ 
 
з/
п 

 Кількість 
населення (за 
віковими 
групами) 

Потреба в 
препаратах 
стабільного 
йоду в грамах 

Наявна 
кількість 
препарату 
стабільного 
йоду в грамах 

Забезпеченість 
від потреби (у 
відсотках) 

1 Дорослі і діти 
старше 2 років 

151 706 213362,51 213362,51 100,0 

2 Діти від 3 місяців 
до 2 років 

6 157 2462,8  2462,8 100,0 

3 Діти на грудному 
годуванні 

- - - - 

4 Неонатальний 
період (<1 місяця) 

- - - - 

5 Всього: 157 863 215825,31 215825,31 100,0 
 
2.6.3. Стан забезпечення населення області засобами індивідуального захисту 

органів дихання 
Одним із заходів радіаційного та хімічного захисту є забезпечення засобами 

індивідуального і колективного захисту.  
Працюючий персонал Рівненської АЕС забезпечений засобами 

індивідуального захисту органів дихання на 100 %. 
У зонах спостереження РАЕС та ХАЕС знаходиться 146 населених пунктів, 

де проживає понад 158,6 тис. населення, питання щодо забезпечення  населення 
засобами індивідуального захисту органів дихання на випадок можливого 
скоєння комунальної радіаційної аварії на енергоблоці було одним із 
пріоритетних. 

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
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фінансування заходів із соціально-економічної компенсації ризику населення, яке 
проживає на території зони спостереження Рівненської та Хмельницької АЕС в 
області придбано: 103,372 тис. респіраторів протипилових на загальну суму 
близько 553,7 тис. грн., що дозволило забезпечити зазначену категорію населення 
засобами індивідуального захисту органів дихання на 100,0 %. Місцями 
зберігання визначено ЖЕКи, ОСББ, ОТГ, сільські ради та збірні евакопункти. 

Крім того, на території області здійснюють свою діяльність 9 хімічно-
небезпечних об’єктів, на яких зберігається і використовується у технологічному 
процесі біля 1565 т аміаку, 1339 т формаліну та 15 т хлору. На зазначених 
об’єктах для працюючого персоналу накопичено 3547 промислових протигазів, 
що становить 100,0 % від потреби.  

У зонах можливого хімічного забруднення хімічно-небезпечних об’єктів 
проживає біля 7,4 тис. осіб, з яких 4802 особи потрапляє у прогнозовану зону 
хімічного забруднення. 

Непрацююче населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного 
забруднення, засобами індивідуального захисту органів дихання забезпечено на  
51,1% (в наявності 2,455 од. при потребі – 4802 од.), (на початок 2016 року 
забезпечення становила 31 %).  

 
Стан забезпечення непрацюючого населення, яке проживає на території  

зони спостереження Рівненської та Хмельницької АЕС,  
респіраторами протипиловими 

 
Наявність респіраторів  № 

з/
п 

Назва району, 
міста 

Чисельність 
населення, 
тис. осіб  

Потреба у 
респіраторах,  
тис. од. тис. од. % 

 Рівненська АЕС 98,112  73,896  84,598 100 
1 Володимирецький 52,35 40,4 46,307 107 
2 Костопільський 0,877 0,565 0,788 103 
3 Сарненський 3,575 2,436 6,627 185 
4 м. Вараш 41,31 30,495 30,876 100 
 Хмельницька 

АЕС 
53,987  29,476  29,476 100 

5 Гощанський 5,263 3,370 5,370 100 
6 Здолбунівський 5,023 2,850 3,850 100 
7 Острозький 28,701 16,256 16,256  100 
8 м. Острог 15,0 7,0 7,0 100 
 ВСЬОГО 152,099 103,372 111,696 100,0 
  
Працівники підприємств, які потрапляють в зону можливого хімічного 

забруднення, засобами індивідуального захисту органів дихання забезпечені на  
49,7 % (в наявності 658 од. при потребі - 1322 од.), (на початок 2016 року 
забезпечення становило 35,7 %).   
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2.7. Екстрена медична допомога  
 

 
 

З початку 2003 року на базі колишньої поліклініки обласного онкологічного 
диспансеру функціонує обласний центр екстреної медичної допомоги, основним 
завданням якого є організація надання екстреної та планової консультативної 
медичної допомоги, участь в ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 
природного та техногенного характеру. 

З 01.01.2013 року відбулося реформування служби екстреної медичної 
допомоги Рівненської області шляхом приєднання до Центру Рівненської та 
Дубенської міських станцій швидкої медичної допомоги. 

Рішенням сесій районних та міських рад було передано майно відділень 
(пунктів) швидкої медичної допомоги ЦРЛ  у спільну власність територіальних 
громад сіл, селищ, міст Рівненської області. Рішеннями сесії обласної ради було 
прийнято майно територіальних громад  міст та районів області в обласну 
комунальну власність. 

 Балансоутримувачем зазначеного майна було визначено КЗ „Обласний 
центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” РОР. Були внесені 
зміни в Статут Центру та затверджена нова редакція Статуту Центру. 

Сформована та затверджена структура системи екстреної медичної 
допомоги в Рівненській області, яка включає: 

КЗ „Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” 
РОР – єдина юридична особа та наступні структурні підрозділи:  

3 Станції екстреної (швидкої) медичної допомоги – Рівненська, Дубенська 
та Сарненська; 
18 підстанцій екстреної (швидкої) медичної допомоги; 
30 пунктів постійного базування бригад екстреної (швидкої) медичної 

допомоги. 
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Інформація  про  мережу  закладів  екстреної  медичної  допомоги  
Рівненської  області: Комунальний заклад "Центр екстреноЇ медичноЇ 
допомоги та медицини катастроф" Рівненської обласної ради та його 
структурних підрозділів (станцій, підстанцій, пунктів постійного 

базування бригад ШМД) 
 

   
№ 
п/п 

Назва структурного підрозділу Ц ЕМД 
та МК 

Адреса структурного підрозділу Ц ЕМД та 
МК 

1 2 3 
1 Ц ЕМД та МК 33013,   м. Рівне , вул..Ж.Кюрі 19  Б, 

т. (0362) 63-55-38    
1.1 Рівненська  cтанція Е(Ш)МД 33028,   м. Рівне, вул. Котляревського, 5       

 Підстанція Е(Ш)МД №1 33028,   м. Рівне, вул. Котляревського, 5   
т. (0362) 23-50-48     

 Підстанція Е(Ш)МД №2 33000, м. Рівне,   вул. Соборна 420А 
т. (0362) 64-12-81     

 Підстанція Е(Ш)МД №3 33000, м. Рівне, вул. Фабрична 5А 
т. (0362) 24-40-79     

Березнівська підстанція екстреної 
(швидкої) медичної допомоги 

34600, м. Березне, вул. Київська,19 
т. (03653) 5-62-51     

1.1.1 

Соснівський пункт постійного 
базування бригади Е(Ш)МД 

34652, смт. Соснове, вул. Шкільна, 46 
 т. (03653) 2-73-34     

Гощанська підстанція екстреної 
(швидкої) медичної  допомоги 

35400, смт. Гоща, вул. Павлова,1 
т. (0250) 2-10-03     

Бабинський пункт постійного базування 
бригади Е(Ш)МД 

35431,  с. Бабин, вул. Пушкіна, 19 
т. (0250) 3-43-84     

Бугринський пункт постійного 
базування бригади Е(Ш)МД 

35442,  с. Бугрин, вул. Кн. Острозького, 39а 
т. (0250) 4-22-92     

1.1.2 

Тучинський пункт постійного базування 
бригади Е(Ш)МД 

35415, с. Тучин, вул. Шевченка, 8а 
т. (0250) 9-25-03     

Здолбунівська підстанція екстреної 
(швидкої) медичної допомоги 

35700, м. Здолбунів,  вул. Тиха, 17 
т. (0252) 2-56-32     

1.1.3 

Мізоцький пункт  постійного базування 
бригади Е(Ш)МД 

35740, смт Мізоч, вул. Сурмичі, 2 
 т. (0252) 4-01-03     

Клеванська підстанція екстреної 
(швидкої) медичної допомоги  

35300, смт. Клевань, вул. Центральна,1 
 т. (0362) 27-15-42     

Рівненський пункт постійного 
базування бригади Е(Ш)МД 

33000, м. Рівне, вул. Дніпровська,4  
т. (0362) 26-79-79     

Городоцький пункт постійного 
базування бригади Е(Ш)МД 

35331, с. Городок , вул.. Лікарняна 8  
т. (0362) 20-14-42     

Дядьковицький пункт постійного 
базування бригади Е(Ш)МД 

35361,  с. Дядьковичі, вул. Козацький шлях 
т. (0362) 27-52-30     

Квасилівський пункт постійного 
базування бригади Е(Ш)МД 

35350,   смт Квасилів, вул. Молодіжна, 22а 
т. (0362) 20-34-03     

Новоукраїнський пункт постійного 
базування бригади Е(Ш)МД 

35323,   с. Нова Українка, вул. Видумка, 1 
т. (0362) 20-66-60     

1.1.4 

Олександрійський пункт постійного 
базування бригади Е(Ш)МД 

35320,   с. Олександрія, вул. Т. Грицюка, 1 
т. (0362) 27-33-68     
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Корецька підстанція екстреної 
(швидкої) медичної допомоги 

34700,   м. Корець, вул. Володимирецька, 
14а,  т. (0251) 2-16-43     

1.1.5 

Великомежирицький пункт постійного 
базування бригади Е(Ш)МД 

34725,  с. Великі Межиричі, вул. 
Грушевського, 103 т. (0251) 3-12-55     

Костопільска підстанція екстреної 
(швидкої) медичної допомоги 

35000      м. Костопіль,   
 вул. Степанська, 52А,  т. (0257) 2-17-43     

1.1.6 

Деражненський пункт постійного 
базування бригади Е(Ш)МД 

35053     с. Деражне, вул. Мартинюка, 23 
т. (0257) 3-12-64     

1.1.7 Острозька підстанція екстреної 
(швидкої) медичної допомоги 

35800,  м. Острог, вул. Кн. Острозьких, 18 
т. (03654) 2-25-40     

Дубенська станція екстреної швидкої) 
медичної допомоги 

35600, Рівненська обл.  Дубенський р-н      
м. Дубно  вул. Скарбова 4, 
 т. (0256) 4-22-09     

Берегівський пункт постійног базування 
бригади Е(Ш)МД 

35683, с. Берег, вул. вул. Радянська,87а  
т. (0256) 7-62-36     

Варковецький пункт постійного 
базування бригади Е(Ш)МД 

35612, с. Варковичі, вул. Шевченка ,14  
т. (0256) 7-31-50     

Вербський пункт постійного базування 
бригади Е(Ш)МД 

35670, с. Верба, вул. Грушевського,27  
т. (0256) 7-01-92     

Мирогощанський пункт постійного 
базування бригади Е(Ш)МД 

35623, с. Мирогоща,  вул. Миру, 87  
т. (0256) 7-77-24     

Семидубський пункт постійного 
базування бригади Е(Ш)МД 

35620, с. Семидуби,  вул. Черепанських, 5 
т. (0256) 7-92-24     

1.2 

Смизький пункт постійного базування 
бригади Е(Ш)МД 

35680, смт.Смига,  вул. Заводська, 1 
т. (0256) 5-63-81     

1.2.1 Демидівська підстанція екстреної 
швидкої) медичної допомоги 

35200, смт. Демидівка, вул. Відродження,6 
т. (0237) 6-25-15     

Млинівська  підстанція екстреної 
(швидкої) медичної допомоги 

35100, смт. Млинів, вул. 17 вересня,  17 
т. (03659) 6-47-03     

1.2.2 

Острожецький пункт постійного 
базування бригади Е(Ш)МД 

35113, с. Острожець, вул. Каштанова, 3 
т. (03659) 5-11-03     

Радивилівська підстанція екстреної 
(швидкої) медичної допомоги 

35500, м. Радивилів, вул. Садова, 4  
т. (03633) 4-12-12     

1.2.3 

Зарічненський пункт постійного 
базування бригади Е(Ш)МД 

35523,  с. Зарічне  
т. (03632) 3-42-72     

Сарненська станція екстреної швидкої) 
медичної допомоги  

34500,  м. Сарни,    вул. Ярослава Мудрого 
3, Рівненська обл.,   Сарненський р-н           
т. (0365) 3-41-16       

