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АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
МІСЦЕВА КОМІСІЯ 

З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА 
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

пл. Т.Г. Шевченка, буд. 1, м. Андрушівка, Житомирська область, 13401,  
тел: (04136) 94904,           факс 21606 E-mail: mis_rada@meta.ua,  

сайт: www.andrushivka.info,  код згідно ЄДРПОУ 24706710
 

ПРОТОКОЛ № 2 
чергового засідання Андрушівської місцевої комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
м. Андрушівка       26 липня 2022 року 

 
Присутні: 
Білецька Г.І. – Андрушівський міській голова, 
Желєзняков С.А. – відповідальний секретар комісії. 
Запрошені члени місцевої  комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій (за списком). 
Провела засідання: Білецька Г.І. – Андрушівський міській голова, 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про стан створення місцевої та добровільної пожежної охорони, у тому 
числі у складі центрів безпеки громадян. 

Доповідач: Желєзняков С.А. – головний спеціаліст з питань мобілізаційної 
роботи та цивільного захисту відділу 
організаційно-кадрового забезпечення 
Андрушівської міської ради 

 
 

2. Про затвердження заходів щодо підготовки населених пунктів та 
об’єктів району до функціонування під час пожежонебезпечного періоду 2022 
року 

Доповідач: Желєзняков С.А. – головний спеціаліст з питань мобілізаційної 
роботи та цивільного захисту відділу 
організаційно-кадрового забезпечення 
Андрушівської міської ради 
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3. Про заходи щодо забезпечення протипожежного захисту об’єктів 
аграрного сектору економіки під час збирання, переробки та зберігання 
продукції врожаю 2022 року. 
Доповідач: Желєзняков С.А. – головний спеціаліст з питань мобілізаційної 

роботи та цивільного захисту відділу 
організаційно-кадрового забезпечення 
Андрушівської міської ради 

 
4. Про визначення зон (територій) з підвищеною небезпекою 

перебування для населення, затвердження переліку потенційно небезпечних 
та хімічно небезпечних об'єктів. 
Доповідач: Желєзняков С.А. – головний спеціаліст з питань мобілізаційної 

роботи та цивільного захисту відділу 
організаційно-кадрового забезпечення 
Андрушівської міської ради 

 
5. Про протипожежний стан та організацію укриття працівників та 

дітей у закладах освіти громади. 
Доповідач: Желєзняков С.А. – головний спеціаліст з питань мобілізаційної 

роботи та цивільного захисту відділу 
організаційно-кадрового забезпечення 
Андрушівської міської ради 

 
6. Утримання захисних споруд цивільного захисту громади. 

Доповідач: Желєзняков С.А. – головний спеціаліст з питань мобілізаційної 
роботи та цивільного захисту відділу 
організаційно-кадрового забезпечення 
Андрушівської міської ради 

 
 (Члени комісії одноголосно затвердили порядок денний засідання) 
 
 

1. СЛУХАЛИ: Про стан створення місцевої та добровільної 
пожежної охорони, у тому числі у складі центрів безпеки громадян. 

Доповідач: Желєзняков С.А. – головний спеціаліст з питань мобілізаційної 
роботи та цивільного захисту відділу 
організаційно-кадрового забезпечення 
Андрушівської міської ради 
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ВИСТУПИЛИ: Н.О.Суботенко – начальник фінансового управління 
Андрушівської міської ради 

 
ВИРІШИЛИ: з урахуванням пропозицій та зауважень, внесених у ході 
обговорення (одноголосно): 

1. Старостам Яроповицького та Бровківського старостинських округів ак 
тивізувати роботу зі створення і функціонування місцевих та добровільних 
пожежно-рятувальних підрозділів, у тому числі у складі центрів безпеки, З 
урахуванням завдань воєнного стану. 

2. Рекомендувати Андрушівському міському голові Білецькій Г.І. вивчити 
питання можливості створення у 2024 році місцевих та добровільних пожежно-
рятувальних підрозділів на території Яроповицького та Бровківського 
старостинських округів  за умови безоплатної передачі пожежних автоцистерн, 
що перебувають на балансі Головного управління ДСНС у Житомирській області. 

