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нAц|oHAлЬниЙ клAсиФlкAтoP УкPAlни

клAсиФlкAтoP нAдзвичAЙниx

клAccиФИкAтoP ЧPЕзвЬ|ЧАЙHЬ|x

сLАssIF|ЕR oF ЕMЕRGЕNс|Еs

ситУAц|Й

сИryAЦИЙ

Чиннийвlд2011-01.4l

1 сФЕPA зAстoсyвAння
наЦioEФЬний шасифiЕтoр (Kлacифkатoр яадзвичaйних сrryацiй, (кнс) 3aorфoвyють для зби-

ра нн я адм HiФpflвн их да н иt та opmн зацl1 взaо модll oр вн lв центpал ьнoi ви (ояавчoi шaди вiдoмотB'
ьрвньацiй,пипpиoмфвпiдчaoвиpiшyван!япит.цЬ'noвязаниxiзнадзвичайнимиситyацiями(нc)'

клacифkaтор моюa ви{oрифвyщи для машинtoю o6po6лявiя фиФпчнd ]{фopмацli в авФ
мФиФвавих cиcтeмaх i зaбeзпечrння iнфopмацйноl сyм онoФ] 3aдач opЕвiв piзних pi8нв кeрУвaння

2 lloPпllAтивнI пoсилA|tня
У цЬofly ФаcифiGтoрi е пocилaняя нaтэкi iоpмaт(Bн|дo|(yмёпи:
доry 1,10:20о5 Haц oнФьна фвдaЕЙзацi' пpавшa pфpo6лeння' пoбyдoви' вииэда3ня' 0Ф0pм.

лeEня' вeдeння яац]oнФьниx шаоифi6фpiв
дcтУ 22?2]2о06 пoreхна безпекa, тepмiни ъ визн4aиня ocювня п0яять
дсryзo4] 95 сиcтeма фандаpтiв y влyзioxоpoни вавкoлишHьoФ cepёдoвищa ft раЦoRФЬнG

гo gиtopифнiя pеФрс]в' пдpooфepа, викoриФацвя |oxopoEа фди, тepмiни та визн*eннi
доry з 51 з-97 MФeopфоriя тepм iн и ъ визючoн ня oснoвних пoн ять
дcry 3517.97 пдрфonя с}ш], тepм]ниъ визначeEня ocнoвниt пoняъ
дcry з891-99 Бgп€ € y над3вичаЙнихcиryaцях, тepмiRи tа виз
Дcтy 399i-2000 Бфпe€ у над3вичаЙвиХ сfyацiях. надзвичайнi ситуэцii пpиpоднi,

нoю ioхoфнEя, теDмiни ъ ызяaчeння
дcтУ49з3,oo3 Бфпeка у яаAзвичаЙних сиryaцiях тeхнoreняiнадзвичайнiситуацli'тepмLlитa

з тЕPм|Hи тA визнAчЕнl|я пoнЯть
У цЬoмУ иaоифi{фрi вЙюриmнo reрмiяи' 6изнeeEi в доry 1,10. дотУ 2272 Дcft эф1 Дcw з51З'

дстУ 3517 дстУ з3!]' дcтУ з994' дстУ49зз' а iакoх lав€дeHlвикeтepм виiэ визнач0н3я п0зва.

з,1 нa$вичайна сштуaцiяi нс
пopyшeння нoрмфЬниХУlioв xпя та дiiлЬнodi люAeй на окp€мiйтеpитopiicи oб'ёпi{а н й абo

на вoднoму 06 oпi' cпричин€нeашрjoв' кftфрфoD' сти'Йвимлихом чи iяшою Aeбфaeчвoю пoдleю
зo{Doма eпиeмioю' en]зoor]6ю eп]Фiтoт]ою, пoж*eю' lцo призвeлo (мoже пpизBeс1и) дo Bиниiнeвiя
вфи.oftлЬroсппoоpe{Ф,'',а.рoэ/ //тю ъ rqoooв'Ф лю4ёй, L зc /oф lFa'ниl ча.еpъ ь'iх
!тФат' aъкфдo нeмоMи вoстi D pохи вaння наcфёння нa т€pитoрii чи об'eпi' вфeввятам Фпoдаpсr



пDrыm ,, Еniфnofu _ ф6i}oiф ф.
-."й.*й-ц.;ф"6У*A;*й'

з'2 Фэслфiмцlя яадtвичайниxсиryацiй
ви}ачeни; нв;ерMвнoму pjвнi порaAок пoAiлy нaдзвичайнп сиryацrй нa иaси i пiд0а.и Ффо

нe6ф в н a пoдiя тqно геннo ф xарапept щo cпpичинилa tpaжeц я ' rрfмyвавня т'чи запбел Ь
лФдeй й mopbo;а обопi' чи oкр;jй rei;oрi1заlpфy xиf,ю r здорoв'ю людeй iлpизв!дпЬ дo
рyйy'"й oyдiЬ-" -"рyд' у*6вання i тpанcпоpтниx заco6]B пoрушeння виpo6яичoo а60 тpaHФ
пoрпorо пpoцeсy чи завдас шюди дoв{iллю.

4xАPAктЕPистикA oБ'rкпв клAсиФ|l{Aцli
oб'oпи шаcифiGцii B кнc над3вичаЙнi cиryафi (|jс)'
клаcи6i€ui| пiдляrають Hc (виявлeiiй мoюив) атa{oхтi' Lцo мo}ryть

в oiзниt Eпзях нацloвaлЬнoю mспoAаpcтва чи нa oкpeмiй т€pитopil Укрaiни
кЛас  /Фмцaча  o }а{ J  | - с -  - . l J ' i ] a ! и ' |  ' a r аoа . ёD ' с  / в ' o ! i | ' ц o i '

n"""' nop"дloм i 
"*' 

дu" змo.у вiдHести noдiю Ao надзвичайяoi сиryацii
нaдзвичайнi ситуацil шaсифi(yшЬ зa xapапeрoм пoxоджеввя' оryпeнeм