Клесівський пункт постійного 
базування бригади Е(Ш)МД 

34550, смт. Клесів, вул. Радянська, 26 
 т. (0365) 5-00-03       

1.3 

Степанський пункт постійного 
базування бригади Е(Ш)МД 

34560, cмт. Степань, вул. Дорошенка, 100 
т. (0365) 4-10-03       

1.3.1 Володимирецька підстанція екстреної 
(швидкої) медичної допомоги 

34300      смт. Володимирець, вул. 
Грушевського, 39,  т. (03634) 2-34-03       

Антонівський пункт постійного 
базування бригади Е(Ш)МД 

34380       с. Антонівка, вул. Залізнична, 6 
т. (03634) 6-12-45       

Більськовільський пункт постійного 
базування бригади Е(Ш)МД 

34350       с. Більська Воля, вул. вул. 
Лікарняна, 2,  т. (03634) 2-34-03       

 

Новорафалівський пункт постійного 
базування бригади Е(Ш)МД 

34371  смт. Рафалівка,  
вул. Петро-Павлівська, 35, 
 т. (03634) 5-33-55       
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1.3.2 Варашська підстанція екстреної 
(швидкої) медичної допомоги 

34400   м. Вараш , 
 вул. Енергетиків 23, т. (03636) 2-14-03       

1.3.3 Дубровицька підстанція екстреної 
(швидкої) медичної допомоги 

34100, м. Дубровиця, вул. Воробинська, 42 
т. (03658) 2-01-35       

Зарічненська підстанція екстреної 
(швидкої) медичної допомоги 

34000, смт. Зарічне,  вул. Аерофлотська,15 
т. (03632) 3-06-03       

Борівський  пункт  постійного 
базування бригади Е(Ш)МД 

 34061, с. Борова, вул. Мостова, 3, 
 т. 0970483232       

1.3.4 

Кухітсько-Вільський пункт постійного 
базування бригади Е(Ш)МД 

 34035, с. Кухотська Воля,  
вул. Павліново, 1, т. 0694777917 

Рокитнівська підстанція екстреної 
(швидкої) медичної допомоги 

34200, смт. Рокитно, 
вул. Першого травня, 21,  
т. (03635) 2-21-60       

Березовський пункт постійного 
базування бригади Е(Ш)МД 

34212, с. Березове, вул. Центральна, 13 
 т. (03635) 3-62-60       

1.3.5 

Кам’янський пункт постійного 
базування бригади Е(Ш)МД 

34220, с. Кам’яне, вул. Центральна, 195 
 т. (03635) 4-12-30       
 

 
2.8. Матеріальне забезпечення  

Для здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру і ліквідації їх наслідків в області 
здійснюються заходи зі створення регіонального та місцевих матеріальних 
резервів. 

Номенклатура регіонального резерву для запобігання і ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій визначена із належним обґрунтуванням, погоджена та 
затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації від 28.12.2015 №765 
„Про формування матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій у Рівненській області”, відповідає характеру та масштабам 
можливих надзвичайних ситуацій. 

Зазначеним розпорядженням голови облдержадміністрації: 
визначені відповідальні особи, обсяги, місця розміщення і зберігання 

цінностей регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій; 

районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам рад міст 
обласного значення доручено розробити та затвердити номенклатури місцевих 
матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій та відповідних Програм; 

суб'єктам господарювання, у власності або користуванні яких є небезпечні 
об’єкти, рекомендовано забезпечити створення об’єктових матеріальних резервів 
для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.     

Прийнята програма створення регіонального матеріального резерву для 
запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на 2016–2020 роки. 

Станом на 31 грудня 2017 року в області створено регіональний 
матеріальний резерв на суму – 2847,12 тис. гривень та місцеві матеріальні резерви 
на суму – 4573,42 тис. гривень.  

В цілому матеріальні резерви накопичено: регіональний – на 87%, місцеві – 
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на 52% від затверджених номенклатур.  
На попередження виникнення надзвичайних ситуацій у 2017 році із 

регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій видано матеріальних цінностей на суму 275,5 тис.грн., із 
місцевого матеріального резерву – 541,56 тис. грн. 

Контроль за створенням, зберіганням, поновленням та використанням 
матеріальних резервів в області здійснює управління з питань цивільного захисту 
населення облдержадміністрації. 
 
3. НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ І ПОДІЇ  

 
3.1. Надзвичайні ситуації  
 

 
 
Упродовж 2017 року на території Рівненської області виникло 10 

надзвичайних ситуацій в результаті яких загинуло 15 осіб та постраждало – 35 
осіб в тому числі 22 дитини (в порівнянні за аналогічний період 2016 року на 
території Рівненської області виникло 6 надзвичайних ситуацій, в результаті 
яких загинуло – 4 осіб,  в тому числі 3 дітей, травмовано – 22 особи,  в тому 
числі 20 дітей та 22624 особи захворіло на грип та ГРВІ), а саме: 

за рівнями : 
• 0 – державного рівня (у 2016 році – 0); 
• 0 – регіонального рівня (у 2016 році – 0); 
• 3 – місцевого рівня (у 2016 році – 4); 
• 7 – об’єктового рівня (у 2016 році – 2). 
за походженням : 

• 6 – природного характеру (у 2016 р. – 5); 
• 4 – техногенного характеру (у 2016 р. – 1). 
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Зафіксовано африканську чуму свиней в 11 населених пунктах – 2 НС:  

1) 18.02.2017 в с. Дядьковичі Рівненського району; 
    07.02.2017 в с. Поліське Березнівського району. 
2) 19.04.2017 в с. Городок Володимирецького району; 
    03.06.2017 в с. Цурків Здолбунівського району; 
    16.08.2017 в с. Острівці (колишне с. Червоне), Дубровицького району; 
    26.09.2017 в с. Острів Дубенського району; 
    09.10.2017  на свинофермі ПП гр. Голяра І.С. в урочищі „Знесення” 

Тараканівської сільської ради Дубенського району зафіксовано спалах АЧС; 
    31.10.2017 с. Кустин Рівненського району, на свинофермі приватного 

підприємця Прокопчук Н.С. зафіксовано спалах АЧС.  
05.12.2017 в підсобному господарстві Городищенської виправної колонії   № 

96 зафіксовано АЧС. 
06.12.2017 в мисливських господарствах ТзОВ "Сокіл" та ТОВ "Тандемсвіт" 

Костопільського району зафіксовано АЧС. 
19.12.2017 в с. Франівка Гощанського району зафіксовано АЧС. 

 
ДТП, що класифікуються як надзвичайні ситуації – 2 НС: 

3) 09.08.2017 близько 12год. 20 хв. на автодорозі Київ-Ковель-Варшава 
(поблизу с. Іванівка Рівненської області) сталася ДТП за участю двох легкових 
автомобілів VOLKSWAGEN Caddy та NISSAN Qashgai. Внаслідок ДТП загинуло 
5 осіб та 3 дітей (підлітки) отримали травми. 

4) 06.09.2017 ДТП на автодорозі „Київ – Варшава” поблизу с. Масевичі 
Рокитнівського району, внаслідок якого загинуло 4 особи. 
 

Захворювання людей, що класифікуються як надзвичайні ситуації – 4 
НС: 

5) 23.08.2017 в с. Горбаків Гощанського району зафіксовано факт захворювання 
людини на ботулізм. 

6) 28.08.2017 в с.Люхчи Сарненського району зафіксовано факт захворювання 
людини на ботулізм. 

7) 27.11.2017 в смт Гоща зафіксовано факт захворювання людини на ботулізм. 
8) 06.03.2017 захворювання на сальмонельоз 11 осіб в м.Рівне. 

 
Аварія, пов’язана з повітряним транспортом – 1 НС: 

9) 10.06.2017 неподалік аеропорту с. Воронів Гощанського району впав 
безмоторний двомісний планер марки BLANIK L-13, внаслідок якого загинуло 2 
особи. 

 
Вибух боєприпасів 1 НС: 

10) 18.07.2017 в смт. Зарічне внаслідок вибуху РГД-5 в господарській будівлі 
приватного господарства загинуло 3 особи. 
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Упродовж 2017 року в області виникло 1160 нещасних випадків ( у 2016 р. 
– 1367 випадків), в результаті яких загинуло 381 особа, в тому чисті 11 дітей (у 
2016 році 333, з них 20 дітей) та 1010 осіб отримали травми з них 116 дітей (у 
2016 році – 1177, з них 97 дітей), із них: 

• на виробництві – 10 випадків, 2 особи загинуло та 8 травмовано (у 2016 р. 
– 7 випадків, 4 особи загинуло та 4 травмовано); 

• отруєння – 60 випадків, 6 осіб загинуло, з них 1 дитина та 77 травмовано, з 
них 34 дитини (у 2016 році - 42 випадки, 4 особи загинуло, 64 травмовано, з них 46 
дітей); 

• ураження електричним струмом – 5 випадків, 3 особи загинуло та 2 
травмовано з них 1 дитина (у 2016 році- 5 випадків, 4 особи  загинуло, 1 дитина 
травмована ); 

• ДТП – 702 випадки, 108 осіб загинуло, з них 1 дитина та 794 травмовано, з 
них 54 дитини (у 2016 році - 1070 випадків, 145 осіб загинул,о з них 7 дітей та 
1035 травмовано, з них 20 дітей); 

• утоплення – 59 випадків, 54 особи загинуло, з них 4 дитини (у 2016 році - 
43 випадки, 42 особа загинула, з них 5 дітей та 1 травмована); 

• загальне переохолодження – 92 випадки, 30 осіб загинуло та 72 
травмовано,  з них 6 дітей (у 2016 році- 25 випадків, 14 загинуло, 13 травмовано з 
них 3 дитини); 

• самогубства – 128 випадків, 124 особи загинуло, з них 1 дитина та 4 
травмовано (у 2016 році - 80 випадків, 73 особи загинуло, з них 1 дитина, 7 
травмовано); 

• інші випадки – 90 випадків, 53 особи загинуло, з них 4 дитини та 40 
травмовано, з них 19 дітей (у 2016 році - 90 випадків, 47 осіб загинуло, з них 7 
дітей  та 46 травмовано, з них 25 дітей). 
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4. СТАН ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 
 

4.1. Статистичні дані щодо виникнення пожеж на території області 
 

 
 

Протягом 12 місяців 2017 року на території Рівненської області виникло 
1230 пожеж, що на 16,4% менше, ніж за аналогічний період 2016 року – 1471 
пожежа.  

Внаслідок пожеж загинуло 30 осіб порівняно з 43 у 2016 році (-30,2%), 
отримали травми 23 особи, що на 8% менше ніж у 2016 році (25 осіб). 

Пожежами знищено та пошкоджено 829 будівель та споруд, порівняно з 
805 у 2016 році (+3%), 116 одиниць техніки, порівняно з 148 у 2016 році (-
21,6%), 429 тонн грубих кормів, порівняно з 565 тоннами у 2016 році  (-24,1%). 

Прямі матеріальні збитки від пожеж збільшились на 3,5% та становлять 
90 млн. 441 тис. грн., порівняно з 87 млн. 422 тис. грн. у 2016 році, побічні 
збитки від пожеж зменшились на 4,2% та становлять 111 млн. 347 тис. грн., 
порівняно з 116 млн. 242 тис. грн. в 2016 році.  

Основними причинами виникнення пожеж були: 
• необережне поводження з вогнем – 492 випадки, порівняно з 742 за 

аналогічний період  2016 року (-33,7%); 
• порушення правил монтажу та експлуатації електроустановок – 

407 випадків, порівняно з 399 за аналогічний період  2016 року (+2%); 
• порушення правил улаштування та експлуатації печей – 183 випадки, 

порівняно з 168 за аналогічний період 2016 року (+8,9%); 
• підпал – 80 випадків, порівняно з 97 за аналогічний період 2016 року (-

17,5%); 
• пустощі дітей з вогнем – 30 випадків, порівняно з 25 за аналогічний період 

2016 року (+20%).  



 
 

83 

  
4.2. Стан створення та функціонування підрозділів місцевої пожежної 
охорони 

З метою покращення стану протипожежного захисту сільських населених 
пунктів та створення належних умов для гасіння пожеж і здійснення 
профілактичної роботи у сільській місцевості в області створено 65 підрозділів 
місцевої пожежної охорони (чисельність працівників становить 279 осіб), які 
знаходяться на цілодобовому чергуванні та у повному обсязі забезпечені 
телефонним зв’язком, з них – 6 підрозділів забезпечені радіозв’язком. На 
озброєнні у підрозділах місцевої пожежної охорони знаходиться 69 пожежних 
автомобілів, 12 мотопомп та 3 одиниці пристосованої для цілей пожежогасіння 
техніки. 

У 2017 році на створення та функціонування місцевих пожежних команд із 
різних джерел фінансування виділено 8 млн. 310 тис. грн. 
 У 2017 році підрозділами місцевої пожежної охорони прийнято участь у 
ліквідації 164 пожеж. 