2. 22. СЛУХАЛИ: Про затвердження заходів щодо підготовки 
населених пунктів та об’єктів району до функціонування під час літнього 
пожежонебезпечного періоду 2022 року 

 
Доповідач: Некрасов Д.М. – начальник 5ДРПЧ 2 ДРПЗ Бердичівського    

РУГУ ДСНС в Житомирській області 
 
ВИРІШИЛИ з урахуванням пропозицій та зауважень, внесених у ході 
обговорення (одноголосно): 

1. Затвердити заходи щодо підготовки населених пунктів та об'єктів району 
до функціонування під час літнього пожежонебезпечного періоду 2022 року 
(Додаток 1). 

2. Керівникам структурних підрозділів Андрушівської міської ради,  
установ, організацій, старостам старостинських округів: 

1) організувати роботу по виконанню затверджених заходів: 
Термін – у зазначені терміни  

2) про проведену роботу та виконання заходів поінформувати Бердичівську 
районну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій та Бердичівське районне управління Головного управління Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій у Житомирській області. 

Термін - до 22 жовтня 2022 року 
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3.   СЛУХАЛИ: Про заходи щодо забезпечення протипожежного 
захисту об’єктів аграрного сектору економіки під час збирання, переробки та 
зберігання продукції врожаю 2022 року. 

Доповідач: Желєзняков С.А. – головний спеціаліст з питань мобілізаційної 
роботи та цивільного захисту відділу 
організаційно-кадрового забезпечення 
Андрушівської міської ради 

 
ВИРІШИЛИ з урахуванням пропозицій та зауважень, внесених у ході 
обговорення (одноголосно): 

1. Затвердити заходи щодо забезпечення протипожежного захисту об’єктів 
аграрного сектору економіки піл час збирання, переробки та зберігання продукції 
врожаю 2022 року (Додаток 2). 

2. Відділам економічного розвитку та інвестицій (Ляшук М.М.), земельних 
відносин та екології (Байбула Н.М.)  Андрушівської міської ради, старостам 
старостинських округів: 

1) організувати роботу по виконанню затверджених заходів; 
Термін – у зазначені терміни 

2) про проведену роботу та виконання заходів поінформувати Бердичівське 
районне управління Головного управління Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у Житомирській області. 

 
Термін – до 22 жовтня 2022року 

 

4. СЛУХАЛИ: Про визначення зон (територій) з підвищеною небезпекою 
перебування для населення, затвердження переліку потенційно небезпечних 
та хімічно небезпечних об'єктів. 
 

Доповідач: Желєзняков С.А. – головний спеціаліст з питань мобілізаційної 
роботи та цивільного захисту відділу 
організаційно-кадрового забезпечення 
Андрушівської міської ради 

 
ВИРІШИЛИ з урахуванням пропозицій та зауважень, внесених у ході 
обговорення (одноголосно): 

І. Затвердити переліки: 
1) потенційно небезпечних об‘єктів, зареєстрованих у Державному реєстрі, 

які підлягають паспортизації, а також ті, які необхідно вилучити з Державною 
реєстру потенційно небезпечних об'єктів (додаток 3). 



5 

 

2) хімічно небезпечних об'єктів району (додаток 4). 
3) зони з підвищеною небезпекою перебування населення нанесені на 

карті за адресою: 
https://ztmbk.gov.ua/portal/apps/webappviewer/index.html?id=a52ed4628c9246l9bl85f
6907a838d0d 

 
5. СЛУХАЛИ: Про протипожежний стан та організацію укриття 

працівників та дітей у закладах освіти громади. 
Доповідач: Желєзняков С.А. – головний спеціаліст з питань мобілізаційної 

роботи та цивільного захисту відділу 
організаційно-кадрового забезпечення 
Андрушівської міської ради 

 
ВИРІШИЛИ з урахуванням пропозицій та зауважень, внесених у ході 
обговорення (одноголосно): 

1. Відділу освіти, молоді та спорту Андрушівської міської ради            
(Рудюк С.О.): 

1) довести  до керівників закладів освіти усіх рівнів рекомендації щодо 
організації укриття в об’єктах фонду захисних споруд цивільного захисту 
персоналу та здобувачів освіти. 

 2) спільно з керівниками закладів освіти усіх рівнів та Бердичівським 
районним управлінням Головного управління ДСНС в Житомирській області (за 
згодою): 

забезпечити виконання заходів щодо приведення фонду захисних споруд 
цивільного захисту закладів освіти у готовність до використання за призначенням 
(у межах компетенції); 

визначити захисні споруди цивільного захисту, розташовані у 
безпосередній близькості до місця знаходження закладів освіти щодо можливості 
організації у них укриття учасників освітнього процесу: 

привести евакуаційні шляхи у відповідність з нормами законодавства, 
встановлення покажчиків руху та табличок біля входу до захисних та інших 
споруд, призначених для укриття учасників освітнього процесу. 

