Додаток _3_
до протоколу №4 комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій
від _15_ березня _2021_ року

Перелік підкласів та груп надзвичайних ситуацій,
виникнення яких є імовірним на адміністративній території
Южноукраїнської міської територіальної громади
Код
10000
10100
10110
10111
10112
10113
10114
10120
10160
10161
10162
10180
10182
10200
10210
10211
10212
10213
10230
10231
10234
10250

Назва
НС ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ
НС УНАСЛІДОК АВАРІЙ ЧИ КАТАСТРОФ НА ТРАНСПОРТІ (за
винятком пожеж і вибухів)
НС унаслідок аварій на транспорті з викиданням (загрозою
викидання) небезпечних і шкідливих (забруднювальних) речовин
НС унаслідок аварії на транспорті з викиданням (загрозою викидання)
БНР
НС унаслідок аварії на транспорті з викиданням (загрозою викидання) РР
НС унаслідок аварії на транспорті з викиданням (загрозою викидання)
НХР
НС унаслідок аварії на транспорті з загрозою розливання паливномастильних матеріалів
НС унаслідок аварії на транспорті, у яку потрапив державний чи
громадський діяч
НС унаслідок аварій автомобільного транспорту
НС унаслідок аварії автомобільного транспорту на шляхах загального
користування
НС унаслідок аварії автомобільного транспорту на мосту, у тунелі, на
залізничному переїзді
НС унаслідок аварій на міському транспорті
НС унаслідок аварії на міському пасажирському транспорті, іншому
НС УНАСЛІДОК ПОЖЕЖ, ВИБУХІВ
НС унаслідок пожеж, вибухів у будівлях і спорудах
НС унаслідок пожежі, вибуху у споруді, на комунікації або
технологічному устаткуванні промислового об'єкта
НС унаслідок пожежі, вибуху у будівлі або споруді нежитлового
призначення
НС унаслідок пожежі, вибуху у будівлі або споруді житлового
призначення
НС унаслідок пожеж, вибухів на транспорті
НС унаслідок пожежі, вибуху на залізниці
НС унаслідок пожежі, вибуху на інших видах транспорту
НС унаслідок пожежі, вибуху на радіаційно-, хімічно- або біологічнонебезпечному об'єкті без виливання (викидання) небезпечних
речовин
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Код
10400
10410
10420
10421
10430
10431
10432
10500
10510
10530
10550
10600
10620
10630
10640
10700
10710
10711
10760
10800
10810
10820
10830

Назва
НС
УНАСЛІДОК
НАЯВНОСТІ
У
НАВКОЛИШНЬОМУ
СЕРЕДОВИЩІ
ШКІДЛИВИХ
(ЗАБРУДНЮВАЛЬНИХ)
І
РАДІОАКТИВНИХ РЕЧОВИН ПОНАД ГДК
НС унаслідок наявності в ґрунті шкідливих (забруднювальних)
речовин понад ГДК
НС унаслідок наявності в повітрі шкідливих (забруднювальних)
речовин понад ГДК
НС унаслідок наявності в атмосферному повітрі шкідливих
(забруднювальних) речовин понад ГДК
НС унаслідок наявності у воді шкідливих (забруднювальних)
речовин понад ГДК
НС
унаслідок
наявності
в
поверхневих
водах
шкідливих
(забруднювальних) речовин понад ГДК
НС унаслідок наявності в питній воді шкідливих (забруднювальних)
речовин понад ГДК
НС УНАСЛІДОК АВАРІЙ З ВИКИДАННЯМ (ЗАГРОЗОЮ
ВИКИДАННЯ) РР (крім аварій на транспорті)
НС унаслідок аварії з викиданням (загрозою викидання) РР на
атомній станції, атомній енергетичній установці виробничої або
дослідної призначеності
НС унаслідок аварії з джерелом іонізувального (іонізуючого)
випромінювання (охоплюючи ядерно-паливний цикл)
НС унаслідок аварії з радіоактивним джерелом іонізувального
(іонізуючого) випромінювання або РР (на підприємстві)
НС УНАСЛІДОК РАПТОВОГО РУЙНУВАННЯ БУДІВЕЛЬ І
СПОРУД
НС унаслідок руйнування будівлі чи споруди виробничої
призначеності
НС унаслідок руйнування будівлі чи споруди нежитлової
призначеності
НС унаслідок руйнування будівлі чи споруди житлової
призначеності
НС
УНАСЛІДОК
АВАРІЙ
В
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ
СИСТЕМАХ
НС унаслідок аварій (радіаційних) на атомних електростанціях
НС унаслідок події на атомній електричній станції
НС унаслідок аварії в електричних мережах
НС УНАСЛІДОК АВАРІЙ У СИСТЕМАХ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НС унаслідок аварії в каналізаційній системі із скиданням
забруднювальних речовин
НС унаслідок аварії в теплових мережах (системах гарячого
водопостачання) холодної пори року
НС унаслідок аварії в системах забезпечення населення питною
водою