Протягом 2017 року в області створено 4 МПК (с. Миляч Миляцької ОТГ 
Дубровицького району, с. Висоцьк Висоцької ОТГ Дубровицького району, с. Селець 
та с. Трипутня Дубровицького району). (МПК в с. Селець та с. Трипутня 
Дубровицького району утворені Рішеннями виконавчих комітетів сільських рад, 
проте на сьогоднішній день дані підрозділи не функціонують (не проведено 
роботи щодо ремонту та оснащення пожежних депо, а також із забезпечення 
пожежною технікою та обладнанням). 

У 2015 та 2014 роках було створено по 4 підрозділи місцевої пожежної 
охорони, у 2016 – 5 таких підрозділів.  

На сьогоднішній день керівництвом Головного управління ДСНС України у 
Рівненській області та підпорядкованими підрозділами спільно з органами влади 
проводиться робота щодо створення ще 9 підрозділів місцевої пожежної 
охорони (с. Томашгород та с. Старе Село Рокитнівського району,                               
с. Олександрія, с. Шубків, с. Біла Криниця та смт. Квасилів Рівненського району, 
с. Мала Мощаниця Здолбунівського району, с. Степангород Володимирецького 
району, с. Малеве Боремельської об’єднаної територіальної громади 
Демидівського району). 

Також, на території області у 2018 році планується будівництво двох 
Центрів безпеки громадян (с. Біла Криниця Рівненського району та с. Привільне 
Дубенського району). На сьогоднішній день проектна документація на будівлі, у 
яких будуть розташовані зазначені вище Центри безпеки громадян, знаходиться 
на стадії розробки. 
 
4.3. Стан з пожежами в екосистемах  

Незважаючи на суху та спекотну погоду, тривалу відсутність опадів, 
завдяки здійсненню комплексу організаційних і практичних заходів (робіт) 
впродовж 2017 року вдалось уникнути випадків масових лісових та торф’яних 
пожеж на території Рівненської області.  
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Протягом 2016 - 2017 років на території Рівненської області виникло: 
          

 2016 2017 
Загорянь лісових масивів 15/14,5 га 10/6,45 га    
Пожеж на торфовищах 1/0,7 га 0/0 га 
Пожеж на відкритій місцевості 
(загоряння сухої трави) 

187\77,04 га 100/43,74 га 

Сміттєзвалища 1/0,5га 2/355 м2       
                                                                                                     
 

5. АНАЛІЗ ВИНИКНЕННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ ТА ТРАВМУВАНЬ  
НЕВИРОБНИЧОГО ХАРАКТЕРУ 

 
5.1. Невиробничий травматизм 

За звітами райдержадміністрації та виконкомів  міст районного значення 
впродовж  12 місяців 2017 року в Рівненській області сталося 54637 нещасних 
випадків невиробничого характеру, що призвело до травмування 54773 особи. В 
порівнянні з аналогічним періодом 2016 року кількість нещасних випадків 
збільшилось на 1713 осіб, що становить  3,1%. 

При цьому суттєве погіршення стану профілактики нещасних випадків та, 
як наслідок, зростання кількості постраждалих осіб сталося в наступних районах: 

Володимирецький – 2548 (2016-2326); 
Костопільський – 3233 (2016-2905); 
Дубенський – 1493 (2016-1209); 
Корецький – 1654 (2016-1372); 
м.Вараш – 2420 (2016-1901). 
Зменшилась кількість постраждалих  від нещасних випадків в наступних 

районах: 
Березнівський – 4024 (2016-4270); 
Радивилівський – 1478 (2016-1636);  
Рівненський – 2038 (2016-2227); 
Сарненський – 7272 (2016-7327). 
За видами подій впродовж 12 місяців 2017 року в порівнянні з аналогічним 

періодом 2016 року  зросла чисельність осіб, які постраждали через : 
• випадкові отруєння та дію алкоголю –314 (2016-258); 
• випадкове утоплення і занурення у воду – 107 (2016-94); 
• нещасні випадки спричинені дією вогню, диму та полум’я – 153 (2016-

132). 
У той же час зменшилась чисельність травмованих за наступними видами  
подій у районах: 
• транспортні нещасні випадки – 1796 (2016-1957): 
Володимирецький –130 (2016- 208); 
Демидівскьй – 6 (2016-14); 
Сарненський –485 (2016-572); 
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Зарічненський – 8 (2016-17); 
Костопільський – 65 (2016-107); 
Острозький – 60 (2016-82); 
м.Дубно – 79 (2016-92); 
м.Вараш – 13 (2016-25). 
• нещасні випадки спричинені  жаром, гарячими речовинами (предметами)  

– 705 (2016 рік – 794): 
Дубровицький – 27 (2016-36); 
Млинівський – 19 (2016-40); 
Рівненський – 22 (2016-36); 
Здолбунівський – 35 (2016-43); 
м.Дубно – 24 (2016-47); 
м.Рівне – 68 (2016-119). 
Згідно додатку 8 Постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 

№270 „Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків 
невиробничого характеру” (із змінами внесеними згідно з Постановами КМ 
України від 21.11.2007 № 1356 та від 19.08.2009 № 885), який подається від 
підвідомчих структурних підрозділів  (інформаційно-аналітичні кабінети) 
закладів охорони здоров’я та даних за 12 місяців 2017 року в Рівненській області 
від нещасних випадків невиробничого характеру загинуло 648 осіб (2016-711). 

Показник смертності від нещасних випадків невиробничого характеру на 10 
тисяч населення в середньому по області за 2017 рік становить – 5,6 (2016-6,1). 
При цьому, він був вищий за середньо-обласний в наступних районах: 

Млинівський – 8,5; 
Корецький – 9,2; 
Демидівський – 9,0; 
Гощанський – 9,6; 
Дубровицький – 8,9; 
Острозький та Рівненський – 8,0. 
Аналізуючи причини нещасних випадків невиробничого характеру зі 

смертельними наслідками впродовж 12 місяців 2017 року, найбільшу питому вагу 
мали:  

• навмисні самоушкодження – 19,4% (126 осіб); 
• транспортні нещасні випадки – 19,4% (126 осіб); 
• випадкові отруєння та дія отруйних речовин  – 11,6% (75 осіб), в т.ч. 

отруєння алкоголем -  7,3% (47 осіб); 
• випадкове утоплення та занурення у воду – 14,4% (93 особи). 
Загальна  чисельність травмованих в  побуті  дітей  віком  до 14 років за 12 

місяців 2017 року зросла і становить 7254, проти 7034 у 2016 році. 
В територіальному розрізі помітно зросла чисельність потерпілих серед 

дітей в наступних районах: 
Володимирецький – 529 (2016-474); 
Корецький – 323 (2016-289); 
Костопільський – 705 (2016-640); 
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Сарненський – 2444 (2016-2312); 
м.Вараш – 603 (2016-381). 
Крім того, зменшення рівня дитячого травматизму відмічається в наступних 

районах: 
Здолбунівський – 285 (2016-309);  
Зарічненський – 54 (2016-86); 
м.Рівне – 1505 (2016-1742). 
Зменшилась чисельність смертельно травмованих дітей у 2017 році та 

становить – 23 особи, проти 37 у 2016 році.  
 

 
 

Перелік заходів щодо покращення стану невиробничого травматизму 
 в Рівненській області  

 Спеціалістами управління охорони здоров’я, фахівцями обласного центру 
здоров’я та медичними працівниками лікувально-профілактичних закладів велика 
увага приділялась здійсненню комплексу заходів, спрямованих на збереження 
здоров’я, пропагування переваг здорового способу життя. З метою активізації 
роботи із запобігання захворюванням, популяризації здорового способу життя 
проведено понад 15 інформаційно-просвітницьких акцій та 12 відеолекторіїв.  
Питання профілактики травматизму висвітлювались на заняттях з вихователями 
ДНЗ, інтернатних установ області, а також на обласному інтер-форумі з теми: 
„Здоров’язбережувальні технології у сучасній освіті та зміцнення здоров’я дітей” 
у Рівненському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти.  

 З метою виховання у населення області свідомого ставлення до власної 
безпеки і безпеки оточуючих, попередження випадків травматизму на базі 
Навчально-медичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 
Рівненської області проведені заняття для вчителів предмету „Основи здоров’я” 
та слухачів в ході функціонального навчання.  

 Організовувались у 2017 році виступи спеціалістів управління охорони 
здоров’я, лікувально-профілактичних закладів області, первинної медико-
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санітарної допомоги, фахівців КЗ  „Рівненський обласний центр здоров’я” РОР у 
тематичних теле- та радіопередачах (Рівненська телерадіокомпанія, Ранок на РТБ: 
Рівне суспільне, Рівне FM) з питань здорового способу життя, профілактики 
травматизму, наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління, правил відпочинку. 

З метою популяризації здорового та безпечного способу життя, 
профілактики захворювань медичними працівниками лікувально-профілактичних 
закладів та фахівцями КЗ „Рівненський обласний центр здоров’я” РОР, прочитані 
лекції, опубліковані статті, організовані радіо та телепередачі. 

З теми профілактика травм прочитано лекцій -1059, проведено бесід -12818, 
опубліковано - 13 статей, організовано виступів  на радіо -10 та телебаченні -2, 
відео - 6, підготовлено санбюлетенів – 156, проведено пропагандистських 
кампаній – 5  та 7 тематичних вечорів.  

На веб-сайтах управління охорони здоров’я облдержадміністрації 
Рівненської обласної ради, на тематичній сторінці КЗ „Рівненського обласного 
центру здоров’я” РОР у „Facebook” та на шпальтах обласних видань „Рівне-
ракурс”, „Рівне-експрес”, „Медичний вісник +”, „7 Днів” висвітлювались 
матеріали з питань профілактики найбільш поширених хвороб травм, отруєнь та 
пропаганди здорового способу життя. 

В бібліотеках міста організовувались книжково-ілюстративні виставки з 
питань пропаганди здорового способу життя, профілактики невиробничого 
травматизму, профілактики захворювань. Проведений конкурс малюнків серед 
вихованців підліткових клубів з профілактики шкідливих звичок та пропаганди 
здорового способу життя. 

Серед населення області поширені інформаційно-просвітницькі матеріали 
на тем: „Перша допомога в домашніх умовах у разі побутових травм”, „Травми у 
дітей влітку”,  „Зимові травми. Перша допомога при переломах”, „Мотивація 
формування здорового способу життя”, „Заходи з модифікації способу життя” та 
ін. 

Вживаються заходи щодо поширення сучасних форм та методів 
профілактики суїцидів, самогубств, убивств шляхом психіатричних та 
психологічних консультацій. Лікарями-психіатрами, психотерапевтами, 
психологами проводиться роз’яснювальна робота з хворими з питань щодо 
попередження антигромадських проявів. 

Про хворих, які виписуються з лікарень і мають суїцидальні тенденції, 
повідомляються районні  психіатри за місцем проживання з метою активного 
спостереження за даним контингентом хворих.  

У випадку погіршення психічного стану, хворі, які мали в минулому 
суїцидальні  спроби або думки, скеровуються лікарями-психіатрами на 
стаціонарне лікування з метою попередження суїцидальних спроб. 

Лікувальні заклади області постійно поповнюються наочною агітацією щодо 
попередження випадків невиробничого травматизму. 
 
5.2.  Загибель людей на водних об’єктах

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Розпорядження 
Президента України від 14.07.2001 № 190/2001-рп „Про невідкладні заходи щодо 
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запобігання загибелі людей на водних об’єктах”, постанови Кабінету Міністрів 
України від 06.03.2002 № 264 „Про затвердження Порядку обліку місць масового 
відпочинку населення на водних об’єктах” та з метою забезпечення охорони 
життя людей на водних об’єктах області здійснюється своєчасне виконання 
запланованих заходів. 

В рамках Програми реалізується розпорядження голови облдержадміністрації 
від 05.10.2009 № 379 „Про проведення сезону безпеки на водних об'єктах 
області”. Відповідні розпорядження прийняті районними державними 
адміністраціями і виконавчими комітетами рад міст обласного значення. 
Розроблені плани заходів щодо запобігання нещасних випадків з людьми під час 
зимового періоду.  

Проведені засідання комісій з питань ТЕБ та НС міст і районів області 
щодо проведення сезону безпеки на водоймах області в осінньо-зимовий період. 

В режимі постійної готовності до виконання необхідного комплексу 
аварійно-рятувальних робіт в умовах надзвичайних ситуацій на водних об'єктах 
функціонують 3 мобільні аварійно-рятувальні групи Рівненської обласної 
комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах (м. Рівне, с. 
Хрінники Демидівського району, Біле Озеро Володимирецького району), які 
укомплектовані зимовими рятувальними засобами для надання допомоги 
потерпілим на льоду.  