лФдсЬшl втpат i маrepiФЬяих збhткiв
зaлщнЬ ви ираieру пoхoдкeння пoд]Й' що мoяlrъ з}Фoвиv ;ниФeння нaдзвичайнЙх cит}€цiй

нaтeриюpl] укpаlни' ви3начаютЬъ{i видя нэдзвичaйних сrryaцiй:

_ приDодHoгo хаpапepy;
.ффaльнolо хаpапepyi
.в0с.{om/Jpаnepy
нэдlв}.айна сиryaц|F rcxнoФинoroхaрапepy_ пoрyшё| | я r

юоrrюдиаao*рeмl i rю, 'op;  | 'обе+ -ачйв60|aвoд|oм]o6es|/ми|дФфа{nopъo|авф|
*mпomш, пoЪ < wов *аш э виiидачtsя{ liаlрфo6 в/.ида{]q) Je6фп&,и\ чiмн |и\' oФ|oy

lиваи^,loo ri.i.,о lюв iы.rr рфoвnts' раг.oвolo p/,Рувaн lя с1op'д' аваol g P1e.0oei.p,фuчиl
cистемax' сифeмax MпoзабфпфeвEя' сисreйахiфeкoмyнiкaцй Eа очиOних oпopудц, у систeмах

'афюв.oф o.рoмnсJ oвo! \ovплеxсу' l'дoФ/F9мч rl aва0 Йт, 
над3oич.;нa сиlyацiя пPирoднoro x6paпeрy

'o(т 'nюд €йFaо,рev iЙ] tp/  oр i , . /о6 .п iFa{ iфа6oFaвoдtsо{yo6cп i  IoвязаFe l
ollчьим,зoон.rr" чгеooonо {{,!а60 црФоlFi/v qвиL.' дe|раdа.1', o/р/ts.Еqи]aд0 ro.

...'o-"-pi'""*л"д* i{Фelц}tsиv ]aФopФвач]ям св|llсcr,\твар'r ма.oвoю заlиoфпю дrхyх
iй;- yй. ' * 

"""""."." 
*рф{/( poФ/, "в00о6аци 

ъ L,'д:/.avитo*o,
н , , i ] "***" ' ' y "ц . " "ць ' "нo lo l .рдп.рy ,пoovLе]]q{

]oс1|людeи|аorpе{ ,и  |еoитop|( .иoб 'с{ , t sа .Йа60tsaвo.Ьo!уo6eг 'фd nо"гpoФnD.зчим{

дям и .е'popnoтич 
"o.o 

i u"'иtoнииryЦйноro cnря мyвaн н я ' абo пoв'fiан e |з 3ни{н e н я я м 1ви кpадeя ням]

Jbpo тo чфe] ф| и\рmови| {e]rас]'мив/qффY/sлфдov, |0 !]о
нeд]вичайнa сnryацiя вoснЁoro хаpапе'у _ 1oo/JeP]q Foрм

'одefi;а orp6v' т.pпoo]Чи oб'eлiнa ] / а60 tsа водtsoм/о6с.
ю' iьm eoo ююr млoюro vpа тoри{ч .nч]nxi yоа*r{6 JасФ6P.

м лпила; iюъвo.peмj i lopva , iв | /sдo iуver | ,  / , loovY udryФ,в|oo нс  вoс i ]о|о .Yаp*
тёш не пФаho в пФoo6a.'/ а г/це зaз{а.eчо FJ t aЙви''loм} р,вFiдeта'пJLi з кoAo{ дUuuU'

'  
зшe l .oвдоь iaпв lа .oд iqчи^Fф]виqа/Jоюситуt - |сoьасгд . |в ,пьхo(т i1o-0ахдrих| !a

.ибnиx' oбсiгiв ;;хнiчiиx i мaтep ФЬних рerypоiв' нёoбхiдних для лiк6iдaцiт т наФiA{ в' визнаcаютЬ тae

рjвнl надзвtчайllx сиryац|й:
_Aёpxaвний;



за crpyгryтoD шaсифi@тoр cцaдаeтьоя з тpЬ.Х рiвнiв шасЙф|яЦji: шaс пiд0ac rрyпэ,
Meтод шаcифiицii'-]6рарxiчвий' noфlдoвний' п'fiизн*яиЙ,
п0зифя шаcифiЙopа маe блoк iдeпифiиц]I та блor rcзви иасифiкацiйнob уФynoвання,
кoдyвaвня но ва нивoмy цaсифiкaцiйtoмy рiвн|(.pyпa) викoнанoи фaceтнoю схeмoю' y яRiй

фасетиъ{oхФрyп}рoван] цe oa6фпфyo уmneвiпt стpyкrypи иасифiкатoрa в nрoцфi йoФ aeicён
ня oсхiль{и олepaпвнiзм]ни об'sп]в ша.ифйац вiд6yв.ються н. цЬoму piвнi,

с-oyг}ра /oдy гaсиф'Фтoра мэс 5 poзрядiв i в,дi.вiд". .з{iи d.м :

цxx

10000
101ш}

10110

10111

нс тEхtloгEHнoгo XAPAктЕPy
нс уllAслlдoк AвAP|Й чи кAтAстPoФ tlA тPAнслoPт| (зa виBпом noretll ви.
6ynв)
нс yнвфiдoх ав.pii на траflcnop' i викидaвiям {зафotoю вивrдашя) нe6eзп€ч.
виI i шкlдливих (з!бpyдяювальних) Deчoвин
нc унасл дoк aвар натранcпopтiз викидаlн'м (заrpoзoю ви3идання)БнP

5 пoзнAки тA скoPoчЕнt]я
y рoздл 6 (лаоифi{ацiя надзвичайних сиryaцiй' виюpиcrано та пoзнаки та cюpoч€ння:
БчP _ б Фori{чo небeз]*tsа pе{oвиtsа
гдк _ rpаничнo.дoпyФима кoнцeятрацiя
ttxP _нф€зл*ва ямiчнa pФoвина
РР ' радioа@внэ p*овинa,

6 кЛAсиФlкAц|я HAдзвичAЙниx сиryAцЙ

10000

10110

1{112

tlс тExнoгЕHHoгo XAPAктEPy
нc УнAcлlдoк AaAP|Й чи |сAтAстPoФ l]A тРAнспoPтl (за вичfiкoм пore* l ви.