визначити та позначити маршрути руху віл закладів освіти до найближчих 
захисних споруд цивільного захисту з урахуванням потреб осіб з особливими 
освітніми потребами; 

забезпечити працездатність систем водопостачання та каналізації у 
спорудах фонду захисних споруд цивільного захисту, обладнання у таких 
спорудах пунктів надання медичної допомоги з необхідними інвентарем і 
медикаментами, підключення таких споруд до мережі Інтернет: 

https://ztmbk.gov.ua/portal/apps/webappviewer/index.html?id=a52ed4628c9246l9bl85f6907a838d0d
https://ztmbk.gov.ua/portal/apps/webappviewer/index.html?id=a52ed4628c9246l9bl85f6907a838d0d
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забезпечити готовність шкільних та об'єктових систем оповіщення  
практичним запуском сигнально-гучномовних пристроїв (сирен), електронних 
інформаційних табло та інших технічних засобів, приділенню уваги на 
доступність оповіщення осіб з порушенням зору та слуху; 

забезпечити заклади освіти резервними га автономними джерелами 
енергопостачання. 

6. СЛУХАЛИ: Утримання захисних споруд цивільного захисту 
громади. 

 
Доповідач: Желєзняков С.А. – головний спеціаліст з питань мобілізаційної 

роботи та цивільного захисту відділу 
організаційно-кадрового забезпечення 
Андрушівської міської ради 

 
 

ВИРІШИЛИ з урахуванням пропозицій та зауважень, внесених у ході 
обговорення (одноголосно): 

Керівникам підприємств, установ та організацій усіх форм власності, на 
обліку яких знаходяться захисні споруди цивільного захисту: 

а) провести позапланові огляди захисних споруд цивільною захисту та 
інших споруд, призначених для укриття населення (персоналу, працівників). На 
підставі виконаної роботи визначити конкретні заходи щодо їх приведення у 
готовність, насамперед для захисту населення від застосування звичайних засобів 
ураження, а також щодо забезпечення доступності для осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних груп населення, забезпечити їх збереження, вдосконалення 
та утримання в стані готовності до використання за призначенням. 

За результатами цих обстежень скласти Акт оцінки стану готовності 
захисної споруди цивільного захисту. Копію зазначеного Акту надати до відділу 
цивільного захисту Бердичівської районної військової адміністрації та до 
Бердичівського районного управління Головного управління ДСНС в 
Житомирській області.  

Термін – до 05.08.2022 р. 
б) здійснити роботи по усуненню виявлених недоліків. 
в)  проводити роботу щодо виконання комплексу заходів щодо відновлення 

функціонування захисних споруд цивільного захисту за призначенням та їх 
доукомплектування необхідними засобами цивільного захисту і майном, про 
результати щокварталу надавати інформацію до  Бердичівської районної комісії з 
питань ТЕБ та НС через відділ цивільного захисту Бердичівської районної 
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військової адміністрації. 
г) завершити інвентаризацію ЗСЦЗ або вжити заходів щодо виключення їх з 

фонду захисних споруд відповідно до «Вимог щодо визначення критеріїв 
неможливості подальшого утримання та експлуатації захисних споруд цивільного 
захисту, оформлення документів, що підтверджують таку неможливість», 
затверджених Наказом МВС України №579 від 09.07.2018. 

2. Суб’єктам господарювання, які здійснюють нове будівництво, 
реконструкцію, реставрацію та капітальний ремонт ЗСЦЗ забезпечити їх 
будівництво відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, 
державних будівельних норм України, державних стандартів і правил щодо 
впровадження інженерно-технічних заходів цивільного захисту з урахуванням 
забезпечення їх доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення. 
 
Голова комісії 

 

Відповідальний секретар комісії 

 

Галина БІЛЕЦЬКА 

Сергій ЖЕЛЄЗНЯКОВ  



Додаток 1 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Протокол засідання місцевої комісії з 
питань техногенно-екологічної  
безпеки та надзвичайних ситуацій 
від  26.07.2022   № 2 

 
Заходи 

щодо підготовки населених пунктів та об’єктів району  
до функціонування під час пожежонебезпечного періоду 2022 року 

 
 

№ 
з/п Заходи Відповідальні за організацію та 

виконання 
Термін 

виконання 
1.  Здійснити аналіз стану протипожежного захисту підконтрольних 

об’єктів.  
Керівники установ, організацій, 
старости старостинських округів  

05.08.2022  

2.  Розробити комплекс організаційних і практичних заходів, спрямованих 
на зміцнення протипожежного стану підвідомчих об’єктів. На 
підприємствах, в установах та організаціях встановити відповідний 
протипожежний режим. 