23 листопада 2017 року Рівненською обласною комунальною аварійно-
рятувальною службою на водних об’єктах проведено тренування з особовим 
складом аварійно-рятувальних груп щодо організації пошуку і рятування 
рибалок у зимово-весняний період. 

У районні та міські відділи освіти надані методичні матеріали для 
проведення профілактичних заходів та роз'яснювальної роботи у навчальних 
закладах щодо дотримання правил поведінки на льоду.  

Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Рівненській області, управлінням з питань надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення облдержадміністрації спільно з Рівненською 
обласною комунальною аварійно-рятувальною службою на водних об’єктах, 
райдержадміністраціями, виконавчими комітетами рад міст обласного значення 
проводиться необхідна роз'яснювальна робота з питань безпечного користування 
водними об’єктами, а саме: проведено 1550 виступи на радіоканалах, 
надруковано 67 статей і заміток в обласній та районній пресі, продемонстровано 
75 телерепортажів, 104 матеріали в інтернет виданнях щодо дотримання правил 
безпеки на водоймах.  

В січні місяці фахівцями Головного управління Державної служби України 
з надзвичайних ситуацій у Рівненській області, РОКАРСВО і Навчально-
методичного центру ЦЗ та безпеки життєдіяльності Рівненської області 
проведено показове навчання на озері Басів Кут щодо порятунку потопаючих на 
льоду та методики надання домедичної допомоги при виникненні нещасних 
випадків на льоду.  

Впродовж  2017 року на водних об’єктах області загинуло 52 особи, 
 з них 4 дітей, врятовано 83 людини. З початку осінньо-зимового періоду станом 
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на 26.01.2018 на водних об’єктах області загинуло 2 особи.  
Основна причина утоплень: 
• купання в невизначених місцях; 
• порушення правил поведінки на воді, льоду;  
• купання в нетверезому стані.  
Водолазами служби було здійснено 41 виїзд з проведення пошуково-

рятувальних робіт та підняття тіл загиблих на воді. 
Програма організації рятування людей на водних об’єктах Рівненської 

області на 2018 – 2022 роки схвалена розпорядженням голови 
облдержадміністрації від 26.09.2017 № 543 та затверджена рішенням обласної 
ради від 01.12.2017 № 749. 

Робота з недопущення загибелі людей на водних об’єктах області 
продовжується.  

 
5. 3.    Заходи щодо попередження травматизму на транспорті 

Працівниками Управління патрульної поліції в Рівненській області 
впродовж 2017 року проводилася профілактична робота з метою запобігання 
дорожньо-транспортним пригодам із залученням місцевих органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування та засобів масової інформації. 
Проведено аналіз  аварійності на вулично-дорожній мережі, місць їх концентрації 
та вжито заходи для усунення причин, які призводять до скоєння ДТП. Під час 
планування розстановки нарядів особлива увага приділялася несенню служби в 
найбільш аварійних ділянках та районах області. Протягом 2017 року на території 
Рівненської області скоєно 697 дорожньо-транспортних пригод з постраждалими 
(853-2016), що на 18,2% менше ніж за аналогічний період 2016 року. У цих 
пригодах загинуло 118 осіб (175-2016), що на 32,5% менше ніж за аналогічний 
період 2016 року, травмовано 870 осіб (1075-2016), що на 19% менше ніж за 
аналогічний період 2016 року. Найбільша кількість ДТП з потерпілими 
спостерігається на території обслуговування: м. Рівне (227-6-283), а/д. М-06* 
„Київ-Чоп” (112-39-140); Рівненського РВП (106-24-130); Сарненського ВП (58-
19-69); Березнівського ВП (50-3-67); Костопільського ВП (25-5-27); Дубенського 
ВП (52-17-79). 
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6. ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ОБЛАСТІ У 2017 РОЦІ 
 

 
 
6.1. Стан довкілля Рівненської області 

Рівненщина відноситься до територій з помірним рівнем забруднення 
довкілля, але з помітно вираженою тенденцією до зростання техногенного 
навантаження на нього.  

Промислову спеціалізацію області визначають: електроенергетика, хімічна 
та деревообробна промисловість; виробництво будівельних матеріалів, 
виробництво скловиробів, машинобудування і металообробка; легка і харчова 
промисловість.  

Всі складові довкілля (атмосферне повітря, водні та земельні ресурси) 
зазнають антропогенного навантаження, що супроводжується збільшенням 
обсягів викидів в атмосферу та скидів у поверхневі водні об’єкти зворотних вод 
підприємств, накопиченням відходів усіх класів небезпеки.  

При цьому просторовий розподіл техногенного навантаження на складові 
навколишнього природного середовища Рівненщини нерівномірний, що 
викликане концентрацією промислового потенціалу переважно в центральній 
частині області. 
 
6.2. Основні екологічні проблеми 

Забруднення та нераціональне використання водних ресурсів: 
• недостатньо ефективно працюють очисні споруди підприємств області, в 

основному комунальних (м. Сарни, м. Радивилів, м. Корець, м. Дубно, смт. 
Володимирець, смт. Демидівка, смт. Клевань, смт. Оржів, смт. Зарічне);  

• високий рівень зношеності комунальних та відомчих мереж водогонів та 
каналізації; 
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• не встановлені межі водоохоронних зон та прибережних захисних смуг 
більшості водних об’єктів області; 

• відсутність державного обліку артезіанських свердловин. 
Забруднення атмосферного повітря більшості населених пунктів області 

пересувними джерелами забруднення (автотранспортом), відсутність їх обліку і 
статистичних спостережень за викидами від пересувних джерел забруднення. 

Забруднення території промисловими та побутовими  відходами: 
• невідповідність більшості звалищ побутових відходів існуючим 

екологічним вимогам, низький ступінь утилізації ресурсоцінних відходів; 
• не впроваджено роздільне збирання побутових відходів у більшості 

населених пунктів області; 
• накопичення залишків в кількості 46,815 т заборонених і непридатних до 

використання хімічних засобів захисту рослин на території 11 районів області; 
• накопичення відходів, у тому числі небезпечних, на території 

підприємств області (на ПАТ „Рівнеазот” у відвалі площею 58,2 га накопичено 
15,4 млн. т фосфогіпс – дигідрату, у накопичувачі для зберігання токсичних 
відходів - 2,080 тис. т моноетаноламіну, у шламонакопичувачі - 1,41 млн. т шламу 
станції нейтралізації цеху фосфорної кислоти). 
 
6.3. Якість повітря 

Основним джерелом надходження забруднювальних речовин в атмосферне 
повітря є пересувні джерела (автотранспорт). Пересувними джерелами 
забруднення атмосфери за рік викидається 80 % від усіх викидів в атмосферне 
повітря. 

Найбільші концентрації забруднювальних речовин від пересувних джерел 
відмічаються у містах Рівне, Вараш, Дубно та в районних центрах області, де 
спостерігається найбільше скупчення автотранспорту.  

Загальний обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря у 
2016 році від стаціонарних джерел склав 9,1 тис. т, що на 1,1 тис. т (на 12,1 %) 
менше ніж у 2015 році. 

Основними забруднювачами атмосферного повітря у 2016 році були 
підприємства м. Рівне (3,2 тис. т), Здолбунівського (2,3 тис. т), Рівненського 
(1,1 тис. т), Костопільського (0,5 тис. т), Дубенського (0,5 тис. т) та Сарненського 
(0,3 тис. т) районів. 

Серед підприємств - основні забруднювачі атмосферного повітря області є 
ПАТ „Рівнеазот”, Філія „Волинь-цемент” ПАТ „Дікергофф цемент Україна”, ТОВ 
„Свиспан Лімітед”, ТзОВ „Одек” Україна, ПрАТ „Консюмерс-Скло-Зоря”. 

Найбільш забрудненою є територія міст Рівного (54561,2 кг/км2), Вараша 
(3147,1 кг/км2), Дубно (2902,3 кг/км2), а також Здолбунівського (3554,3 кг/км2) та 
Рівненського (974,6 кг/км2) районів. 

Щільність викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 
стаціонарних джерел забруднення у розрахунку на квадратний кілометр території 
склала 454,2 кг, у розрахунку на одну особу – 7,8 кг.  

Від стаціонарних джерел в атмосферу надійшло 1,3 млн. т діоксиду 
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вуглецю, який впливає на зміну клімату. 
Найбільше викидів пилу в атмосферне повітря спостерігалось в м. Рівне, 

Здолбунівському, Сарненському, Рівненському та Костопільському районах; 
діоксиду сірки – в Рівненському, Дубенському, Гощанському районах в м. Рівне 
та м. Дубно; діоксиду азоту – в Здолбунівському, Рівненському районах, в 
м. Рівне; оксиду вуглецю – в м. Рівне, Здолбунівському, Рівненському, 
Костопільському районах. 

За оцінкою ступеня забрудненості атмосферного повітря в м. Рівне 
екстремально високих рівнів забруднення не спостерігалось, але загальний рівень 
забруднення оцінюється як підвищений. Індекс забруднення атмосфери (ІЗА) 
дещо збільшився у порівнянні з минулим роком і у 2017 році становив 7,15. 

Середньорічні концентрації забруднювальних речовин не перевищували 
гранично-допустимих концентрацій, за винятком формальдегіду та фтористого 
водню, середньорічні концентрації яких перевищували ГДК в 2,2 та 1,7 разу 
відповідно.  

 
6.4. Водні ресурси 

Рівненська область, як і більшість областей західного і північного регіону 
України, багата на поверхневі води. Територією області протікає 171 річка 
довжиною понад 10 км, 1204 невеликих водотоків – струмків (довжина від 0,5 до 
10 км), знаходиться 150 озер, 12 водосховищ, 1688 ставків.  

Всі водні об’єкти належать до басейну правої притоки Дніпра – річки 
Прип’ять, що протікає північно-західною окраїною області впродовж 20 км. 
Найбільші її притоки – Горинь зі Случчю, Стир з притокою Іква, Ствига з 
притокою Льва. Найбільші серед озер – Нобель (4,99 км2) та Біле (4,53 км2). Є 
також значна кількість озер у заплавах річок Горині, Стиру, Веселухи. 

У 2016 році водокористувачами області забрано з природних водних 
об’єктів 116,2 млн. м3 прісної води, в тому числі 77, 74 млн. м3 з поверхневих 
джерел і 38,46  млн. м3 з підземних водоносних горизонтів. 

В 2016 році у поверхневі водні об’єкти області від суб’єктів 
господарювання скинуто 53,25 млн. м3 зворотних вод.  

Погіршенню якості поверхневих вод сприяють скиди недостатньо 
очищених стічних вод комунальних підприємств, які є найбільшими 
забруднювачами поверхневих водних об’єктів. Найбільшого антропогенного 
впливу зазнають: 

річка Стир, в яку здійснюється скиди стічних вод з очисних споруд КП 
дитячого санаторію „Хрінники”, Вараського міського комунального підприємства 
та КП „Добробут” Зарічненської селищної ради; 

річка Іква, в яку скидає стічні води КВП ВКГ „Дубноводоканал” та 
Млинівський КП „Комбінат комунальних підприємств”; 

річка Любомирка, в яку здійснюється скид зворотних вод ДКП 
„Комунальник” смт. Смига Дубенського району; 

річка Липка, в яку здійснюється скид зворотних вод Мирогощанського 
аграрного коледжу; 

річка Жабичі, в яку здійснюється скид зворотних вод Демидівського 
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ВУЖКГ; 
річка Слонівка, в яку здійснюється скид зворотних вод КП „Комунальник” 

м. Радивилів; 
річка Бережанка, в яку здійснюється скид зворотних вод Володимирецького 

КП „АКВА”; 
річка Горинь, в яку скидають стічні води Острозького КП „Водоканал”, 

Оржівського ВУЖКГ, Гощанської дільниці РОВКП ВКГ „Рівнеоблводоканал” та 
ДП „Підприємство ДКВС України № 76” (с. Полиці Володимирецького району); 

річка Замчисько після скиду стічних вод з очисних споруд ТОВ „Хмизи-
Сервіс” (Костопільського молокозаводу), ПрАТ „Костопільський завод 
скловиробів” та ДКП „Костопільводоканал”; 

річка Стубелка, в яку скидає стічні води з очисних споруд ДП 
„Клеванькомунсервіс” випуск 1; 

річка Устя, в яку скидають стічні води з очисних споруд ДП 
„Клеванькомунсервіс” випуск 2, Квасилівська дільниця та м. Рівне РОВКП ВКГ 
„Рівнеоблводоканал”; 

річка Случ, в яку здійснюється скид зворотних вод КП „Березневодоканал”, 
Сарненського КП „Екосервіс” та ТОВ „Завод металевих виробів”; 

річка Корчик, в яку здійснюється скид зворотних вод КП 
„Корецьжитловодоканал”; 

 річка Бунів, в яку здійснюється скид зворотних вод ДКП 
„Рокитневодоканал”. 
 
