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ПЕРЕЛІК 

спеціалізованих служб цивільного захисту                                                                         

Коростенської міської територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Назва спеціалізованої 

служби  
База створення  

Керівник                  

спеціалізованої                

служби  

1 2 3 4 

1. Енергетики 
Коростенський  район електричних 

мереж АТ «Житомиробленерго»           

Директор Коростенсь-

кого району електрич-

них мереж 

2. 
Комунально-технічна і 

інженерна 

Управління житлово - комуналь-

ного господарства виконавчого 

комітету міської ради, КВЖРЕП 

№ 1, Коростенське комунальне 

виробничо - господарське підпри-

ємство, Коростенське комунальне 

підприємство «Водоканал», кому-

нальне підприємство Теплозабез-

печення 

Начальник управління 

житлово-комунального 

господарства виконав-

чого комітету міської 

ради 

3. Торгівлі та харчування 

Управління економіки виконавчо-

го комітету міської ради, комуна-

льне торгово-виробниче підприєм-

ство «Коростеньхарч» 

Начальник управління 

економіки виконавчого 

комітету міської ради 

4. Зв'язку і оповіщення 

Дільниця Мережі Доступу                        

№ 321/6 м. Коростень Житомирсь-

кої філії ПАТ «Укртелеком», Ко-

мунальне підприємство Коростен-

ської міської ради «Творче 

об’єднання «Коростеньмедіа», те-

лерадіокомпанія «САМ», Корос-

тенське районне управління Голо-

вного управління ДСНС України у 

Житомирській області, Коростен-

ське районне управління поліції  

Головного управління Національ-

ної поліції в Житомирській області 

Начальник Дільниці 

Мережі Доступу                        

№ 321/6 м. Коростень 

Житомирської філії 

ПАТ «Укртелеком» 

5. 
Охорони громадського 

порядку 

Коростенське районне управління 

поліції  головного управління На-

ціональної поліції в Житомирській 

області, комунальна установа 

«Служба охорони громадського 

порядку міста Коростень «Яструб» 

Начальник Коростенсь-

кого районного управ-

ління поліції  головного 

управління Національ-

ної поліції в Житомир-

ській області  
 

 

 

 



1 2 3 4 

6. Протипожежна 

Коростенське районне управління 

Головного управління ДСНС 

України у Житомирській області 

Начальник Коростенсь-

кого районного управ-

ління Головного 

управління ДСНС 

України у Житомирсь-

кій області 

7. Медична 

Відділ охорони здоров’я виконав-

чого комітету міської ради, КНП 

«Коростенська центральна міська 

лікарня Коростенської міської ра-

ди», Коростенський міжрайонний 

відділ ДУ «Житомирський облас-

ний лабораторний центр МОЗ 

України», Коростенська підстанція 

КНП «Центр екстреної медичної 

допомоги та медицини катастроф 

Житомирської обласної ради», 

КНП «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Коростенсь-

кої міської ради 

Начальник відділу охо-

рони здоров’я вико-

навчого комітету місь-

кої ради 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                      Андрій ОХРІМЧУК



 