Керівники установ, організацій, 
старости старостинських округів 

05.08.2022  

3.  Організувати проходження посадовими особами об’єктів навчання 
(перевірки знань) з пожежної безпеки. 

Керівники структурних підрозділів 
міської ради, установ, організацій, 
старости старостинських округів 

05.08.2022, в 
подальшому 

постійно 
4.  Провести протипожежні інструктажі з робітниками та службовцями, у 

першу чергу з тими, що зайняті на роботах з підвищеною пожежною 
небезпекою. 

Керівники структурних підрозділів 
міської ради, установ, організацій, 
старости старостинських округів 

05.08.2022  

5.  Забезпечити приміщення необхідною кількістю первинних засобів 
пожежогасіння, провести технічне обслуговування вогнегасників, 
укомплектувати пожежні щити необхідним інвентарем, привести у 
належний стан системи протипожежного захисту, блискавкозахисту, 
джерела протипожежного водопостачання, перевірити справність 
зв’язку для виклику пожежної охорони.  

Керівники структурних підрозділів 
міської ради, установ, організацій, 
старости старостинських округів 

05.08.2022  

6.  Провести випробування мереж внутрішнього і зовнішнього пожежного Керівники структурних підрозділів 05.08.2022  



№ 
з/п Заходи Відповідальні за організацію та 

виконання 
Термін 

виконання 
водопостачання, результати випробувань оформити відповідними 
актами. 

міської ради, установ, організацій, 
старости старостинських округів 

7.  Відповідним службам водоканалізаційного господарства привести у 
працездатний стан пожежні гідранти. 

Керівники установ, організацій, КНП 
«Комсервіс» 

05.08.2022  
в подальшому 

постійно 
8.  Провести ремонт та технічне обслуговування електрообладнання 

будівель та споруд. 
Керівники установ, організацій, КНП 

«Комсервіс» 
05.08.2022   

9.  Провести з персоналом підприємств, закладів, установ комплексні 
протипожежні тренування щодо дій на випадок виникнення пожежі. 
Зобов’язати керівників об’єктів з масовим перебуванням людей 
практично відпрацювати з обслуговуючим персоналом дії згідно планів 
евакуації людей на випадок виникнення пожежі. 

Керівники установ, організацій, органи 
місцевого самоврядування, підрозділи  

УДСНС України у Житомирській 
області 

05.08.2022  
в подальшому 

щокварталу 

10.  Обладнати (поновити) у кожному закладі спеціальні куточки, стенди 
відповідною протипожежною літературою та наочною агітацією щодо 
попередження пожеж, опікового травматизму та загибелі людей на 
пожежах  

Керівники структурних підрозділів 
міської ради, установ, організацій, 
старости старостинських округів 

05.08.2022  

11.  Продовжити проведення навчання населення правилам пожежної 
безпеки та правилам безпечної поведінки в побуті. 

Керівники структурних підрозділів 
міської ради, установ, організацій, 
старости старостинських округів 

постійно 

12.  Забезпечити цілодобове чергування членів місцевої та відомчої 
пожежної охорони, створення запасів пально-мастильних матеріалів, 
справність пожежної та іншої пристосованої для пожежогасіння 
техніки, що знаходиться на озброєнні. З членами пожежних формувань 
провести заняття з організації гасіння пожеж. 

Керівники установ, організацій 05.08.2022, 
в подальшому 

постійно 

13.  Територію навколо населених пунктів, дачних кооперативів, об'єктів, 
розміщених у лісових масивах, з метою унеможливлення перекидання 
лісових, торф'яних пожеж на будинки і споруди та навпаки, очистити 
від горючого сміття, сухої трави, влаштувати захисні протипожежні 
смуги тощо. 

Керівники установ, організацій, 
старости старостинських округів 

05.08.2022   

14.  Вжити заходів щодо недопущення спалювання пожнивних залишків, 
сухої трави, сміття тощо на земельних ділянках. 