нс y!аслlдot аваpiй на тPавспolm з виk'!дaхшм {заФoзoю викидання) нё6фnoч.
них l шк|дливиx (за6рyAнювальниi) рeчoвян
|.lc yяаслiдок аваpil на тpаicпортi з викидаgняi (заrPфою вЙмдaняя) БнP
нc унаФiдoк авapli нa тpанопopn з викиAанням (.aфoэoю викидаяHя) PP
нc уъафiдor авapl на тpавcf,opтiз викидавням (зarpфqю викиданEя)нxР
нс yнаолjдo{ aвapiiна травспopтiз заrpозoю poФиванlя пФивg

нс yl.слiдoк aварilнатpанcпоpтl, yяry пo'рапив дepMвний чи rромадський

нс я{aфiдox аварii на зльничнoqy lранcпoрij з wdми laслlдgми {ввсФф')



10131 нс,tаФiAок aввр a мerpoпоЛiтoнi

10140 нс yнаслiдм аварlй на вoднoмyтранспopтi
10141 |-lс Уlaсnhок авapli на вантфoмy суднi
1a142 нс уIафjдoк aфpit нaфтoнaивнorc сyднa з заrpoзoю poтиванн

ниx иатeрФ|в
чс  y '  a с ' ' q о  авdрLн " . yq ' ,Дя геpе8е rA ]чя . {чяф  ое ' овy '

101ц нс }яасл дoк аBapil пacжиpськоrо сyдна
|0,15 чс yiаЙдo{doарi Рa сyднiprб
10150 нc yнaслiдок авiацlйниx аварiй I ЕAффф
1015] нс yнаслiдoк aв]aцiйнoiавар]iчи mасФoфи в аepoпopryа60y нsсФeнoмy пyнпl
1a152 нс yHафiцoк авiацiй нoт афp чи кФаdpофи п Ф a аepo пoпoм a6o gасф€ни м lryвФм

10160 нсy,aФiдoкаварiйаыoмoбiльнoroтpанспoртy
1 0161 нc Ун а ф iдok а ваpiт автом.6lль яoro тpа нспoрiy на шnяхэl за гэл ьяoб {opисryванн я
10162 нс yнаслфoк€ваpii aвтoмoбlльнooтрaнспopry iа мoсry уrунeл|' Hа зanвничнoму

]0170 нcyнaслiAoкаварiйнатpу6oлрoвoдах
1a,7, чс уdаф,.оr а8ap', на маi|стфl ьчoмy .aзoгpoводi

l0i72 Рс }iафдo[ aваp | на Рaф огpoвoдi абo гфдydo1ooBoд
10130 вс yЕФlдoк авзрle на мiськoмyтраlспoртl
] 013,l нc yн асл iдo к аварiI на м|cьхoмy Ф€ пpoтранcлoртi
1a1в2 нc Унaслhok авapii на мicь{oмy пасaвpсьхoму тpанcпoртi' iншoму

нс yнAсл|дoк пФкЕ1к виБ}лlIв
102]0 нсУнэслiдoк пoхeжl вnбyх|вy 6yдiвляri спoрyAal
10211 нс уEаФ'дoк пore* ' виФху y cпoруд' нa юмyiйац i a6o т*кoлor]чномy ycвюмннi

пpoмиoлoвo.о oб'.m
10212 нс унаФiдок пoxeхi' ви6yху У бyд влi а60 cпoрyдi неxитлoвoi призначёlоФi
1021з t]c уваcлiдoх пoxехi' Bи6yry y 6удisлiа60 cпopудi )iитлoвоi признаceяocri
10тz 0 нс yнасЛiдox пoж*l' ви6yхy ца 06'.пl poзвlдyваняя, видoбyaarя'лёрe!э6мн-

няl Фанспopтyвавня чи з6aplrэння лёпoзаймифих' roрючиx, а т.юx дибyхoвих

lo2з0 нсудаФlдoв 1oж€ж' ви6yхlв cа трдн.пo!тi
]0231 нc Унaфiдоk пo,чехj' виб'яу нa заЛ зницi
1a2з2 нc yнаслiдoR пoжeяi' вибуry нa вфнoмy тpавcпopт]
10?Jз чс yнaфiдo{ пoren, в/6yхy iа ' oв .ряFo{y .pв]сгop.

102з4 нс yнаф(qoi noreжi' вибyху нa iнших sидах rpaвcnoрry
10240 нc yнафlдoк поxeхi' ви6tay y шаrтi' nlдзeйниx I riряичиx виPo6ках
]о250 нcунacлIдoк пож€жl, вв6yху на раAlац|йнo, xlмiчьo а6o 6loлoriчнo яe6фneчнo-

мy oб'спl бeз виливання lвикидaяня) нвб.зп.Чних peчoвив
10250 нс yнаслiAoкnoхeя| вя6yхyяа арс€нэлi, сиэдl 6o.припасiв а6о iншoмyo6'.пi

вiйcьяoвoJ nрЙзначoнoстi
1oz|o нс yнaфиoк пodeя'. ви6уty (мo*ивodi ви6уiу) виявлеts, r ви6у'oJ.6.]пёч.

ник лрeдмenв (зафрIлиx 60спяипасiв)



10122

1042з

104з1

]о4зз

10500

10510

10tt0

10560

iс yндслtдoк двд",и з викидAнням iзAгPoзoю викидAння)нхP' кoPис.
iiйi кЬпдлйн нд rнших oь,ск'Aх (oчP||!l AeAPlЙ нA тPAнсnoPтI)

нс vнафiдок авalnз вишдaнфм (заrрotoювикид'ння), }твoр.нням l pфпoв.

