
 
УКРАЇНА 

ПРИЛУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
Ч Е Р Н І Г І В С Ь К О Ї     О Б Л А С Т І 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

 

Про порядок інформування керівництва 

райдержадміністрації, Прилуцького  

міськрайвідділу Управління ДСНС України  

у Чернігівській області про загрозу або  

виникнення надзвичайних ситуацій  

 
Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, з метою забезпечення 

оперативного, об’єктивного і повного інформування керівництва районної державної 

адміністрації та Прилуцького міськрайонного відділу Управління Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області про надзвичайні ситуації 

техногенного, природного та іншого характеру, а також оперативного реагування в 

разі їх виникнення: 

 

 1. Затвердити Положення про порядок подання оперативної інформації про 

надзвичайні ситуації на території Прилуцького району (додається) та Класифікаційні 

ознаки надзвичайних ситуацій, щодо яких надається інформація до відділу з питань 

цивільного захисту, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної і 

мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації, згідно з додатком. 

 2. Прилуцькому міськрайвідділу Управління ДСНС України у Чернігівській 

області, виконавчим комітетам сільських, селищних рад, керівникам районних 

управлінь, організацій та суб’єктів господарювання, що експлуатують об’єкти 

підвищеної небезпеки (в порядку рекомендацій): 

2.1. Привести Положення про порядок подання оперативної інформації про 

надзвичайні ситуації у відповідність з цим розпорядженням. 

2.2. Забезпечити збирання, узагальнення і подання оперативної інформації про 

загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій. 

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної 

державної адміністрації від 01 червня 2007 року № 243 «Про порядок  інформування 

керівництва райдержадміністрації про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій 

і подій». 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого  заступника 

голови районної державної адміністрації Бобошка В.М. 

 

Голова районної  

державної адміністрації       О.Д. Власенко  

17 березня 2014 року     м. Прилуки         № 106 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження голови 

райдержадміністрації 

17 березня 2014 року № 106 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок подання оперативної інформації про надзвичайні ситуації  

на території Прилуцького району 

 

Розділ 1. Загальна частина 

 

1.1. Положення про порядок подання оперативної інформації про 

надзвичайні ситуації на території Прилуцького району розроблено у 

відповідності до Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету 

Міністрів України від 24 березня 2004 року № 368 «Про затвердження Порядку 

класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями», директиви начальника 

Цивільної оборони України - Прем’єр-міністра України від 20 жовтня 1999 

року № 28 ДСК «Про регламент взаємодії центральних та місцевих органів 

виконавчої влади в межах Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань 

надзвичайних ситуацій». 

1.2. Це положення є обов’язковим для виконання структурними 

підрозділами районної державної адміністрації та визначає порядок координації 

дій щодо інформування керівництва районної державної адміністрації та 

Прилуцького міськрайвідділу Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій органами місцевого самоврядування, територіальними органами 

центральних органів виконавчої влади, аварійними і диспетчерськими 

службами підприємств незалежно від форм власності про надзвичайні ситуації 

техногенного, природного і соціального характеру, що сталися на території 

Прилуцького району. 

 

Розділ 2. Основні завдання 

 

2.1. Забезпечення керівництва районної державної адміністрації та 

Прилуцького міськрайвідділу Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій у Чернігівській області достовірною інформацією, пов’язаною з 

надзвичайними ситуаціями. 

2.2. Збирання, накопичення та аналітична обробка інформації щодо 

загрози та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного та 

іншого характеру. 

2.3. Забезпечення інформаційної взаємодії та координації роботи районної 

державної адміністрації, Прилуцького міськрайвідділу Управління ДСНС 

України у Чернігівській області, виконавчих комітетів сільських, селищних рад, 

районних управлінь, організацій та суб’єктів господарювання, що експлуатують 



об’єкти підвищеної небезпеки щодо запобігання виникненню надзвичайних 

ситуацій та ліквідації їх наслідків. 

2.4. Підвищення ефективності оперативного реагування в разі виникнення 

надзвичайних ситуацій. 

 

Розділ 3. Порядок подання інформації 

 

3.1. Первинною інформацією є інформація про загрозу та виникнення 

надзвичайних ситуацій і подій, що отримана від виконкомів сільських, 

селищних рад, структурних підрозділів районної державної адміністрації, 

районних установ, управлінь та інших суб'єктів господарюванняої. 

3.2. Визначення небезпечної події як надзвичайної ситуації здійснюється 

із застосуванням критеріїв класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій, 

приведених у додатку до розпорядження. Досягнення або перевищення цих 

значень є підставою для прийняття рішення про віднесення події чи явища до 

надзвичайної ситуації та організації у разі необхідності відповідних заходів 

оперативного реагування на надзвичайні ситуації та ліквідації їх наслідків. 