6.5. Радіаційний фон 

Рівненщина залишається однією з найбільш постраждалих від наслідків 
Чорнобильської катастрофи та знаходиться у межі 30-км зон спостереження 
Рівненської та Хмельницької АЕС, на якій проживає 158,7 тис. осіб. 

Найбільшу потенційну небезпеку для людини та навколишнього 
природного середовища при провадженні діяльності у сфері використання 
ядерної енергії несе використання радіоактивних матеріалів (ядерних матеріалів, 
радіонуклідних джерел іонізуючого випромінювання, радіоактивних відходів).  

На території Рівненської області діяльність з використання радіоактивних 
матеріалів здійснюють 6 суб’єктів господарської діяльності:  

ВП „Рівненська АЕС” ДП НАЕК „Енергоатом”; 
Комунальний заклад „Рівненський обласний онкологічний диспансер”; 
ДП „Рівненський регіональний центр стандартизації, метрології та 

сертифікації”;  
аварійно-рятувальний загін спеціального призначення Головного 

управління ДСНС України у Рівненській області; 
ПАТ „Рівнеазот”; 
Державна установа “Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ 

України”.  
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У 2017 році щоденні спостереження за потужністю експозиційної дози 
гама-випромінювання проводились в 4 пунктах контролю: м. Рівне (радіологічна 
лабораторія), АМСЦ м. Рівне, м. Сарни, м. Дубно.  

Середнє значення потужності експозиційної дози гамма – випромінювання 
в Рівненській області становило 11,86 мкР/год, максимальне значення – 17 
мкР/год. Найбільші значення середньомісячних рівнів спостерігалися в районі ра-
діологічної лабораторії м. Рівне, АМСЦ Рівне, де середньомісячні рівні становили 
13 мкР/год та 11,9 мкР/год, а максимальні рівні – 15 мкР/год та 17 мкР/год 
відповідно. Максимальні значення потужності експозиційної дози гамма-
випромінювання не перевищували рівень природного фону. Росту величини 
експозиційної дози гамма-випромінювання в пунктах спостережень не 
встановлено. Появи „свіжих” радіоактивних продуктів не зареєстровано.  
 
6.6. Поводження з відходами 
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Забруднення навколишнього природного середовища відходами вироб-
ництва і споживання набуває для області все більшої гостроти. Нараховується 
понад 1000 підприємств, установ і організацій, виробнича діяльність яких 
пов’язана з утворенням промислових та побутових відходів. 

Відповідно до державного статистичного спостереження №1 - відходи 
„Поводження з відходами” обсяг накопичення промислових відходів I-IV класів 
небезпеки станом на 01.01.2017 року становить 24509,9 тис. т, у тому числі ІІ-IІІ 
класів небезпеки – 16,127 тис. т.  

Підприємства - основні утворювачі відходів – ПАТ „Рівнеазот”, ВП 
„Рівненська АЕС”, ТзОВ „Високовольтний союз -РЗВА”. 

Серед основних екологічних проблем, пов’язаних з утворенням та 
розміщенням небезпечних відходів, слід виділити наступні: 

• у відвалі площею 58,2 га на ПАТ „Рівнеазот” накопичено 15,4 млн. т 
фосфогіпс - дигідрату − відходів від виробництва фосфорної кислоти; 

• у накопичувачі для зберігання токсичних відходів ПАТ „Рівнеазот” 
площею 2,09 га заскладовано 2,080 тис. т небезпечних відходів, переважно моно-
етаноламіну, який утворюється при виробництві аміаку,  

• у шламонакопичувачі площею 45,3 га розміщено 1,41 млн. т шламу станції 
нейтралізації цеху фосфорної кислоти.  

Станом на 01.01.2018 на території 11 районів області накопичено залишки 
непридатних хімічних засобів захисту рослин (пестицидів та агрохімікатів) в 
кількості 46,815 т.   

Основним способом видалення твердих побутових відходів на сьогодні в 
області – є їх захоронення на полігонах і сміттєзвалищах. Загальна кількість 
полігонів та звалищ твердих побутових відходів в містах та селищах міського 
типу складає 26 одиниць загальною площею 122,1 га. Три полігони (звалища) 
побутових відходів працюють в режимі перевантаження. Практично на жодному з 
них не знешкоджується фільтрат. 

На даний час впроваджено роздільне збирання твердих побутових відходів 
в містах Дубно (3 компоненти: пластик, скло, папір), Острог (2 компоненти: 
пластик, скло) і м. Костопіль (3 компоненти: скло, папір, полімери). Відсоток 
населення, охопленого роздільним збирання побутових відходів в означених 
містах, складає 60, 40, 18 відповідно. На протязі 2016 року  у багатьох населених 
пунктах області проводилося збирання побутових відходів з відокремленням 
ПЕТ-пляшки в окремий контейнер. 

Використання відходів як вторинної сировини на підприємствах: 
• Здолбунівський завод пластмасових виробів „Іскра” спеціалізується на 

переробці сировини та відходів з поліетилену, полістиролу, поліпропілену, які 
використовуються для виготовлення пластмасових труб;  

• ПП „Торгово-промислове підприємство „Політор” у с. Бабин Гощанського 
району працює цех з утилізації, переробки та виробництва поліетиленових 
виробів; 

• Костопільська філія ДП „Укрветсанзавод” спеціалізується на виробництві 
кісткового борошна для потреб сільського господарства, сировиною для чого є 
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відходи обвалування туш, кістки тощо;  
• ТзОВ „Папірінвест” с. Моквин Березнівського району переробляє 

вторинну (паперову) сировину та випускає з неї паперову продукцію; 
• ТзОВ „Еко-Хелп” м. Рівне має відповідну ліцензію та займається збором 

відпрацьованих люмінесцентних ламп та інших відходів, що містять ртуть. 
Зібрані відходи відправляються на спеціалізовані підприємства для подальшої їх 
демеркуризації.  

 
 

6.7. Земельні ресурси 
Загальна площа земель області становить 2005,1 тис. га, з них 46,2 % 

займають сільськогосподарські землі, 40,2 % - ліси та інші вкриті лісом площі, 
3,0% - забудовані землі, 5,3 % - відкриті заболочені землі, 1,6 % - відкриті землі 
без рослинного покриву, або з незначним рослинним покривом, 2,2 % - території, 
які перебувають під водою, 1,5 % - інші землі.  

Найбільшу площу земель області займають сільськогосподарські угіддя, що 
свідчить про високий рівень сільськогосподарської освоєності земель. У 
структурі сільськогосподарських угідь на ріллю припадає – 71 %, перелоги – 
0,4 %, сіножаті і пасовища – 27 %, багаторічні насадження – 1,3 %. 

Ґрунтовий покрив області неоднорідний. Найбільш поширеними типами 
ґрунтів в області є дерново-підзолисті, опідзолені, дерново-оглеєні та болотні 
ґрунти. Для сучасного стану земельних ресурсів Рівненщини характерна їх 
глибока деградація, що виявляється, насамперед, у значному збільшенні площ 
еродованих земель. 
 
 
6.8. Природно-заповідний фонд 

Для забезпечення екологічного збалансованого розвитку, збереження 
популяцій видів рослин і тварин області створена мережа природно-заповідного 
фонду, до якої віднесено 310 територій та об’єктів загальною площею 181,5 тис. 
га, що складає 9,05 % від загальної площі області, в тому числі 27 об’єктів 
загальнодержавного значення площею 64,9 тис. га, 283 об’єкти місцевого 
значення площею 116,6 тис. га.  

Основними об’єктами природно-заповідного фонду в області є: 
Рівненський природний заповідник, загальною площею 42,3 тис. га. Вся 

територія Рівненського природного заповідника є природним ядром Поліського 
екологічного коридору національної екологічної мережі України. Заповідник є 
найбільшим в Україні і складається з чотирьох масивів, розташованих на 
території Володимирецького, Дубровицького, Рокитнівського, Сарненського 
районів. В складі заповідника є 4 водно-болотні угіддя, які віднесені до переліку 
водно-болотних угідь міжнародного значення (згідно Рамсарської конвенції).  
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Національний природний парк „Дермансько-Острозький”, площею 5,4 тис. 

га, що знаходиться на території Острозького, Здолбунівського районів. Він займає 
вузьку частину Малого Полісся, затиснуту між Мізоцьким кряжем та 
Кременецькою височиною. 

Три регіональні ландшафтні парки:  
• „Прип’ять-Стохід”, площею 21,6 тис. га на території Зарічненського 

району;  
• „Надслучанський”, площею 17,2 тис. га на території Березнівського 

району; 
• „Дермансько-Мостівський”, площею 19,8 тис. га на території 

Здолбунівського району. 
Рівненський зоопарк, площею 11,6 га в м. Рівне служить для утримання 

різних видів тварин, в тому числі рідкісних, в умовах неволі.  
Державний дендрологічний парк Березнівського лісового коледжу, площею 

29,5 га в м. Березне, де зростають характерні для нашої зони рослини та екзотичні 
представники Далекого Сходу, Сибіру, Криму, Кавказу, Середньої Азії, Америки, 
Японії і Китаю. 

Протягом 2017 року проводились роботи щодо створення нових об’єктів  
природно-заповідного фонду області, а саме: 

• національного природного парку „Нобельський” на території Зарічненсь-
кого району загальною площею 25,3 тис. га – підготовлено необхідні матеріали до 
проекту створення парку і направлено до Мінприроди України; 

• національного природного парку „Соколині гори” на території Березнів-
ського району - проводились робочі зустрічі з представниками Рівненського 
обласного управління лісового та мисливського господарства та ДП „Соснівський 
лісгосп”.  

У 2017 році за кошти обласного природоохоронного фонду виконувався 
захід, спрямований на запобігання знищенню чи пошкодженню природних 



 
 

98 

комплексів шляхом векторизації графічних матеріалів територій та об’єктів 
природно-заповідного фонду Рівненської області на загальну суму 98 тис. грн. 

 
6.9. Лісове господарство 

Станом на 01.01.2017 загальна площа земель лісового фонду області 
становить 857,3 тис. га, з них 795,6 тис. га (92,8 %) – землі Держагенлісу України; 
49,4 тис. га (5,8 %) – землі в користуванні господарств Мінагрополітики України; 
12,3 тис. га (1,4 %) – землі в користуванні Міноборони України. Площа земель 
лісогосподарського призначення, що вкрита лісовою рослинністю, становить 
740,5 тис. га, з них в лісах державного призначення Держагенлісу України – 
685,6 тис. га; в лісах Мінагрополітики України – 43,6 тис. га; в користуванні 
Міноборони України – 11,3 тис. га. Лісистість області становить 36 %. 

Лісові ресурси в області розміщені нерівномірно і в основному зосереджені 
в її північній частині. У лісовому покриві хвойні породи дерев становлять 65,4 %, 
м’яколисті – 23,8 %, твердолисті – 10,8 %. 

В 2017 році забезпечено виконання робіт з лісовідтворення на землях 
державного лісового фонду на площі 7951 га,  доповнено 2876 га лісових культур, 
проведено догляд за лісовими культурами на площі 10074 га. 

Лісогосподарськими підприємствами за 2017 рік проведено комплекс 
заходів, що передбачають посилення екологічних, соціальних та сировинних 
функцій лісів,  здійснено рубки формування молодняків на площі 3195 га,  
санітарно-оздоровчі заходи проведено на площі 21197 га.  

Під час проведення рубок формування і оздоровлення лісів та інших заходів 
заготовлено 986,7 тис. м3 ліквідної деревини. 
 
7. ПІДГОТОВКА НАСЕЛЕННЯ ОБЛАСТІ ДО ДІЙ  У НАДЗВИЧАЙНИХ 
СИТУАЦІЯХ 

 
Відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України,  постанов 

Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 № 819 „Про затвердження Порядку 
проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов`язана з 
організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту”, від 26.06.2013 
№ 444 „Про затвердження порядку здійснення навчання населення діям у 
надзвичайних ситуаціях”, від 26.06.2013 № 443 „Про затвердження порядку 
підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту”, 
наказу МВС  України від 29.05.2014 № 523 „Про затвердження Типового 
положення про територіальні курси, навчально-методичні центри цивільного 
захисту та безпеки життєдіяльності”,  окремого доручення заступника Голови 
ДСНС України від 04.02.2015 № В-39 „Про здійснення першочергових заходів з 
питань навчання діям у надзвичайних ситуаціях”, в Рівненській області створена 
система роботи органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 
підрозділів ДСНС України щодо підготовки населення до дій у надзвичайних 
ситуаціях. 
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Відповідно до статті 91 Кодексу цивільного захисту України, для виконання 

завдань з навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з 
організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, створений та діє 
Навчально-методичний центр ЦЗ та БЖД Рівненської області.  