;;;eвня; нхP пь час rir вирo6мнм' пepepo6мню чи з6eрiвts@ {здoр.нeвю)

нc yв.сл|дo( аваpilз вичиAанiям l'аiporoю gи{идання)БнP iа пiдприсмdвl

пpoмtrФoвoсn а60 в наyкoвo.дoслlдн|й yф.нoв|

ttо Унаслiдок аварnз вtкида!иям кoрисних кoпалин' пoрiд, r|рничoro yдарy

y nlдзёмних в,рo6xar шахfl

нс унAсл|дoк нAявнoст| y вAвкoлиl1lньoмУ оEPЕдoвищ| шк|дливих
(здвяyAннjЬqльниx} tрддtoAктивtlиx PEчoвин noнAд гдк ,

нс yнаcлlдoк нзявнoстi в tpyнтi Фкiдливих {забрyднювальвих) речoвиБ пolад

гдк

нсУнаслiAoк наявioсn в пoвiтpl шrlдnивих {за6pyдtюваnьниi) рeчoвин пoяад

нс YнаcлiAoк нaявяопi в aтмoсфapнoмy пoEirpi шк]дл{виx (забpyднюBльних) pФФ

нc !наcлиoк кaявнoфis ioвiтpi п]дзeмниx irlpничих вирoбok ш!дЛивиx (забpyднФ

aф;них) р*oвин пoЦд гдк
но у!афiдок нФввofil в пoEiтрi пiдзеиiп i ripничих виpoбoк PP пoвад гдк

нс yяафiдos яв!вяoстl y фдi шкiдливd (зa6вУAнювмьяиx) рeчoвия пoнад гдк

нс уPаспiдoк .аcв-o- в пoвeр^nевyr вoдa . шkдrивиl lзабpyд{ювalьJ/nрqoв/ '

нс вашь* яа*юc.i u nппи 
"oд] 

шкiAливЙx Gабaд]ювФцих) рфовин noнФ rдк

нс yнафiдo( нdвнoфiв пщэeмних в.дах шк\длиBиx (зa6рудн ювал Ьп иx) рф!ви н 0о

|]c Унаcлiдoх ваявнocтi в пjдзeмнЙr вoдах PP пoнад гl1к

яс yнAслlдol{ ̂ вAPlЙ з викидAнням (зAгPoзo|o викидAння) PP {хрiм

нс vнaфiдoкавaрп з викgданням (мrрo,oю викидання)PP на 5тoмьlйdанцii'

атo;{iй eяeр.вdiн|й yсвнoвцi виpo6н,чol 560 дoсл|днoI при]фаченo.тl

нс yн.слiдo' аваp|тз виrидан!ям {зdрoзob в8хtдi!ня) PP на пiдnpи.мств]

ядeрнo'nбявнoro цииy(Ф|м атoмвихeneкrPodанц'иl

нс У{аслlдoк аварiTз дxePeлoм ioнiзyвэльвorc (|oнlзyючoro) випрoмi!юванш
(oxoплююци ядepнo.пфивний шlи)

нc yваслiдos.в.рllз рад|oапивним' вiдхoдами' цo Iх нe виpo6ляють аroмн1

нc !паслiAoк .вapiii з раяloаmвнnм ,q-ч€рфoм iов]зyвальнoФ (lонiзyюqorб) ви.

пpoмiя ювaн ня а6 o P P (нэ n|AпpиoмdвЦ

нс yнаФ|дpк ядeрнol чи радацiйнol айpiJ за ffexамЙ Укрdьи lз заrpo3oю Ф6рyA.

нc УнAсл!дoк PAnтoвoгo PуйяyвAння 6yд|вЁль | cnoPУд
нс yнаслiдок рy,нУванPя елeменdв фаяспoртн9x кoмyнnаUп



10620

103з0

14711

10760

1о300

10!10

n000
i1010

11020

11100

11110

1,1120

11200

'11210

но yнаслlдox рyйн}ъаiня 6yдiФl чt 6пopyдt виpo6ничoт пpшиач.носn

нс y!асл|дoк рyйнyванм 6yдtФl чи cnoрyди нёжипoEoi пp,зн.чeфстl

нс yн!сл|Aor pyйвуваяня 6yдlвпl чи спoрyди млoвoi пpизначeiodi

нс yнаслiдoi рyйнyванш пiAзeмн'x спoрyд сиcтeм xива6вtneчoн!я

нс vваслiдoк pyйнyва!в пtдJёмн,l спoрyд шаn' пiдзeмниx i nриичц виpфoх

нс УнAслlдoк AeqP|Й в EлЕктPoЕнEPгЕтичниx сис'Е|llAх

нсyнaслiдo{.в.plй (радlацlйних} на.юмяих eneпро.alцlях

нс yнаcлiдoк пoдii нa aтoмiiй ёлeбpЙчнlй cтанцll

нс yнaслiдoi аварll на riдpoeлeкiрoff.sЦ'

нс yнаслlдoк авэp-|i !а Eплoёлэпpo.йнцil

нcyнаслIAoкаварilн. eф{oмн|й eлвdpф'eprefl чнlй dаiцll

нс yн.ф'дoк аваpr н. |нших sл€flрo€нePd ичвия станцiд

нс yнacлiAок ав.pпв eлeпричниt м€peжd

tlс УнаФlдoк пpas фlйкoФi .60 рoздlл.ння o6,€днанol ёвeр.oсиcreмЙ УкраT.

нс унAсл!дoк AвAPIй у сисrЕпlAх )l(иттoзAБЕзnЕчЕнtlя
нс yна.лlдoк .в!рlт в иналttацiйнlt сtcЕмi iJ сksдaнням з.6рyднюФьяих рё.

н с утaс я 'дoк a вa в'т в т. плo виr мв р*ах (си@маx 6pяч oф вoдoпocъчання) хo.

нсy'аф|дoкаваp|iв сисreмахзa6€зneчвння нас.лeння nlrнoю вoдою

нс Унаслiдoк афpп н. EФпрoвoдl сиcт.м roзoпoфчаняя п ra]'фirацll

нc Уl]Aслtдoк AвAFiI cиcтЕ|\]t тЕлЕкo|!lyн|l{AщЙ

нc yнAслlдoкAвAPIЙ нA oчисниx сfloPyдAх

нс vнаслiдoк аварil ю 0чи6них .пopyдlх diчнях вoд lз ёкqд.н!iям за6рyAню-

нс yнафlдoк аваpг.н. yсEнoвцl в3ooчицаtiя дxepeл rабpyднeвм аrмoсФr.