3.3. Попередня оцінка події і віднесення її до надзвичайної ситуації 

здійснюється районною державною адміністрацією, Прилуцьким 

міськрайвідділом УДСНС України у Чернігівській області, аварійними і 

диспетчерськими службами підприємств, виходячи з первинної інформації про 

надзвичайну ситуацію у встановленому законодавством порядку. 

3.4. Отримавши первинну інформацію про загрозу та виникнення 

надзвичайних ситуацій, районна державна адміністрація доводить її до 

Прилуцького міськрайвідділу УДСНС України у Чернігівській області, 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від 

наслідків Чорнобильської катастрофи обласної державної адміністрації 

засобами електронного зв’язку. Повідомлення про виникнення  надзвичайної 

ситуації до Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту 

населення від наслідків Чорнобильської катастрофи подається також письмово 

за формою (додається). 

3.5. В разі виникнення надзвичайних ситуацій районна державна 

адміністрація щоденно надає інформацію відповідальному черговому 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від 

наслідків Чорнобильської катастрофи обласної державної адміністрації про хід 

ліквідації їх наслідків до повного завершення робіт: 

- усно – шляхом надання повідомлення телефонними засобами 

зв’язку; 

- письмово – шляхом надсилання електронною поштою відповідного 

повідомлення до 16 години. 

 

Розділ 4. Терміни подання 

 

4.1. Інформація про загрозу та виникнення надзвичайної ситуації 

виконавчими комітетами сільських, селищних рад, керівниками районних 



управлінь, організацій та суб’єктів господарювання, що експлуатують об’єкти 

підвищеної небезпеки подається до районної державної адміністрації та 

Прилуцького міськрайвідділу УДСНС України у Чернігівській області негайно. 

Районна державна адміністрація до Управління з питань надзвичайних ситуацій 

та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 

обласної державної адміністрації засобами телефонного зв’язку подає 

інформацію негайно, електронною поштою - протягом 1 години з моменту 

надходження повідомлення.    

4.2. В разі виникнення надзвичайних ситуацій, розвиток яких має явні 

ознаки виходу на місцевий рівень, а також тих, що можуть призвести до 

порушення нормальних умов життєдіяльності населення, до 

райдержадміністрації подають наступні зведені дані:  

Філія «Прилуцька ДЕД» ДП «Чернігівський облавтодор» – про стан 

забезпечення проїзду автомобільними дорогами району; 

КП «Водоканал» – про надзвичайні ситуації на об’єктах і мережах 

життєдіяльності населення смт. Ладан; 

Ладанська дільниця ПАТ «Чернігівоблтеплокомуненерго» - про 

надзвичайні ситуації на обєктах теплопостачання смт. Ладан; 

ТОВ «Прилуцький райсількомунгосп» – про надзвичайні ситуації на 

об’єктах і мережах водопостачання смт. Мала Дівиця і смт. Линовиця; 

Прилуцький РЕМ ПАТ «Чернігівобленерго» – про надзвичайні ситуації на 

об’єктах і мережах електропостачання району; 

ЦТП №21 Чернігівської філії ПАТ «Укртелеком» – про надзвичайні 

ситуації на об’єктах і мережах електрозв’язку; 

Прилуцьке управління по газифікації і газопостачанню – про надзвичайні 

ситуації на об’єктах і мережах газового постачання району. 

 

Розділ 5. Відповідальність 

 

5.1. Виконавчі комітети сільських, селищних рад, керівники районних 

управлінь, організацій та суб’єктів господарювання, що експлуатують об’єкти 

підвищеної небезпеки несуть персональну відповідальність за достовірність, 

повноту, якість та своєчасність підготовки і подання до районної державної 

адміністрації та Прилуцького місьрайвідділу Управління ДСНС України у 

Чернігівській області оперативної інформації про загрозу та виникнення, а 

також хід ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та подій. 