Старости старостинських округів постійно 

15.  Організувати в усіх наявних засобах масової інформації безкоштовне Відділ інформаційних технологій та постійно 



№ 
з/п Заходи Відповідальні за організацію та 

виконання 
Термін 

виконання 
висвітлення матеріалів соціальної реклами, матеріалів упереджу 
вального характеру щодо профілактики пожеж в екосистемах, заборони 
спалювання сміття та залишків сухої рослинності.  

інформації міської ради, ЗМІ всіх форм 
власності 

16.  Організувати трансляцію текстів роз’яснень, застережень, звернень, 
через засоби масової інформації, радіовузли об’єктів з масовим 
перебуванням людей, промислових підприємств, залізничних та 
автомобільних вокзалів, торгівельних установ, ринків щодо 
дотримання правил пожежної безпеки. 

Відділ інформаційних технологій та 
інформації міської ради, ЗМІ всіх форм 

власності  

постійно 

17.  Проводити виховну роботу, спрямовану на запобігання пожеж від 
дитячих пустощів з вогнем. 

Відділ інформаційних технологій та 
інформації міської ради, керівники 

закладів освіти 

постійно 

 
 
     Відповідальний секретар комісії                                       Сергій ЖЕЛЄЗНЯКОВ 
 



Додаток  2 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Протокол засідання місцевої комісії з 
питань техногенно-екологічної  
безпеки та надзвичайних ситуацій 
від  26.07.2022   № 2 

 
Заходи 

щодо забезпечення протипожежного захисту об’єктів аграрного сектору економіки під час збирання,  
переробки та зберігання продукції врожаю 2022 року 

 
№ 
з/п Заходи Відповідальні за організацію та 

виконання Термін виконання 

1.  Провести з керівниками сільськогосподарських підприємств усіх форм 
власності наради з питань забезпечення пожежної безпеки в період 
збирання зернових та технічних культур. 

Міська рада До 5 серпня 

2.  Забезпечити підготовку матеріально-технічної бази хлібоприймальних 
та сільськогосподарських підприємств до приймання та зберігання 
зерна нового урожаю. 

Керівники господарств До 5 серпня 

3.  Здійснити заходи щодо організації цілодобового чергування членів 
місцевої, добровільної та відомчої пожежної охорони на пожежних 
автомобілях та пристосованій для цілей пожежогасіння техніці, 
забезпечення її пально-мастильними матеріалами. 

Органи місцевого самоврядування, 
керівники господарств До 5 серпня 

4.  На період збиральної кампанії в кожному господарстві для 
пожежогасіння пристосувати сільськогосподарську техніку. Керівники господарств До 5 серпня 

5.  Організувати розробку та затвердження схематичних планів 
протипожежного захисту врожаю, на яких нанести смуги прокосів, 
місць розташування скирт грубих кормів, перекриття тимчасових доріг 
і стежок. 

Керівники господарств До 5 серпня 

6.  Привести в належний протипожежний стан об’єкти переробки та 
зберігання сільськогосподарської продукції. 
 

Керівники господарств До 5 серпня 



2 
 

№ 
з/п Заходи Відповідальні за організацію та 

виконання Термін виконання 

7.  Піддашки і місця постійного зберігання грубих кормів забезпечити 
пристроями блискавкозахисту, первинними засобами пожежогасіння 
згідно вимог нормативних актів з пожежної безпеки. 

Керівники господарств До 5 серпня 

8.  Забезпечити іскрогасниками, вогнегасниками, іншими первинними 
засобами пожежогасіння автотракторну техніку, задіяну на збиранні 
врожаю. Організувати проведення технічного обслуговування 
вогнегасників. 

Керівники господарств До 5 серпня 

9.  Поновити мінералізовані смуги, систему протипожежних бар’єрів, 
канав в місцях прилягання полів до лісових масивів та торфополів. Керівники господарств До 5 серпня 

10.  В період збирання врожаю вжити заходів спрямованих на забезпечення 
пожежної безпеки виконання сільськогосподарських робіт в охоронних 
зонах ліній електропередач. 

Керівники господарств липень - серпень 

11.  Вжити заходів щодо недопущення спалювання на полях пожнивних 
рештків, сухої трави на земельних ділянках. 

Старости старостинських округів, 
Бердичівське РУ ГУДСНС в області 
(за згодою), Бердичівське РВ поліції 

ГУНП в області (за згодою),  

постійно 

12.  Вжити заходів щодо обмеження доступу населення і транспортних 
засобів на сільгоспугіддя за винятком спеціальних транспортних 
засобів сільгосппідприємств. Закрити непланові дороги, що проходять 
через с/г  угіддя. 