ри з викиданшмзa6рyднюФльниrръчoвив в атмo6Фeру

нс УнAсл|дoк пдPoдинA|и|чних AвqP|Й

нё yяаслjдoк лрopивy Фe6лl (дам6и' шлюзy тoщo) з }.вoрeнням хвилl прopи.

вУ та катaсrрофiч*oro заroплeчня

rrc Уваcлhoк пpoр.вy Фe6лl {д!м6и' шюзy rcщo} з yворeнням пpopxвнoт пoв€li

нс yнасл|дoк авдрiйнoю спр6цювrнм вoдoсхoвиurа riдрoелeпpoфнцлy зв.яз.
кy lз заrрoзoю прoривy цроспo9yди

нс УнAслllloк AвAPIЙ y систEмAx нAФтoгAзoвoгo пPoмислoвolo кoilп.

нс унафiдoк аварn и' 6Уpoвi'i yfrнoвU| з винyкнёнюм в|дкpпl нафювоФ т'чи
Йзoвoю фoнrаяlв



11220
'1,1?з0

20000

20110

20200
20210
20220
202з0

20311

нс yнаслiдoк .варп на свeрдлoвtнl ь ввниrфeнням lазoпафювoдoвияРлeiь

нс yн6фиoк авaPii на 9o6oчiй свepAлoвивl t вияикн€пням в|дкpитих наФовolo

нс yяафiAor аварn !а зюffcepвoвaн|й свeрдлoвинl з виiивeншм в|дкpФх на.

ф'oвoФ тalчи фзoвoro фoпar'6
нсунэслlдoк аваptr ва вафт06аз| чи наФтoсхoвиц'

нс пPиPoдHoгo xAPAктЕPy

|.tо' пoв'язaва з землeтрyсoм

ttсl noв'язана з вивeржeвшм rрязьoвo.o вyлканa

нс' пoв'язана з| 3сyФg

нсl пoвiязаЦа з 06вФ0м абooсипoм

нс, пoв'язана з oсiдaRsяц (прФEаллям) JемнoInoвeрхнi

нсl noвlязaна з кaрфoвями прoвФaми

t]с' пoв'я3'hа з пiдвицeняям рiвня rрyнroвиr вoд (пiдroппelням}

iltereopoлor|чнi нс, noв'яз.н| з апoсфёpнrми oпадами

нc пoв'язaна з оЙльною зливoю (хiльkiф опeд|в зо fiм i бiльФe' rpЙвФiпю 1 юдина

L мeншe)
нс' по6'язaназ кPyпним rpадoм Giамфрoм 2о мм i6iлЬшe)

нi' *" **".дй *"*- 
"нlloпaAом 

(thьк фЬ oпадiв 20 Йм i6iлЬшo' тpивалl-

l |ю 12 rcдйч.менLР]
Hо' rcыяЙю з дудe флъним дoцeм (Aoц |мoRрЙй'cнir) (кiльkld.ь фa]iь 50!м

iЬ]ii'i' io""""rli" tu."д* t"eнцeiдля riрcькп pайoнiв з0 мм i6]льше'ipивaл!

мereoрoлo.iчнi нс Eмпeратyряi
нс пo; язаiaз дy'e cильrим мopФoм (тeмпеPаryрa пoвiтря м]нУсз0 qс iшжe)

нс, пaв.Язaна з дlлre cильвoю cпeюю (тeмпepаrypа пов]тpя з5!c iвице) ,

*i 
""o"."-" 

. 'i"""'" ."",*-Eям Е зaBбфлю пфiв]в i Фвoфвих ]-з-рiчниx лiсФ
вих культyp' унaслlдoк засaxи
нс' оoв'язэяa з масoвим пoшкфхеннiм i за.и6еллю пoоlвiв, нeзiбpaним ypoxaоп'

20320
2aэ21
20з22

zaзu

203з1

20932

20зз3

20зз5

iitorcopoлoriчнl t]с' iнФl
нс' пoв'язаяa з cильвим в|трoм

бyрею l.а швидPоп' впрy r5 м/с i6иьше' тpЙва

рyху тpавсnopт! !а Фяхах)

нс noв,я.a 'а 1с,льчим rыl-а{Ья{ ф.у iJар vоIpо! ]ыёрrl ot. 'i.v {э дёpэвау,

й*yp",' o"*,.""т-"р* |о'lo 0 аvmoм з5 м{ ibпqLel

нс' пoыязана з cильною oяeлeддю (шaр лЬодУ на дeревах' дpoтах фeпpoмеpex

но' п oв'я3ана з 0ильнoю п илoвою

rcщо дiамфрoм 20 мм | оlлЬшe)
нс, пов'язаяa зi снjфвими зaмфaми (повнe пpипинёння



2aзз7

20400

20510
20520
205з0

20550
20560
2о5t0

20530
20590

20620

20110
207'11

24712
2aтз

20115
2о716
20724
20721

20122
2072з

но' лоa'яана 3 силЬнoD xyртosrHою Gа швидюфi а тy 15 м/C i 6йьше тpивалlф

нс' aoв'язaна ! сильним ryманoм (видимcть мeвшe 10о м' тривфiстю 12 roдин

nдPoлoпчн| ll{oРсЬк| нс
нсl пoв q"ана з сшьним (висorим) rвилюванняf мopя rа н.вoдoс'oвицi

нс' noв'язан.s висoким a6o низьким p|внвм мopя

нс' noв'язана] р.нн|мЛьoдоставoм абo припа0м

нс' noв'язана з заrрoзлив'м orfeден|нням сyAeв

пдPoЛoг|чнt нс пoвЕPхнЕвих в0д
нc' пoв'язаназ висoким рiзн€м вoди (вoдoпiлляl па3oдхи)