3

Код
11000
11010
20000
20100
20120
20300
20310
20311
20312
20313
20314
20320
20321
20322
20324
20330
20331
20332
20333
20334
20335
20336
20337
20700
20710
20711
20712

Назва
НС УНАСЛІДОК АВАРІЙ НА ОЧИСНИХ СПОРУДАХ
НС унаслідок аварії на очисних спорудах стічних вод із скиданням
забруднювальних речовин
НС ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ
ГЕОФІЗИЧНІ НС
НС, пов'язана з землетрусом
МЕТЕОРОЛОГІЧНІ НС
Метеорологічні НС, пов'язані з атмосферними опадами
НС, пов'язана з сильною зливою (кількість опадів 30 мм і більше,
тривалістю 1 година і менше)
НС, пов'язана з крупним градом (діаметром 20 мм і більше)
НС, пов'язана з дуже сильним снігопадом (кількість опадів 20 мм і
більше, тривалістю 12 годин і менше)
НС, пов'язана з дуже сильним дощем (дощ і мокрий сніг) (кількість опадів
50 мм і більше, тривалістю 12 годин і менше; для гірських районів 30 мм і
більше, тривалістю 12 годин і менше)
Метеорологічні НС температурні
НС, пов'язана з дуже сильним морозом (температура повітря мінус 30° C і
нижче)
НС, пов'язана з дуже сильною спекою (температура повітря 35° C і вище)
НС, пов'язана з масовим пошкодженням і загибеллю посівів, незібраним
урожаєм, унаслідок заморозків
Метеорологічні НС, інші
НС, пов'язана з сильним вітром (швидкістю 25 м/с і більше), охоплюючи
шквали та смерчі
НС, пов'язана з сильною пиловою бурею (за швидкості вітру 15 м/с і
більше, тривалістю 12 годин і більше)
НС, пов'язана з сильним налипанням снігу (шар мокрого замерзлого снігу
на деревах, стовбурах, дротах електромереж тощо діаметром 35 мм і
більше)
НС, пов'язана з сильною ожеледдю (шар льоду на деревах, дротах
електромереж тощо діаметром 20 мм і більше)
НС, пов'язана зі сніговими заметами (повне припинення руху транспорту
на шляхах)
НС, пов'язана з сильною хуртовиною (за швидкості вітру 15 м/с і більше,
тривалістю 12 годин і більше)
НС, пов'язана з сильним туманом (видимість менше 100 м, тривалістю
12 годин і більше)
МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ НС
НС, пов'язані з інфекційним захворюванням людей
НС, пов'язана з екзотичним та особливо небезпечним інфекційним
захворюванням людей (окремі випадки)
НС, пов'язана з небезпечною інфекційною хворобою (групові випадки)