Центр здійснює функціональне навчання у сфері цивільного захисту, 
методичний супровід практичної підготовки суб’єктів господарювання в ході 
підготовки та проведення спеціальних об’єктових навчань та тренувань, 
консультаційно-методичну, інформаційно-просвітницьку роботу з населенням 
через засоби масової інформації, пропаганду знань з питань цивільного захисту та 
безпеки життєдіяльності, організацію роботи з вищими, загальноосвітніми, 
дошкільними навчальними закладами та громадськими організаціями.  

Навчання керівного складу та фахівців проводилося відповідно до Плану 
комплектування НМЦ ЦЗ та БЖД Рівненської області слухачами на 2017 рік, 
затвердженого розпорядженням голови Рівненської облдержадміністрації від 
24.11.2016 № 727 „Про функціональне навчання керівного складу та фахівців, 
діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань 
цивільного захисту, у навчально-методичному центрі цивільного захисту та 
безпеки життєдіяльності Рівненської області у 2017 році”. 

Навчання посадових осіб, які організовують здійснення заходів щодо 
реалізації державної політики у сфері цивільного захисту та осіб, які здійснюють 
заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків 
проводилося за робочими навчальними програми курсів підвищення кваліфікації 
цільового призначення у сфері цивільного захисту на обласних та м. Рівне курсах 
удосконалення керівних кадрів 2 категорії. Навчання інших категорій осіб, які 
здійснюють заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх 
наслідків, і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням 
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заходів з питань цивільного захисту, здійснювалося за навчальними програми 
постійно діючих семінарів на Вараських, Острозьких, Здолбунівських курсах 3 
категорії та навчально-консультаційних пунктах у містах Дубно та Сарни.  

В умовах реформування місцевого самоврядування та децентралізації влади, 
важливою складовою є забезпечення безпеки громадян та підвищення 
ефективності підготовки керівного складу та фахівців новостворених об’єднаних 
територіальних громад, проведення просвітницько-інформаційної  роботи  і  
пропаганди  знань  з  питань  захисту та  дій у надзвичайних ситуаціях серед 
населення. За звітний період у навчально-методичному центрі пройшли навчання 
17 посадових осіб з об’єднаних територіальних громад. А саме, голови 
(заступники голів) Бабинської, Бугринської, Млинівської, Острожецької, 
Козинської, Боремельської, Крупецької ОТГ, інструктори консультаційних 
пунктів щодо дій населення у НС  (Бабинської, Бугринської, Пісківської, 
Локницької, Острожецької, Млинівської ОТГ), посадові особи (секретарі) органів 
місцевого самоврядування Радивилівської, Локницької, Привільненської ОТГ. У 
2018 році планується продовжити навчання зазначених категорій слухачів 
відповідно до Плану комплектування Центру слухачами на 2018 рік: керівники 
(заступники керівників) органів місцевого самоврядування; керівники підрозділів 
(посадові особи) з питань цивільного захисту; інструктори консультаційних 
пунктів щодо дій населення у надзвичайних ситуаціях, керівники управлінь 
(відділів, секторів) освіти; старости об’єднаних територіальних громад. 

 
7.1. Функціональне навчання у сфері цивільного захисту 

 
Аналіз виконання  Плану  комплектування   

Навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Рівненської області слухачами  у 
2017 році 

 

№ 
Керівний склад та фахівці, що проходили навчання на обласних та м. 

Рівне курсах 2 категорії 
з/п І півріччя ІІ півріччя За  2017 рік 

  

   Назва міст,  
   районів                                    
  

План Факт % План Факт % План Факт % 
1. м. Рівне 54 69 128 29 40 138 83 109 131 
2. м. Дубно 12 14 117 11 12 109 23 26 113 
3. м. Вараш 18 17 94 11 10 91 29 27 93 
4. м. Острог 9 10 111 4 4 100 13 14 108 
5. Березнівський район 28 27 96 25 25 100 53 52 98 
6. Володимирецький   

район 27 27 100 30 30 100 57 57 100 
7. Гощанський район 26 26 100 18 19 106 44 45 102 
8. Демидівський район 16 16 100 11 9 82 27 25 93 
9. Дубенський район 30 33 110 21 21 100 51 54 106 
10. Дубровицький район 21 21 100 22 22 100 43 43 100 
11. Зарічненський район 19 18 95 22 26 118 41 44 107 
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12. Здолбунівський район 25 24 96 19 19 100 44 43 98 
13. Корецький район 30 30 100 17 19 112 47 49 104 
14. Костопільський район 30 32 107 20 20 100 50 52 104 
15. Млинівський район 30 31 103 18 16 89 48 47 98 
16. Острозький район 32 32 100 16 17 106 48 49 102 
17. Радивилівський район 26 27 104 17 24 141 43 51 119 
18. Рівненський район 37 35 95 19 22 116 56 57 102 
19. Рокитнівський район 27 30 111 21 21 100 48 51 106 
20. Сарненський район 30 30 100 23 25 109 53 55 104 
21 Суб'єкти обласного 

підпорядкування 26 27 104 4 4 100 30 31 103 
  РАЗОМ: 553 576 104 378 405 107 931 981 105 

 
Аналіз виконання  плану  комплектування  

структурними підрозділами Центру у 2017 році 
 

Заплановано на навчання 
(осіб) Підготовлено (осіб) % 

виконання
в тому числі в тому числі 

№
 з/
п Найменування навчального 

закладу, установи Всього 

За
 д
ер
ж
ав
ни
м 

за
мо
вл
ен
ня
м 

За
  

до
го
во
ра
ми

 
Всього 

За
 д
ер
ж
ав
ни
м 

за
мо
вл
ен
ня
м 

За
  

до
го
во
ра
ми

 

В
ід

  
за
пл
ан
ов
ан
их

 

1 
Обласні та м. Рівне курси 
удосконалення керівних кадрів 2 
кат. 

1231 541 690 1317 541 776 107 

2 Вараські курси 3 категорії 128 70 58 147 70 77 115 
3 Острозькі  курси 3 категорії 84 46 38 98 46 52 117 
4 Здолбунівські курси 3 категорії 93 56 37 104 56 48 112 
5 НКП у м. Сарни 62 36 26 66 36 30 106 
6 НКП у м. Дубно 62 35 27 67 35 32 108 

Всього у 2017 році 1660 784 876 1799 784 1015 108 
Всього у 2016 році 1589 731 858 1667 722 945 105 

 
7.2. Підготовка працюючого населення за місцем роботи 
 

Підготовка працівників суб’єктів господарювання, яких не призначено до 
складу формувань цивільного захисту, проводилася за програмами загальної 
підготовки відповідно до вимог наказу ДСНС України від 08.08.2014 № 458 „Про 
внесення змін до Програми загальної підготовки працівників підприємств, 
установ, організацій до дій у надзвичайних ситуаціях”. Програми загальної 
підготовки передбачали курсове та індивідуальне навчання, причому, курсове - не 
менше 4 годин у рік. Під час проведення занять здійснювалося вивчення 
матеріалів відповідно до вимог п. 9 частина 1 „Порядку здійснення навчання 
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населення діям у надзвичайних ситуаціях” (постанова КМУ від 26.06.2013 № 
444), зокрема, інформації, що міститься у планах реагування на надзвичайні 
ситуації, про дії в умовах загрози і виникнення надзвичайної ситуації, а також 
оволодіння навичками надання домедичної допомоги потерпілим, користування 
засобами індивідуального і колективного захисту. При індивідуальному навчанні 
працівники вивчають зміст програми самостійно та шляхом  консультацій у 
керівника навчальної групи. Індивідуальне навчання обов'язково передбачає 
наявність на суб’єкті господарської діяльності у достатній кількості спеціальної 
навчальної літератури за тематикою підготовки населення до дій у надзвичайних 
ситуацій. Розробляються графіки проведення консультацій та ведуться „Картки 
обліку індивідуальних консультацій працівника”. 

Навчання працівників суб’єктів господарювання, які призначені до складу 
формувань цивільного захисту, проходили за програмами спеціальної підготовки, 
Під час спеціальної підготовки проводилося вивчення інформації відповідно до 
вимог пункту 9 частини 2 „Порядку здійснення навчання населення діям у 
надзвичайних ситуаціях” (постанова КМУ від 26.06.2013 № 444), а саме, 
ознайомлення з обов’язками, навичками користування та матеріальною частиною 
техніки, приладів і табельного майна таких служб і формувань, засобами захисту, 
вивчення порядку приведення їх у готовність, проведення рятувальних та інших 
невідкладних робіт. Програми спеціальної підготовки розроблялися відповідно до 
Організаційно-методичних вказівок з підготовки населення Рівненської області 
до дій у надзвичайних ситуаціях, затверджених розпорядженням голови 
Рівненської облдержадміністрації від 09.07.2016 № 469 та з врахуванням 
специфіки суб’єкта господарювання, місцевих умов та призначення формувань 
цивільного захисту. Заняття зі складом формувань цивільного захисту проводили 
керівники формувань, а з окремих тем – начальники відповідних служб, посадові 
особи, які очолюють об'єктові комісій з питань евакуації та з питань 
надзвичайних ситуацій, в разі необхідності (за заявками керівників суб’єктів 
господарювання на договірних умовах) працівниками Навчально-методичного 
центру ЦЗ та БЖД Рівненської області. Перелік та склад навчальних груп, 
терміни проведення занять та їх тематика затверджувалися названим вище 
наказом. 

Розклади занять навчання діям у надзвичайних ситуаціях персоналу 
суб’єкта господарювання складаються на кожну навчальну групу та підписуються 
керівниками навчальних груп, які призначені наказом керівника суб’єкта. 
Розклади занять затверджуються керівником суб’єкта господарювання. „Журнал 
обліку навчальних занять” ведеться для кожної навчальної групи і є основним 
обліковим документом, який відображає виконання річної навчальної програми, 
відвідування занять, оцінки і здачу нормативів з практичного заняття з цивільного 
захисту. По закінченню навчального року журнал здається на зберігання 
відповідальному з питань цивільного захисту суб’єкта господарювання. Ведення 
обліку занять покладається на керівників навчальних груп. Контроль за веденням 
обліку здійснює відповідальний з питань цивільного захисту суб’єкта 
господарювання. Педагогічними працівниками навчально-методичного центру 
надавалася методична допомога у розробленні програм загальної та спеціальної 
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підготовки діям у НС працівникам 176  суб’єктів господарювання. 
Додаткова підготовка з техногенної безпеки персоналу об’єктів підвищеної 

небезпеки організовувалася та проводилася відповідно до вимог постанови КМУ 
від 26.06.2013 № 444 „Про затвердження Порядку здійснення навчання населення 
діям у надзвичайних ситуаціях”, за програмами додаткової підготовки з 
техногенної безпеки працівників об’єктів підвищеної небезпеки, що розроблялися 
суб’єктами господарювання відповідно до Організаційно-методичних вказівок з 
підготовки населення Рівненської області до дій у надзвичайних ситуаціях, 
затверджених розпорядженням голови Рівненської облдержадміністрації від 
09.07.2016 № 469.  Навчання, за даними програмами, передбачає поглиблення 
знань з питань техногенної безпеки, джерел небезпеки, що за певних обставин 
можуть спричинити виникнення надзвичайної ситуації на об’єкті підвищеної 
небезпеки, та небезпечних речовин, що виготовляються, переробляються, 
зберігаються чи транспортуються на його території. Відповідно до вимог наказу 
ДСНС України від 15.08.2007 № 557 „Про затвердження Правил техногенної 
безпеки у сфері ЦЗ на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних 
територіях” на суб’єктах господарювання розроблено інструкції з питань 
техногенної безпеки, які розміщено в приміщеннях суб’єктів господарювання, 
проводяться інструктажі з питань техногенної безпеки та ведуться журнали 
реєстрації вступного інструктажу з питань техногенної безпеки. 

На підприємствах, установах та організаціях області розробляються 
програми проходження пожежно-технічного мінімуму осіб, що приймаються на 
роботу, яка пов’язана з підвищеною пожежною небезпекою та погоджуються з ГУ  
ДСНС України у Рівненській області. Навчально-методичний центром ЦЗ та БЖД 
Рівненської області проводить спеціальну підготовку осіб, які залучаються 
підприємствами, установами та організаціями до проведення інструктажів, 
навчання і перевірки знань з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної 
безпеки. 