нc, пoв.язана з мiлoвoддям / пoсyхoю (малoвoддя)

нс, пoв'яз.яа ] затoрaми' заюрaми

нс' пoвъзаiа з сeлeм
нс' пoв'я]ана зi сroдoм сьnoвoтлавинl

нс' пoв'Baна з lизьiим рiвнeм вoди

нс, пoв'я!аяэ 3 pанцtц льoдoсъвoм rа noявoю льoдli *а .yднonniвlих вoдoй.
маx iр iчкаI

нс' noв'язафа з lнrcнсФням льoAoхoAo;
нс' пoв'язанa з злoпл.яням

нс' lloв'язAя| з пo)IG)кA|!1и в llPиPoдних Екoлoгlчних сисЕilAх

нс' пoв'яз.н. з лlсoвoю пoкжeю

tlс' пoв'яз.яe з пotrхeю cieпoвoю

t]с' пoв'язана з пoa*eю пoльoвoФ (ia сlльоькoroспoдарських yriддяx}

нс' noв'язаtа з пoxeжeю на тoрфoвищ|

!lлЕдикo.Б|oлoпчнl нс
но' пoв,язанi з lнф.krriйRчм заlворюваlяямnфдeЙ
нс, пoв'я3анэ з 6в0пчним rа 0сo6ливо lrебeзпечвЙм ]нфeкцЙним 3ахв0рюванням

нс. пoв,язaнaз нeбфпфioю iяфeкцiйнoю хвoрoбoю(ФулоБi випaдхи)
нc' пов'язава3 eпiдeмiчнимспФахoм вффn*ниxiвфeкцiйнихrвoроб
нс' пoв'яанaз enjдeмioю

нс' nов'язаiа з iнфeхцiйним зах6opюванням людeй невизн.чеHoi eтioлoпl

нc. пoв'язвнi ] oтрy.ншм людeй
нс' пoв'язaна з фрyснням людeй y pфyльтаi сnoяи6а н ня Eerkiсниx пpoдyпiB хaр-

t]с, пoв'язaна 3 oтрyoнHям людeЙ у peзyлЬtrI спoживання EBkioноI ппнoт goди

I lо' пoв,язана з dlytнням подeй тoксичними а6o ]ншими pфoвинaffи (oкpeм| 6ипад0)



201?5

20no

2tr7з2
20вз

2о7з5

/J1з6

2м60

24762
2076з
24764

30000

нс пoв'фa{а 3 отp!€ншм людрЙ ю@чними а60 iнщими !фoвинами (Фryпoвi виnадм)

нс, пoв'язана 3 Фpyoввям людeй то@пчними а6б iншими вё6фпыними р*oвиlами
(мафвiвиnад{и)

нс. noв,яsанi з lвфeкцliними.dзoрюФнфми сiлЁGЬюroспoдарсьkихъарян
но, пoв яgнa з ок!eмим ыпадюм ёюфчнom m oф6nиф не6eзп*нoФ iнфeкцlЙнolo
зДвоoювar lr. пьсcюtспoдэpLь\,/,Bаp//

нc, пов'язанa з eвФon€ю
нс пoв язаяа з eпiэoФieю

нc' пoв язана з lнфeкцйEимзаxвоpювaнвям сиьcькo.oспoдаpсЬкихтварин невизнa

нс' пов'язанa 3 iнфeкц]Йвимзахвoрюванням ри6 нeвЙз{.чeно]Фoлоni

нс' пoв'яз!на змаcoвtм oФy€ннямсiльськorccпoAарсьtих т'aрян

нс, пoв'язаiа з масoвoю !эп6вллю яяких варtн

но. пoыФна з ylфнМ сiлшькoфспoдарсьш pофин lфрoбами t Ф|dд}0Aми

llс, пoв'язана з iрolреc]внoю eпiфiDтioф
t]с' пoв язана 3 хфpо6oю ciлЬcь{olоспфapсЬ0х pocлин нrвизяачeiol фолotiт

нc ' пoв'яФ!а 3 м acoв и м poз пoвcюдхeffя м шк]Al ик]в с]ЛьськoФсподa pсЬхd рocлин

нс сoц|AлЬнoгo xAPAктЕPy
зБPoЙнl tjAпAtlи' зАхoгUlЁнчя Й УтPимyвAннЯ oБ'скт|в дЕDкAвнo| o знA.
чЕння l нAйвAжливllllих | вфl(ливих дЕDкAвних oБ,скт|в) AБo PЕAIiЬнA
aqгPoзi здlЙснEння тAкиx Aкц|и

з6!.йний напад, заlonлeнм й yrримyвавня Фрrанy дePмв{ot ш.ди а60 р.Мь.
на зarPoза здiйсн.ння ъкoт ахцii
збрoйtий напаA з.хoплeнш й yтpимуваняя7iиnлoмaflчнoт чl кoъcyльсьloi yс.
ънoви абo peальяa!a,Do3. здiйснёння т.кo1а8цiI

з6Donни* напад' захoФeьня й !трвмyмню yсtанoвч правоo'оpoнн,r oрrанiв
э6o рэФьн. заФo3а 3дiйснeнш u(oт акuп

збDoйний напад' 3ахoпл!нФ й yrl,мyваiвя тeлepэдIoцeнтpy cи вyзлазв'язry
а60 рeФьнa laгpoза 3д|вснeння ъкoI акцri

з6рoйний напад' заtoплёння й yтримyв.ння oрrанy вiйсьkoвoro уп?авлiнвяl
вllicьювotчасlини, вiй.ькoвoro вавqальнoro ]эiладyl yстанoви т. oрriн|з.цii
з6poйн'х cил украfiи а60 рвиьв. ]аrрoза здiйcнeню пiol .rцtl

з6!oйний напад' заxoпл€няя й yrримyвання Aeрж.внorc зашэAy а6o рвалЬiа
заrрФа здiйсяёнlя вкoi акцiI
з6рoйняй напад, зaхonneнМ й ytpимyванняoбl.dа floмнoi eнepr€flшl 'iмiчвol
пp;мислoвoстi тao6'eМ, iаякoмy вирo6ляDъ чи 3бeрirаюrь 6iФonчнoнeф3.
пвчнi Peчoвини а60 p.альнa загрфа 3дtйcleнш ъxo1: aBlrl.

