
 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Виконавчий  комітет 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

30.09.2021  № 637                                                                             

   с. Боратин               

                  

Про організацію роботи з виявлення,  

знешкодження та знищення  

вибухонебезпечних предметів 

 

Відповідно до статей 51, 52, 59 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», наказу Міністерства надзвичайних ситуацій, Міністерства оборони України, 

Міністерства транспорту та зв’язку України, Адміністрації Державної прикордонної 

служби України від 27.052008 № 405/223/625/455 «Про організацію робіт з виявлення, 

знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів на території України та 

взаємодію під час їх виконання», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 4.07. 2008 

за №591/15282, з метою упорядкування робіт з виявлення, знешкодження та знищення 

вибухонебезпечних предметів, що залишилися після війн, сучасних боєприпасів та 

підривних засобів (далі – вибухонебезпечні предмети), крім вибухонебезпечних пристроїв, 

які використовуються в терористичних цілях та організації взаємодії органів виконавчої 

влади з 1-м державним пожежно-рятувальним загоном ГУДСНС України у Волинській 

області, розглянувши лист Луцького районного управління ГУДСНС України у Волинській 

області від 27.09.2021 № 203, виконавчий  комітет сільської ради  

ВИРІШИВ : 

1. Визначити місцем для знешкодження вибухонебезпечних предметів територію 

на землях запасу Боратинської територіальної громади: 

- основне місце – (піщаний кар’єр на відкритій території) за межами населених 

пунктів з координатами Х=50°56´14´´; У=25°19´06´´ (схема додається); 

- резервне місце – (піщаний кар’єр на відкритій території) за межами населених 

пунктів з координатами Х=50°54´87´´; У=25°30´87´´ (схема додається). 

2. Старостам громади у разі отримання повідомлення про виявлені 

вибухонебезпечні предмети інформувати Головне управління ДСНС України у Волинській 

області за тел. 101; 252546; 

3. Рекомендувати Луцькому районному управлінню ГУДСНС України у 

Волинській області (В. Оліферчук) забезпечити: 

- оперативний збір даних про виявлені вибухонебезпечні предмети та координацію 

робіт щодо їх знешкодження; 



- постійне проведення роз’яснювальної роботи серед населення про дотримання 

заходів безпеки з метою недопущення випадків травмування і загибелі людей в разі 

виявлення вибухонебезпечних предметів.    

            4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського голови 

Бехнюка В.М. 

 

 

 

Сільський голова                        Сергій ЯРУЧИК 
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      «ПОГОДЖЕНО»           «ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Начальник ГУДСНС України     Голова Боратинської  

у Волинській області      сільської ради 

  

 Володимир ГРУШОВІНЧУК                              Сергій ЯРУЧИК 

 

«__» __________20___ року     «__» _________20___ року 

 

 

СХЕМА 

Розташування місця знищення (підриву) вибухонебезпечних предметів на території 

Боратинської сільської ради 

 

  
 

 - місце знищення (підриву) вибухонебезпечних предметів на території Луцького 

району (землі запасу Боратинської сільської ради за межами населених пунктів) з 

координатами Х=50°56´14´´; У=25°19´06´´. 

 

Начальник Луцького районного   Начальник 1 ДПРЧ 1 ДПРЗ  

управління  Головного управління    ГУ ДСНС України  

ДСНС України у Волинській області  у Волинській області 

полковник служби цивільного захисту  майор служби цивільного захисту  

   

  

Василь ОЛІФЕРЧУК        Іван ОНОПЧУК 

  

«__» _____________ року    «__» _____________ року 

             

       «ПОГОДЖЕНО»           «ЗАТВЕРДЖУЮ» 



Начальник ГУДСНС України     Голова Боратинської  

у Волинській області      сільської ради 

  

 Володимир ГРУШОВІНЧУК                              Сергій ЯРУЧИК 

 

«__» __________20___ року     «__» _________20___ року 

 

 

 

СХЕМА 

Розташування місця знищення (підриву) вибухонебезпечних предметів на території 

Боратинської сільської ради 

 

  
 

 - місце знищення (підриву) вибухонебезпечних предметів на території Луцького 

району (землі запасу Боратинської сільської ради за межами населених пунктів) з 

координатами Х=50°54´87´´; У=25°30´87´´. 

 

Начальник Луцького районного   Начальник 1 ДПРЧ 1 ДПРЗ  

управління  Головного управління    ГУ ДСНС України  

ДСНС України у Волинській області  у Волинській області 

полковник служби цивільного захисту  майор служби цивільного захисту  

   

 Василь ОЛІФЕРЧУК              Іван ОНОПЧУК 

  

«__» _____________ року    «__»_____________ року 
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