Практична підготовка працівників суб’єктів господарювання з 
відпрацювання дій за планами реагування на надзвичайні ситуації, цивільного 
захисту на особливий період, локалізації та ліквідації наслідків аварій під час 
проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань здійснюється згідно з 
вимогами постанов КМУ та від 26.06.2013 № 443 „Про затвердження Порядку 
підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту”, 
від 26.06.2013 № 444 „Про затвердження Порядку здійснення навчання населення 
діям у надзвичайних ситуаціях”.  

 
7.3. Практичне навчання у сфері цивільного захисту на підприємствах, в 

установах, організаціях 
Всі практичні заходи, а саме, навчання (тренування), проводяться з метою 

забезпечення готовності органів управління та сил цивільного захисту до 
виконання завдань цивільного захисту в мирний час і особливий період (пункт 2 
Порядку, затвердженого постановою КМУ від 26.06.2013 № 443).  

Основними завданнями з підготовки органів управління та сил цивільного 
захисту є: 
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• поглиблення теоретичних знань, набуття практичних умінь і 
відпрацювання практичних навичок, необхідних для проведення заходів з 
цивільного захисту; 

• відпрацювання злагодженості дій органів управління та сил цивільного 
захисту під час проведення заходів з цивільного захисту; 

• проведення оцінки стану готовності органів управління та сил цивільного 
захисту до дій, спрямованих на запобігання і реагування на надзвичайні ситуації; 

• навчання керівного складу та фахівців органів управління та сил 
цивільного захисту з питань застосування сучасних засобів зв’язку і автоматизації 
управління, спеціальної техніки, обладнання та інструментів; 

• впровадження в практику передового досвіду з підготовки органів 
управління та сил цивільного захисту. (пункт 3 Порядку, затвердженого 
постановою КМУ від 26.06.2013 № 443).  

Згідно із затвердженими планами-графіками проведення практичної 
підготовки осіб керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з 
організацією і здійсненням заходів цивільного захисту на підприємствах, в 
установах, організаціях у 2017 році здійснено заходи практичної підготовки на 
321 суб’єкті господарювання області та надано допомогу в підготовці та 
проведенні: 146 спеціальних об’єктових навчань (тренувань), 38 об’єктових 
тренувань, 4 протиаварійних тренувань, 145 протипожежних тренувань, 20 Днів 
цивільного захисту у загальноосвітніх навчальних закладах, 5 професійно-
технічних навчальних закладах та 20 Тижнів безпеки дитини у опорних з питань 
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності навчальних закладів.  

Під час здійснення методичного супроводу практичної підготовки на 
суб’єктах господарювання, майстрами виробничого навчання проведено 2112 
інструкторсько-методичних занять та інструктажів, 776 разів здійснювався 
методичний супровід заходів з практичної підготовки шляхом проведення 
планових консультацій, надання роз’яснень, методичних рекомендацій, 
оформлення зразків документів, тематичних папок. Всього залучено до заходів 
практичної підготовки 7733 особи.  

Надавалася консультаційно-методична допомога у розробленні плануючої 
документації з питань цивільного захисту, програмної та навчально-методичної 
документації з підготовки працівників діям у надзвичайних ситуаціях. 
 
7.4. Консультаційно–методична допомога 

З метою навчання населення з питань ЦЗ та безпеки життєдіяльності 
фахівцями Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності в області у 2017 році здійснено 49 розгортань мобільного 
навчально-консультаційного пункту з навчання населення діям у НС (25 – 2016)  
та  функціонуванні „рятувального” тролейбусу, освітньою діяльністю охоплено 
більше 7 тисяч громадян. 

Продовжується робота з облаштування пункту необхідними технічними 
засобами, методичними матеріалами, наочністю та навчально-методичною 
літературою. 
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7.4.1. Проведення консультацій, тематичних семінарів з питань цивільного 
захисту та пожежної безпеки 

 На базі консультаційно-методичних кабінетів курсів та навчально-
консультаційних пунктів Центру у 2017 році проведено 402 консультації, 
отримали методично - консультаційну допомогу з питань відпрацювання 
документів з питань ЦЗ на суб’єктах господарювання 2010 фахівців:  
 
 

 
 
 
7.5. Навчання населення, не зайнятого у сфері виробництва та 
обслуговування (за місцем проживання) 

Навчання населення, не зайнятого у сфері виробництва та обслуговування, 
здійснювалось шляхом проведення інформаційно-просвітницької роботи за 
місцем проживання та самостійного вивчення загальної програми навчання 
населення діям у надзвичайних ситуаціях та інших інформаційно-довідкових 
матеріалів з питань цивільного захисту, правил пожежної безпеки у побуті та 
громадських місцях.  

Інформаційно-просвітницька робота з питань поведінки в умовах 
надзвичайних ситуацій організовувалась та проводилась місцевими органами 
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування за методичного 
супроводу Навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Рівненської області через 
мережу консультаційних пунктів, що створені при органах місцевого 
самоврядування та житлово-експлуатаційних організаціях усіх форм власності.  

 
 
 
 
 

№ 
п/п Структурні підрозділи Центру Кількість 

консультацій 

Кількість осіб, 
яким надали 
консультації 

1. Обласні та міста Рівне курси 
удосконалення керівних кадрів  132 660 

2. Вараські курси 3 категорії 40 200 
3. Острозькі курси 3 категорії 60 300 
4. Здолбунівські курси 3 категорії 84 420 
5. Навчально-консультаційний пункт у  

м. Сарни 46 230 

6. Навчально-консультаційний пункт у  
м. Дубно 40 200 

 ЗАГАЛОМ ЗА ЦЕНТР 402 2010 
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На території області функціонує 374 консультаційні пункти з питань 
цивільного захисту. Усі консультаційні пункти забезпечені інформаційно-
довідковими матеріалами з питань цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності, які виготовлено фахівцями НМЦ ЦЗ та БЖД Рівненської 
області, Рівненської міської організації Червоного Хреста України, Рівненської 
міської громадської організації „Екоклуб”, Рівненського обласного благодійного 
фонду „Майбутнє без СНІДу”. Отже, кожний громадянин може отримати від 
консультантів навчально-консультаційного пункту вичерпну інформацію про 
потенційні небезпеки за місцем проживання. 

В районах та містах обласного підпорядкування створено мобільні 
навчально-консультаційні пункти з навчання населення діям у надзвичайних 
ситуаціях (далі – МНКП) та забезпечено їх належне функціонування. 

Завдання діяльності  МНКП: 
• проведення інформаційно-просвітницької роботи з населенням щодо 

правил поведінки при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій на період 
встановлення режиму підвищеної готовності; 

• з метою підвищення обізнаності населення щодо дій у НС здійснення 
виїздів спільно з представниками управління соціального захисту 
райдержадміністрації;  

• доведення до населення інформації щодо дій за попереджувальним 
сигналом „Увага всім!”. 

 
 



 
 

107 

 
Робота мобільних консультаційних пунктів стала невід’ємною частиною 

просвітницької роботи з населенням за місцем проживання. Протягом 2017 року 
МКП розгорталися більше 110 разів. 

 

 
 
У кожному районі області створені спільні рейдові групи, до складу яких 

увійшли працівники Головного управління ДСНС України у Рівненській області, 
управління соціального захисту населення та місцевих органів влади. У ході 
відпрацювань особлива увага приділялася соціально незахищеним верствам 
населення: неблагополучним, самотнім особам, людям похилого віку, інвалідам, 
багатодітним сім’ям. Про проведену роботу та проблемні питання щоквартально 
інформуються місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого 
самоврядування. 
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Починаючи з 26 червня 2015 року різними маршрутами м. Рівне курсує 
мобільний консультаційний пункт „Рятувальний тролейбус” комунального 
підприємства „Рівнеелектроавтотранс”. Завдяки співпраці фахівців Рівненського 
міськрайонного управління ГУ ДСНС України у Рівненській області та 
навчально-методичного центру обдасті тролейбус оформлений зовнішньою та 
внутрішньою наочною навчальною продукцією з питань цивільного захисту та 
безпеки життєдіяльності, зокрема, щодо дій в умовах надзвичайних ситуацій, 
терористичних актів, воєнної загрози, надання домедичної допомоги. Під час 
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поїздок у тролейбусі мешканці та гості міста мають можливість ознайомитися зі 
змістом вказаних інформаційних матеріалів. 

 

  
 
На сайті Навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Рівненської області 

(http://nmc-rivne.ucoz.ua/) розміщено законодавчі, методичні та інші матеріали 
щодо організації роботи консультаційних пунктів. У рубриці „Бібліотека” гості 
сайту мають змогу ознайомитися з фільмами, інформаційними листівками, 
плакатами з тематики дій у надзвичайних ситуаціях – поведінка під час 
териростичного акуту, артобстрілів, при радіаційному та хімічному забрудненні 
місцевості та іншими матеріалами. 
 
8. ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА 

 
8.1. Інформаційно-просвітницька робота з питань цивільного захисту   та 
безпеки життєдіяльності 

У 2017 році робота прес-служби ГУ ДСНС України у Рівненській області із 
засобами масової інформації та громадськістю була направлена на всебічне 
інформування суспільства про діяльність підрозділів ДСНС України, навчання 
громадян основам безпеки життєдіяльності та діям в умовах надзвичайних 
ситуацій, а також формування довіри населення до Служби порятунку „101”. 

Прес-службою та підпорядкованими підрозділами ГУ ДСНС у засобах 
масової інформації розміщено 5985 матеріалів (без урахування мережі Інтернет). 
Зокрема, у центральних ЗМІ – 177, в обласних – 3041, у відомчих - 1118, у 
районних – 1649 матеріалів. 

У газетах – 1970 статтей, на радіо – 2256 виступів, на телебаченні – 1759 
телесюжетів. 

Висвітлено матеріалів на інтернет ресурсах: 
• на сайті ДСНС України – 324 матеріали 
• на сайті ГУ ДСНС області – 1333 матеріали 
• на сайтах Всеукраїнських інформаційних агентствах – 529 матеріалів.   
Прес-службою було організовано та проведено 42 прес-конференції за 

участю керівництва ГУ ДСНС із представниками центральних та обласних ЗМІ. 

http://nmc-rivne.ucoz.ua/
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За звітній період у відомчій газеті ГУ ДСНС „Вектор безпеки” опубліковано 
496 матеріалів.  

Профілактично-роз’яснювальна робота серед населення щодо правил 
безпечної поведінки в умовах виникнення можливих надзвичайних ситуацій 
висвітлювалася у власній 10-ти хвилинній телепередачі „Служба 101”, яка 
транслювалась на обласному телеканалі „Рівне 1” щомісяця. За 12 місяців 2017 
року передача виходила в ефір 24 рази.  

За фактами героїзму та мужності працівників підрозділів ГУ ДСНС під час 
рятування людей, ліквідації надзвичайних ситуацій та пожеж, допомоги 
населенню прес-службою організовано висвітлення в центральних ЗМІ: преса – 
78, ТБ – 99. 

Проведено 81 громадську акцію „Запобігти. Врятувати. Допомогти” в 
містах та районах області.  

В області щорічно проводиться Всеукраїнська акція „Герой – рятівник 
року”, з метою привернення особливої уваги всіх верств населення до нелегкої, 
але почесної, мужньої та героїчної професії рятувальника. 
 

Робота з дітьми та громадськістю 
Для дітей і підлітків постійно проводились екскурсії до підрозділів ДСНС 

області, організовано відвідування музеїв пожежно-рятувальної служби 
Головного управління ДСНС України у Рівненській області. 

 

 
 

Запроваджене постійне проведення у дошкільних, загальноосвітніх 
установах, на „відкритих уроках” з питань БЖД та батьківських зборах, виступів 
працівників ДСНС з показами можливостей пожежно-рятувальної техніки, 
озброєння та обладнання.  
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Проводиться робота зі встановлення на територіях пожежно-рятувальних 
підрозділів та у місцях з масовим перебуванням людей нових експонатів, стендів 
та макетів, для ознайомлення населення з новітнім та історичним обладнанням 
оперативно-рятувальних підрозділів. 

В літній період працівники НМЦ ЦЗ та БЖД Рівненської області згідно з 
Графіком проводили пропагандистську та роз’яснювальну роботу серед  
працівників та дітей спортивно-оздоровчих таборів області (7 закладів). 
Педагогічні працівники брали участь у представницьких та спортивно-
розважальних заходах оздоровчих закладів. Проводились бесіди, 
демонструвались  відеофільми щодо поведінки в лісі, на водних об’єктах, надання 
само- та взаємодопомоги під час надзвичайних ситуацій та нещасних випадків. 