лoсягAння lA )t(иття дEP)кAвнoгo чи llo|l,llAдсЬкогo д|ячA

30110

з0120

301ф

зо1Ф

з0l70

30200



з0300

з0510

30520

з05з0

30540

з0550

зоs60

з0530

Екlпфtсy чи flAсA,чиFIв

;:нъътт.нlт.:,.нlrнж,жя3,,Ъii.}]Р{l$fl T3fl I#Ь1'Чl,"'^.

li#*#jЁffirРi""-*!ъtr#".:.i^1fl ;ТРlli3:яr"ff;-gJ;il
*hfs;A::ш:ж:,ж:j.f#:;Ж:ЕЖ".i#iн"xж:iнfi:
туванФ

j:,l;н*н 
ж;жl""жpадeфмн6o.приnасiв 

з o6ъдд ффldшя'

:ffi*:";:;""* :#lfi t".:ъ:""]Hfi"Тjх" 
o6'.пз J6eр|lання'

li.:jllii* j;:i:.ж*::".:A:"$r;ll;:Hi.",.j:#."'"-:]].:
li.ll},il.;fu *f"' ж;:.H:ff#rffi *-$#"ffj|diвз фtЕа з6ф

l#;#*h;ruт;:н:#J'jiff ЗI-:i;*il""1liffi J#ll.."TJ:e

ffil"{.*H.Тf.8f;

ня;***r**+t'-,яж"ж*:iёllllxl,l""'xililчl.
ilJ]lihi:i*;i:н""{*;l':xнff;:;н ff l:il:;::il:;;,"#*Тi:x1;
пlдчаcФанcпoрaванш
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з0560

з0610

20220
20s30
2A116

,20?з5

20260
2oз12
20610

20з2з

20710

tlс, пoв'iзан. зl зсvвoм

нc, пoв.яза!а з iiтoiсявiям лъoдoхoдoм

нc rcв язаю з iноeкшirяим заxворDваяням людеЙ EeвизFAчeнoi eJioлoпl

нc' поыязана 3 lнфeкшйним ]аxвopDванням риб нeвизначeноr 6тioлori1

нс' ioыязана з iнфe{Цйяим зaхвоpюBsнням ciльcькoФсподарсь{ихiваpиH

нG' пoв'я.анэ. каPс'oвими пpoвФ.ми

нс. пов'язава з крулним гpадoм (дiэмeтрoм 20 мм ] 6iльшe)

нс' пoв'язана з лiсoвoю пoяe*ёф

нс' пов'я]aнa J мДoвoддям / пoсyroю {малoвoддя)

; ; , . ; ; " ' "  . . " " . " " . " ' " . " - " . " ям , а з " ' / бeфю|  
o с ' 9 ' 9  . в o . е  и ,  l l  о  J ] ' .

лicoвих иyльryP' Унамiдoк заcyxи

нс, nos'язава з масoвим oтpyсlsям сlльGькorоспoдаpськихrварин



207в4
20150
20712

20560
202з0

2o12з

20121

20260

205з0
2062о

2oЗз1

Гс-o.ъ.*u*o"n'*.*oдoнням|зarибфлDпoс]вi3'нф|6ранимУрoxа6м'

нс, noв'фаsа 3 маcoвим фзпoвф,q)reнням шkjднихiв сiльcькoФcпoдaрcЬких рocлин

нс' пoв'яз!на з м5совoю зап6фпюдиiиxтвaрин

но' пoв'я!авaз вeбфпeчною iнфeкцiйною х60р0б0ю (Фyпoвi випадки)

нс' пos,я!.па з нeщаcним випадкoм з людьми вa вoAl

нq пoв'язанэ 3 rcшrэсни! вял.дroм' |ншим

нc'nioв'Еa!а з fl6цасвим вuпадxoм пiд ч.с викotання тpyдoвиr o6oэ'я3{iв

}iq!!oв'язэsа з н6щасним випадкoм у лiон,х' npськиx маcи
iншlt вмroдocrупнxх м|сщх

нс' пoв'язанв з н!зьпмpiвнeм вoди

t]с' пoв'яtана з oбФnoм а60 oсипoм

нc. пoыязана з окpeмим виiадкoм eвoвчноrо тa oс06ливб яe6фaeчнoro
iяфёц]fuoФзaюoрюван*я с|льсЬюФфодарcьмxъарин

нс' пoв'яз6яa з oсiданяям iпpoваплям) зeмio| пoвeр,нi

нс' пoBязаiа 3 oФyсявям люAeй тoкcичвими абo iншими Er6 пeчними
p*oвинаиП (мaсoв випaдви)

нс' пo6'язaFа з oтруовням людeй rокcичнrми або iншими pэчoвиgeми (oкpeм|

нc' поыязана з oтрyонням nюдей тoкоичяими а6o iншими рeчoвинэми (mydoв|

нc. noB'язанa з oтpУ6нням людей y рeзультатi cпoювaяв я Heякicниl пpoдyd в

|]с' noв,язана 3 oтpyснняfl людeЙ y pёзyльътi слoхЙванн я неяк]dнolлитдоi води

нc' noв.Я]ана3 пiдвицeнням рiвня rpyнroвих вoд {пlдтonлвннямl

нc' noв'язaна з no*gхeю на roрфoвиц|

нс' пов'язаназ noжeжeю noльoвoю{на сiльськo.oспoдарсьlиxУrидях)

