
УКРАЇНА
ГОРОДОЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА

вул. Шевченка 4 с. Городок 35331, тел. (0362) 61-86-87 
факс (0362)20-15-86, Е-таі1: gofodoksrada@gmail.eom, Код ЄДРПОУ 04387183

П Р О Т О К О Л  № 17
позачергового засідання Комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій Городоцької сільської ради

«14» грудня 2021 року с. Г ородок

Головував: сільський голова, голова Комісії Сергій ПОЛІЩУК 
Присутні: члени Комісії (за списком)

Про організацію заходів щодо дотримання та виконання законодавства 
у сфері пожежної та техногенної безпеки ПрАТ «РІВНЕАЗОТ»

(Доповідь: Кочура М.С.)

За результатами доповіді, відповідно листа Головного управління ДСНС 
України у Рівненській області № 6202-6153/6224/2 від 22 листопада 2021 року 
про результати планової перевірки ПрАТ «РівнеАзот» та з урахуванням 
обговорення питання порядку денного Комісія вирішила:

1. Рекомендувати керівництву ПрАТ «РівнеАзот» забезпечити належне 
дотримання та виконання законодавства у сфері пожежної та техногенної 
безпеки на об’єкті, а саме:

1.1. Розробити план усунення недоліків виявлених за результатами планової 
перевірки Головним управлінням ДСНС України у Рівненській області із 
зазначенням конкретних виконавців та термінів виконання заходів.

Термін: до 23 грудня 2021 року
1.2. Вжити вичерпних заходів, щодо влаштування на об’єкті підвищеної 

небезпеки системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення 
людей у разі їх виникнення.

Термін: до 01 травня 2022року
1.3. Завершити реконструкцію наявної локальної системи оповіщення 

відповідно до проектної документації.
Термін: до 01 травня 2022року
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1.4. Забезпечити влаштування та обслуговування на об’єкті підвищеної 

небезпеки систем протипожежного захисту.
Термін: до 01 травня 2022року

1.5. З метою попередження аварійних ситуацій здійснити профілактичний 
огляд, планово-попереджувальний ремонт технологічного обладнання.

Термін: до 01 травня 2022року
1.6. Забезпечити утримання систем протипожежного водопостачання

у справному стані.
.* постійно

1.7. Налагодити співпрацю із засобами масової інформації щодо доведення 
до населення порядку дій при виникненні надзвичайних ситуацій (подій) на 
об’єкті підвищеної небезпеки та показників якості повітря.

Термін: постійно
1.8. Вжити заходів щодо забезпечення непрацюючого населення 

Городоцької територіальної громади, яке потрапляє до прогнозованої зони 
хімічного забруднення від ПрАТ «Рівнеазот» засобами індивідуального захисту 
органів дихання від небезпечних хімічних речовин.

Термін: до 01 травня 2022року
2. Рекомендувати підприємствам, установам, організаціям, які 

потрапляють до зони можливого хімічного забруднення від 
ПрАТ «Рівнеазот» забезпечити:

2.1. Забезпечення працівників засобами індивідуального захисту органів 
дихання від небезпечних хімічних речовин.

Термін: до Оітравня 2022року 
2.2. Проведення спеціальні об’єктові навчання, тренування з питань 

цивільного захист (відповідно до вимог постанови № 443 від 26 червня 
2013 року «Про затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням 
органів управління та сил цивільного захисту».

Термін: постійно
3. Про стан виконання заходів проінформувати Городоцьку сільську 

раду та Головне управління ДСНС України у Рівненській області 
до 10 травня 2022 року.

4. Контроль за виконанням рішення КомісГі покласти на відділ з 
питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи 
Городоцької сільської ради.

Сільський голова, голова Комісії

Секретар Комісії

Сергій ПОЛІЩУК

Микола КОЧУРА