Керівники господарств До 5 серпня 

13.  Створити фінансові та матеріально-технічні резерви для гасіння пожеж 
на сільгоспугіддях і ліквідації їх наслідків. Керівники господарств До 5 серпня  

14.  Проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу щодо дотримання 
вимог пожежної безпеки в період збирання зернових та технічних 
культур через засоби масової інформації, на офіційних веб-сайтах та 
соціальних мережах 

Відділ інформаційних технологій та 
інформації Андрушівської міської 

ради 
липень - серпень 

 

 
 
Відповідальний секретар комісії    Сергій ЖЕЛЄЗНЯКОВ  
 



Додаток 3 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Протокол засідання місцевої комісії з 
питань техногенно-екологічної  
безпеки та надзвичайних ситуацій 
від  26.07.2022   № 2 

 
Перелік потенційно небезпечних об’єктів  

Андрушівської міської ради станом на 01 липня 2022 року 
 

1. Потенційно небезпечні об’єкти, які  зареєстровані у Державному реєстрі ПНО 

№ 
з/п 

№ 
з\п Назва ПНО Місце знаходження 

ПНО 

Місце знаходження 
юридичної особи/ 
місце проживання 

фізичної особи, 
відповідальної за ПНО 

Реєстраційний номер у 
Державному реєстрі ПНО 

Бердичівський район 
Андрушівська міська територіальна громада Бердичівського району 

1.  1.  ТОВ «Андрушівський 
маслосирзавод» 

м Андрушівка,  
вул. Лисенка, 10 

м. Андрушівка, вул. 
Лисенка, 10 

ПНО-01.18.2004.0000912 

2.  2.  Дільниця з виробництва 
етилового спирту №2 ДП 
«Коростишівський спиртовий 
комбінат» 

м. Андрушівка, вул. Клубна, 41 м. Коростишів,  
вул. Гвардійська, 46 

ПНО-01.18.2004.0007217 

3.  3.  Пункт обміну балонів   
ДП «Пропан» 
 

м. Андрушівка,  
вул. Лисенка, 15 

Житомирський район,  
с. Станишівка,  
13 км шосе Житомир-
Сквира 

ПНО-01.18.2014.0026852 
 

4.  4.  АГЗП ДП «Пропан» 
 

м. Андрушівка,  
вул. Лисенка, 15 

Житомирський район,  
с. Станишівка,  
13 км шосе Житомир-
Сквира 
 

ПНО-05.18.2014.0026845 

5.  5.  АЗС з АГЗП №56 ТОВ «Селінг-
Оіл» 

м. Андрушівка, вул. Лисенка, 14 м. Житомир, вул. 
Бялика, 10 
 

ПНО-05.18.2004.0000916 



№ 
з/п 

№ 
з\п Назва ПНО Місце знаходження 

ПНО 

Місце знаходження 
юридичної особи/ 
місце проживання 

фізичної особи, 
відповідальної за ПНО 

Реєстраційний номер у 
Державному реєстрі ПНО 

6.  6.  ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"ЯГУАР-М" 

Бердичівський район,   
с. Гальчин, вул. Центральна, 1 

Бердичівський район, 
с. Гальчин, вул. 
Набережна, 25 

ПНО-05.18.2008.0016423 

 
 
Відповідальний секретар комісії                                       Сергій ЖЕЛЄЗНЯКОВ 



Додаток 4 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Протокол засідання місцевої комісії з 
питань техногенно-екологічної  
безпеки та надзвичайних ситуацій 
від  26.07.2022   № 2 

 
Класифікація  

хімічно небезпечних об’єктів у Андрушівській міській територіальній громаді 
станом на 01 липня 2022 року 

 

№ 
з/п 

Найменування об’єкта, 
що класифікується 

Ступінь хімічної 
небезпеки об’єкта 

Найменування та 
кількість НХР в 

одиничний 
максимальній ємності, т 

Кількість населення, 
яке потрапляє в ПЗХЗ 

тис. осіб 
1.  Бердичівський район, Андрушівська міська 

територіальна громада, м. Андрушівка  
ТОВ «Андрушівський маслосирзавод»   

3 Аміак, 0,2 0,213 

 
 
 
Відповідальний секретар комісії                        Сергій ЖЕЛЄЗНЯКОВ     
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