нс, пoв'язанa з пoa6жёю стёпoвою

нc, пoыязана з пфгpeсiвяoю епiфimтieю

нc, пoв'язаяа з раян|м льoAoставoм а6o приnасм

нсi пoв'язаназ pвяtlмльoдoсl.вoмъ noявoю льoдУ lа сyдloплавяц

нс| пoв!язаназ сиьним (ви.oxим}хвилювaвням мoря п яa вoAoсxoвищl

нс пoв'язава з cильним вiтроN (швиAкiстю 25 м/c 6iльшё) oхoплюючи щвыи

нс noв'язана з сильним налипанням снiry (Фар мoкpоro замeрзлoФ снiф на дepe-
;;i' ;;;rj'р*' дф*' *"-'P"'ep* фiдo дiамeтрoм 35 мм i б]лЬшe)

но' пoв язана з силЬниfo ryмаяoм (EиAимiсть мeншё 1o0 м триoал|cтю 12 Фдин

iбiльщ6)

1T



нс п0в'яз6на з сльнoю ФиBoю (rjль\iФ oпад,a з0 мп ib,льце т/вa 'с|Ф

yстAнoвлEння вив}xoвoгo пPистP0ю y 6AгAтoлюднoll'у м|cц|'yстAtloв| 10PгAнIзАцп' п|дпPи6|!1cтв0' )l(итлoвoмУ сЕкгoP|, тPАнспoPтI

п|д чAс тРAнcпoPтyвAння
нс' пoв'я.ан| J iяфэяц|инtмя захвoрювэнЦяvи людeи

ноl noвlяtа i i з lяфeiц|txtми зaхвop юва вяя ми сiл ьcьkoroс

нс' пoв,язAн| з tlEщАсними вилАдкAми з л|oдьlMи
нс' пoв'язав| з oтpy.яяям людeй

нс' пoв'яaAш з пo)кEжAми в пPиPoдних Eкoлoгlчних оиcтЕмAx

lI0сяг^ння нA )киття дЕPжAвнoгo чи гPoмAдськoгo д|яl,lA

!
I
I

il

*

| ]о' noв iзана з сильною oreлeддD (цаp льoдy ю дёpeвах' дpoтц eлerФомeрeж 20зз4
тoцo дiамeФoм 20 мм i бiлЬщe)
нс. пos'язана з силЬною nилoвob 6уpeю (за швидФcn вiфy 15 м/с i 6iльщe'
тривaлiстю ,l2 один i б льшo)
Hо' пoв'язана з силЬною ryртoвиloю фa швидкой вiФy 15 м/с i 6iлЬшe' ФивалiФю 20зз6

нс пoв,язана зi cнiloвими з aмвтам и (пoвЦ e п pи пинeAя ptxy транcп oрry нa шяxах) 2озз5
нс' пoв',запа з ypцeнням сlльcькoroсnодарськиr рoслин rвopoбэмит. 20760

|-lc' пoвЯзаHэ з хвopо6oю ciльоЬю|ocпoд.рcькиx рo;лин вeви!начesoieтoлorli 2a7вэ
нс,пoв'я3аназlсtoдoиснiroвofл.вxни , 20650

нс' лoв'ЯзAн| з| знихнEl.ll.]я|ll чи викPAдЁння|и зБPoi тA |.|EБEзnЕчllих 30500
PEчoвин з oБ'eкпв |xзБЕP|гAння. викoPистAннЯ' nЕPЕPoБлян|]я AБo

2OTII

20зз2

207з0

з0600

20120

20600
20115

24161

зo2oo

цoд}тo{ Б
(qо6иювиi)

БlБл|oгPAФlЯ
] заюн УФаlни (пpo зaхиcт наcфe!ня i rёрфp й Biд надзвиL]айних с'1т!ъцЙ rexЦorcннoф тa пpи.

poдноrо хаpаreрy, вiд о0,00'2006 p,
2 за(oн }4paiни (пpo аBapiйнo-pяryвыьн] фучби' вh 1412']999 р.
з зёкoн yкpaIни {пp. надзвич6йний сън' вiд 26'06 1992 p
4 закoн ираIrи (пpo циaиьнy обофяy' вlд oз 02.199з р,
5 зaюЙ УФalни d,]рo iравoвий р*иii нэдзвичвйнo.o панy} вiд 16.0з'2000 р.
6 закoн tkpаlци (прo пЙ€sу бфf,e|q} вiд 17,12.,l99з р'
7 заюн УФalни {,]pо пpавoвi зафди цивiлЬнoФ захиcry) вiд 24'06.2004 р
3 п0Й6{о8а ка6iнery MiнicтрiPУкpаiни вiд 24 6eрфяя 2oo4 p, Its з63 (пpo 3ffвoрAxeвнi пopяд-

ху иаoифixац надзвичайвих ситyаrJй rexнoгеEяoФ та пpирoднolo хaрапepy 3а lх piвнямиD



дк019;20l0

9 пoфнoва кабiнery мiвiФрiв Укpаlни ви l1липiя 2002 p,l,ls 956 (прo иeнпфiкаiюEдe{ла.
pу!аввi 6ёзпe{и oб'oпiв niAвищёнol не6фп6киD

1oпоcтаEова кабiнёryмiнicтpiвУкратнивlд]5липня 1990 р. Ns 1оs9 ( прo no!ядo( шаoиф яацii

11 пoфвoва ка6iнdy l\4iнiФтiв yкpаiiи в]д 3 cepf,яя ] 993 р. N9 11s3 <прo oдинy двр*.aнy фdему
зап06 Eяня i p eаryваввя на нэдэ вич a й в сиryaцii rexнoгё Hнoф Й прирoдяoФ юраюepу '

] 2 дсry 1.2:200з нацiоныЬна фHAapтизaцiя, пpавша poзрoблeяяя наЦоналЬниx lopмaпвяих
дo{ytretsriв

1здcry ]'5:200з нацiональна пaндaртшaцiя' ]lpавила пoбyдoви' вишадeння' oФоpмлeEня та
o и мolи дo 3мidry нoр мати вниx дo'qм eнт]в

14дсry1,1o:2oо5 гlравила рфрoблeцня' побyдoви' виМфёння' офoрмлeння' вёдeння яацoнФ9

ключoвi слoва: aфpiя
нац оныЬниЙ иаcифi@op,

фзпeка' шасЙфiхацiйяё Уrpупoвання кФи' вадзэичаЙна cитyацiя (но)'