Також з початку 2017 року взято участь у: 
• методичному об’єднанні вчителів предмету „Основи здоров’я” 

Гощанського району та Здолбунівського району  на базі опорних (базових) 
навчальних закладів з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності; 
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• науковій конференції, присвяченій Дню науки на базі Рівненського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;    

 

 
• проведенні родинного свята „Сімейний день надзвичайних ситуацій”, 

присвячений Дню знань в Україні; 
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• проведенні уроку з пожежної безпеки на базі  класу-музею „Промінець”, 
що функціонує при Рівненській ЗОШ № 24 в ході  робочого візиту у Рівненську 
область Першої леді України Марини Порошенко; 

• практичному семінарі з теми „Організація ЦЗ керівниками ОСББ м. 
Рівне” з залученням фахівців управління з питань НС та ЦЗН, ГУ ДСНС України 
у Рівненській області, управління СБУ у Рівненській області, ПАТ „Рівнегаз”;  
 

 
• семінарі з представниками об’єднаних територіальних громад щодо 

реформування у сфері ЖКП; 
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• проведенні семінар-нарад з керівниками (відповідальними особами) 

об’єктів господарювання з теми: „Забезпечення пожежної, техногенної безпеки та 
цивільного захисту на об’єктах господарювання” в Березнівському, 
Рокитнівському, Сарненському, Володимирецькому, Гощанському, Корецькому 
районах та у м. Вараш і м. Рівне; 
 

 
 

• прийомі делегації представників добровільної пожежної охорони 
Республіки Польща на чолі із керівником добровільної пожежної охорони 
Західно-Приморського воєводства; 

• XVІ Міжнародному виставковому форумі „Технології захисту/ПожТех-
2017”, підготовлено та розміщено в Матеріалах 19 Всеукраїнської науково-
практичної конференції рятувальників  статтю „Організація заходів цивільного 
захисту в об'єднаних територіальних громадах Рівненської області”; 

• міському та районному етапі змагання XXІІІ фестивалю Дружин юних 
пожежних; 

• проведенні занять у народному класі-музеї пожежної безпеки 
„Промінець”; 

• акції „Право на здоров'я” з нагоди Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом; 
• акції „Рятувальник – професія мужніх” на базі Державної пожежно-

рятувальної частини №2 м. Рівного; 



 
 

115 

 
 

• патріотично-виховному заході з вихованцями дитячих будинків м. Рівне та     
с. Олександрія Рівненського району на базі ДСОК „Електронік-Рівне”. 

На виконання спільного наказу ДСНС України та Міністерства освіти і науки 
України Головним управлінням ДСНС у Рівненській області та підпорядкованим 
підрозділами було проведено „Тиждень знань основ безпеки життєдіяльності” у 
87 дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах Рівненщини.  

Прес-службою та підпорядкованими підрозділами ГУ ДСНС організовано 
висвітлення „Тижня знань основ безпечної життєдіяльності” в засобах масової 
інформації (35 виступів на обласному радіо, 103 – на районному, 26 матеріалів в 
обласних друкованих виданнях, 24 репортажі на обласних телеканалах). В 
дитячих дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних 
закладах створено 25 інформаційних стендів рятувальника. 

 
Соціальна реклама 

У взаємодії з органами влади у найбільш людних місцях селищ міського типу 
та міст області, на автошляхах регіонального і державного значення, а також біля 
оперативно-рятувальних підрозділів встановлено 31 конструкцію біг-бордів, що 
є на балансі ГУ ДСНС, де постійно розміщується соціальна реклама, що пропагує 
безпеку життєдіяльності і популяризує професію рятувальника. 

За 12 місяців 2017 року прес-службою ГУ ДСНС організовано 
виготовлення та розповсюдження серед населення 37 видів листівок, 
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пам’яток, буклетів, плакатів з рекомендаціями щодо дотримання правил 
пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності, а також порядок дій на випадок 
надзвичайних ситуацій загальним тиражем 156000 екземплярів. 

 
8.2. Інформаційно – просвітницька робота НМЦ ЦЗ та БЖД Рівненської 
області 
 

  
Сайт НМЦ ЦЗ та БЖД Рівненської області http://nmc-rivne.ucoz.ua/ 

 
У Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Рівненської області розроблені пам’ятки населенню щодо дій у 
різних надзвичайних ситуаціях, а також про заходи профілактики травматизму 
невиробничого характеру. Надруковано та розповсюджено навчальні, навчально-
наочні посібники, пам’ятки, буклети, флаєри, інформаційні матеріали.  

Створено навчальні фільми: „Надзвичайні ситуації: пожежі”, „Надзвичайні 
ситуації природного походження”  для навчання населення. 

Всі інформаціні матеріали розроблені у Навчально-методичному центрі 
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Рівненської області розміщені на 
його сайті (http://nmc-rivne.ucoz.ua/). 
 
8.3. Мобільний навчально-консультаційний пункт з навчання населення 
діям у надзвичаних ситуаціях 

Упродовж 2017 року педагогічними правниками Центру  49 разів взято 

http://nmc-rivne.ucoz.ua/
http://nmc-rivne.ucoz.ua/
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участь у розгортанні та роботі мобільного навчально-консультаційного пункту 
з навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях (37 разів - 2016), в ході 
якого відвідувачі могли отримати пам’ятки, брошури, плакати, листівки та 
вичерпну інформацію (роз’яснення) щодо питань дотримання вимог безпеки 
життєдіяльності та пожежної безпеки. 
 

  
 

Взято участь у проведенні профілактично-роз’яснювальної роботи серед 
населення області в ході розгортання мобільних консультаційних пунктів: у 
„Рятувальному” тролейбусі”; в об’єднаних територіальних громадах; на 
залізничних вокзалах; на берегах річок та озер; у приміщеннях автовокзалів; у 
сільських та селищних радах; у школах, садочках та бібліотеках; на території 
оздоровчих комплексів; у поліклініках; на ринках; біля адміністративних 
будівель; під час проведення акцій. 

Освітньою діяльністю було охоплено більше 7 тисяч громадян. Мобільний 
пункт було створено НМЦ ЦЗ та БЖД Рівненської області за сприянням ГУ 
ДСНС України у Рівненській області, він став осередком консультаційної, 
просвітницько-інформаційної роботи і пропаганди знань з питань цивільного 
захисту та безпеки життєдіяльності серед мешканців та гостей міста і області. 

Під час його роботи здійснювалось розповсюдження серед населення 
інформаційних листівок, пам’яток, буклетів з тематики  цивільного захисту, дій 
населення у НС та безпеки життєдіяльності в електронному та друкованому 
вигляді. 

Діяльність МКП висвітлено в засобах масової інформації (мережа Інтернет, 
преса, радіо). На сайті Навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Рівненської 
області розміщена інформація щодо організаційно-розпорядчих актів та 
діяльності мобільного навчально-консультаційного пункту. 

 
8.4. Обласна науково-методична рада з цивільного захисту, безпеки 
життєдіяльності  та основ медичних знань 

Для надання методичної допомоги з питань викладання  дисциплін „Безпека 
життєдіяльності” та „Цивільний захист”  при управлінні з питань НС та ЦЗН 
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облдержадміністрації та управлінні освіти і науки облдержадміністрації у 1999 
році створено Обласну науково-методичну раду з ЦЗ, безпеки життєдіяльності та 
основ медичних знань (далі - науково-методична рада), яка працює на 
громадських засадах і має на меті сприяння поліпшенню навчальної, методичної 
та науково-дослідної робіт, які виконуються кафедрами (циклами) та окремими 
викладачами програм підготовки студентів  вищих навчальних закладів із 
згаданих вище дисциплін. 

Головою ради є завідувач кафедри загально-технічних дисциплін, 
технологій та цивільної безпеки Рівненського державного гуманітарного 
університету, кандидат технічних наук, доцент Юсенко А.С.  

Науково-методична рада працює згідно з планом роботи, який складається 
на початку кожного року та погоджується управлінням з питань надзвичайних 
ситуацій та цивільного захисту населення Рівненської обласної державної 
адміністрації, управлінням освіти і науки Рівненської облдержадміністрації, 
Навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 
Рівненської області.  

Члени ради працюють у наступних напрямках: 
• участь у проведенні інформування з питань підвищення кваліфікації 

викладачів з безпеки життєдіяльності; 
• рецензування і обговорення методичних рекомендацій, посібників, 

конспектів, мультимедійних презентацій; 
• участь в організації і проведенні показових занять викладачами кафедр 

(циклів) вищих навчальних закладів; 
• надання методичної допомоги кафедрам (циклам) і окремим викладачам 

у проведенні науково-дослідної роботи з питань цивільного захисту та безпеки  
життєдіяльності; 

• участь у наданні інформативно-методичної допомоги вищим навчальним 
закладам та викладачам  щодо викладання дисциплін „Безпека життєдіяльності” 
та „Цивільний захист” і розробка рекомендацій щодо планування та організації 
навчального процесу з  даних дисциплін; 

• організація обміну досвідом між кафедрами, популяризація передового 
досвіду викладання дисциплін „Безпека життєдіяльності” та „Цивільний захист” у 
вищих навчальних закладах. 

Щорічно членами ради надається методична допомога викладачам у 
підготовці до проведенні Всеукраїнської студенської олімпіади з безпеки 
життєдіяльності. 

Засідання науково-методичної ради проходять щокварталу, на яких за 
останні роки були розглянуті наступні питання: 

• нормативно-правове забезпечення викладання дисциплін „Безпека 
життєдіяльності” та „Цивільний захист”; 

• аналіз кадрового забезпечення викладачами дисципліни „Безпека 
життєдіяльності” вищих навчальних закладів щодо наявності сертифікату 
проходження перепідготовки на базі Інституту державного управління у сфері 
цивільного захисту; 



 
 

119 

• виживання людини в умовах природного середовища;  
• безпека на дорогах; 
• надання домедичної допомоги під час НС та нещасних випадків. 
В кінці кожного півріччя проходять засідання щодо підбиття підсумків 

роботи та визначаються напрямків діяльності на наступний період. 
 

 
 

У період з 2015 по 2017 рік надано методичну допомогу з питань 
викладання нормативних дисциплін „Безпека життєдіяльності” та  „Цивільний 
захист”  ВНЗ області: 

Рівненський інститут Київського університету права НАН України; 
Технічний коледж Національного університету водного господарства та 

природокористування; 
Рівненський коледж економіки та бізнесу; 
Національний університет „Острозька академія”; 
Рівненський кооперативний економіко-правовий колледж; 
Рівненський коледж економіки та бізнесу; 
Рівненський державний гуманітарний університет; 
Рівненський державний базовий медичний коледж; 
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Дубенський медичний коледж. 
 
Всього  в області нараховано 33 вищих навчальних заклади.  
На їх базі працює:  
33 викладачі дисципліни „Безпека життєдіяльності”, 
10 викладачів дисципліни „Цивільний захист”.  
Організовано підготовку 24 викладачів з безпеки життєдіяльності ВНЗ 

області в навчально-тренувальному відділі Комунального закладу „Обласний 
центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”.  

Проведено розширені засідання за участю викладачів з безпеки 
життєдіяльності ВНЗ області спільно з управлінням ДАІ УМВС України в 
Рівненській області з теми „Безпека на дорогах”; Комунальним закладом 
„Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” з теми 
„Сучасні аспекти надання домедичної допомоги при нещасних випадках та у 
надзвичайних ситуаціях”, Рівненською обласною комунальною аварійно-
рятувальною службою на водних об’єктах з теми „Надання домедичної допомоги 
потопаючому”. 



 
 

121 

 
 
Проведено практичний семінар з теми „Організація заходів цивільного 

захисту керівниками ОСББ м. Рівне”. З метою роз’яснення головам об’єднань 
співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) їх основних обов’язків щодо 
забезпечення заходів цивільного захисту на підпорядкованих територіях. 
Відповідно до Плану проведення семінару, який було затверджено Рівненським 
міським головою, з доповідями виступили представники організацій, які 
допомагають головам ОСББ втілювати в практику вимоги нормативно-правових 
актів держави у сфері цивільного захисту, а саме: управління з питань 
надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Рівненської міської ради, 
управління запобігання надзвичайним ситуаціям Головного управління  ДСНС 
України в області, ПАТ „Рівнегаз”,  Управління служби безпеки України в 
Рівненській області. 

Діяльність Обласної науково-методичної ради постійно пропагується у 
засобах масової інформації: розміщуються статті у журналах: „Надзвичайна 
ситуація+”, „Безпека життєдіяльності”, „Пожежна та техногенна безпека”; 
газетах: „Вектор безпеки”, „Вісті Рівненщини”, „Рівне ракурс”; на сайті 
Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 
Рівненської області; транслюються виступи членів науково-методичної ради під 
час теле- та радіопередач. 
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