4

Код
20713
20714
20715
20716
20720
20721
20722
20723
20724
20725
30000
30100

30110
30130
30140
30160

30170

30200
30400

30500

30510

Назва
НС, пов'язана з епідемічним спалахом небезпечних інфекційних хвороб
НС, пов'язана з епідемією
Пандемія
НС, пов'язана з інфекційним захворюванням людей невизначеної
етіології
НС, пов'язані з отруєнням людей
НС, пов'язана з отруєнням людей у результаті споживання неякісних
продуктів харчування
НС, пов'язана з отруєнням людей у результаті споживання неякісної
питної води
НС, пов'язана з отруєнням людей токсичними або іншими речовинами
(окремі випадки)
НС, пов'язана з отруєнням людей токсичними або іншими речовинами
(групові випадки)
НС, пов'язана з отруєнням людей токсичними або іншими небезпечними
речовинами (масові випадки)
НС СОЦІАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ
ЗБРОЙНІ НАПАДИ, ЗАХОПЛЕННЯ Й УТРИМУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ
ДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ (НАЙВАЖЛИВІШИХ І ВАЖЛИВИХ
ДЕРЖАВНИХ ОБ'ЄКТІВ) АБО РЕАЛЬНА ЗАГРОЗА ЗДІЙСНЕННЯ
ТАКИХ АКЦІЙ
Збройний напад, захоплення й утримування органу державної влади
або реальна загроза здійснення такої акції
Збройний
напад,
захоплення
й
утримування
установи
правоохоронних органів або реальна загроза здійснення такої акції
Збройний напад, захоплення й утримування телерадіоцентру чи
вузла зв'язку або реальна загроза здійснення такої акції
Збройний напад, захоплення й утримування державного закладу або
реальна загроза здійснення такої акції
Збройний напад, захоплення й утримування об'єкта атомної
енергетики, хімічної промисловості та об'єкта, на якому виробляють
чи зберігають біологічно небезпечні речовини, або реальна загроза
здійснення такої акції
ПОСЯГАННЯ НА ЖИТТЯ ДЕРЖАВНОГО ЧИ ГРОМАДСЬКОГО
ДІЯЧА
УСТАНОВЛЕННЯ
ВИБУХОВОГО
ПРИСТРОЮ
У
БАГАТОЛЮДНОМУ
МІСЦІ,
УСТАНОВІ
(ОРГАНІЗАЦІЇ,
ПІДПРИЄМСТВІ), ЖИТЛОВОМУ СЕКТОРІ, ТРАНСПОРТ!
НС, ПОВ'ЯЗАНІ ЗІ ЗНИКНЕННЯМ ЧИ ВИКРАДЕННЯМ ЗБРОЇ ТА
НЕБЕЗПЕЧНИХ РЕЧОВИН З ОБ'ЄКТІВ ЇХ ЗБЕРІГАННЯ,
ВИКОРИСТАННЯ,
ПЕРЕРОБЛЯННЯ
АБО
ПІД
ЧАС
ТРАНСПОРТУВАННЯ
НС, пов'язана зі зникненням чи викраденням технічних одиниць
вогнепальної зброї з об'єкта зберігання, використання, переробляння
або під час транспортування
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Код
30520

30530

30560

30570

30580
30600
30610
30620
30630
30640
30650
30660
30670
30680
40000

Назва
НС, пов'язана зі зникненням чи викраденням боєприпасів з об'єкта
зберігання,
використання,
переробляння
або
під
час
транспортування
НС, пов'язана зі зникненням чи викраденням бронетехніки з об'єкта
зберігання,
використання,
переробляння
або
під
час
транспортування
НС, пов'язана зі зникненням чи викраденням РР (приладів або
устатковання, з використанням РР) з об'єкта зберігання,
використання, переробляння та під час транспортування
НС, пов'язана зі зникненням чи викраденням небезпечних хімічних
речовин (приладів або устатковання, де їх використовують) з об'єкта
зберігання,
використання,
переробляння
або
під
час
транспортування
НС, пов'язана зі зникненням чи викраденням наркотичних речовин,
препаратів і наркотичної сировини з об'єкта зберігання,
використання, переробляння або під час транспортування
НС, ПОВ'ЯЗАНІ З НЕЩАСНИМИ ВИПАДКАМИ З ЛЮДЬМИ
НС, пов'язана з нещасним випадком під час виконання трудових
обов'язків
НС, пов'язана з нещасним випадком у лісних, гірських масивах,
печерах та інших важкодоступних місцях
НС, пов'язана з нещасним випадком з людьми на воді
НС унаслідок відриву прибережного льоду з людьми
НС, пов'язана з викраденням людей
НС, пов'язана з захопленням заручників
НС, пов'язана зі зникненням людей
НС, пов'язана з нещасним випадком, іншим
НС ВОЄННОГО ХАРАКТЕРУ