 

 

Керівник апарату райдержадміністрації                                      Л.В. Нікітченко 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до Положення про порядок  

подання оперативної інформації 

про надзвичайні ситуації на  

території Прилуцького району 

 

Повідомлення 

про виникнення надзвичайної ситуації  

на території ______________________________ району, (об'єкта)  

 

№ 

з/п 
Вид інформації Зміст інформації Примітка 

1.  Код надзвичайної ситуації (або загроза її 

виникнення) та класифікаційна ознака 

надзвичайної ситуації 

  

2.  Місце виникнення надзвичайної ситуації 

(область, район, населений пункт, об’єкт, 

належність об’єкта, напрямок і відстань від 

обласного центру) 

  

3.  Початок надзвичайної ситуації (дата, час) та 

дата і час доповіді (станом на час, на який 

складено доповідь) 

  

4.  Закінчення робіт з ліквідації надзвичайної 

ситуації, дата, час 

  

5.  Характер та масштаби надзвичайної 

ситуації (опис надзвичайної ситуації, 

причини виникнення; зона надзвичайної 

ситуації; кількість осіб, які перебувають в 

зоні надзвичайної ситуації; шкода, 

заподіяна населенню та господарству, 

обсяги руйнування споруд, масштаби 

пошкодження навколишнього природного 

середовища тощо) 

  

6.  Кількість та стан потерпілих, у тому числі 

кількість загиблих, постраждалих 

(травмованих, захворілих), евакуйованих, 

врятованих тощо 

  

7.  Вплив на роботу інших галузей 

господарської діяльності та додаткова 

загроза у разі можливості розвитку 

надзвичайної ситуації (зазначити об’єкти, 

розташовані поблизу, для яких існує загроза 

внаслідок розвитку такої події, тощо) 

  

8.  Сили, що залучаються (залучались) для 

ліквідації надзвичайної ситуації (осіб — з 

них працівників ДСНС), одиниць техніки — 

з них тієї, що належать ДСНС, інші сили 

(Міноборони, МВС, МОЗ тощо), види та 

кількість спеціальної техніки, кількість 

спеціалізованих формувань, воєнізованих 

  



№ 

з/п 
Вид інформації Зміст інформації Примітка 

формувань 

9.  Потреба у додаткових силах та засобах 

(види та кількість одиниць необхідної 

штатної техніки, спеціального обладнання, 

кількість фахівців) 

  

10.  Стисла характеристика робіт з рятування 

людей та локалізації і ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації (характер і обсяг 

аварійно-відновних, рятувальних робіт, їх 

інтенсивність та строки виконання) 

  

11.  Оцінка матеріальних збитків, завданих 

надзвичайною ситуацією (зазначити 

відповідно до Методики оцінки збитків від 

наслідків надзвичайних ситуацій 

техногенного і природного характеру, 

затвердженої постановою Кабінету 

Міністрів України від 15 лютого 2002 р. 

№ 175), тис. гривень 

  

12.  Матеріальні витрати на ліквідацію 

надзвичайної ситуації, тис. гривень 

  

13.  Додатки (карти, схеми, слайди, 

фотоматеріали), кількість 

  

14.  Посада, прізвище, ініціали керівника 

(начальника) штабу з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації, номер телефону, 

телефаксу 

  

15.  Посада, прізвище, ініціали особи, яка 

підписала повідомлення, номер телефону, 

телефаксу 

  

 

 

 

Керівник    /підпис/   /ініціали та прізвище/ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до розпорядження голови 

райдержадміністрації 

17 березня  2014 року № 106 
 

 

КЛАСИФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

щодо яких подається інформація до Прилуцької райдержадміністрації  

та Прилуцького міськрайвідділу Управління ДСНС України у Чернігівській області 

 

№ 

з/п 

Опис ознаки (короткий опис ситуації, випадку,  

події, пригоди, аварії, явища) 

Одиниця  

виміру 

показника 

ознаки 

Порогове 

значення 

показника ознаки 

Установи, управління, організації,  

що подають інформацію 

1. Надзвичайні ситуації техногенного характеру 

1.1 Загибель або травмування людей (персоналу) внаслідок 

пожеж і вибухів (окрім випадків пожеж і вибухів у 

житлових будівлях та спорудах) 

Особа Загинуло від 2 осіб,  

постраждало 

(травмовано) від 5 

осіб 

Виконавчі комітети сільських, селищних рад, 

районні управління, організації та суб’єкти 

господарювання, що експлуатують об’єкти 

підвищеної небезпеки, Прилуцька ЦРЛ 

1.2 Загибель або травмування людей (персоналу) внаслідок 

аварій, катастроф, аварійних подій (крім випадків 

дорожньо-транспортних пригод – ДТП), інших небезпечних 

подій (у тому числі нещасних випадків) 

-"- Загинуло від 3 осіб,  

постраждало 

(травмовано) від 10 

осіб 

Виконавчі комітети сільських, селищних рад, 

районні управління, організації та суб’єкти 

господарювання, що експлуатують об’єкти 

підвищеної небезпеки, Прилуцька ЦРЛ 

1.3 Загибель, отруєння або травмування людей внаслідок 

вибухів та пожеж (у тому числі внаслідок отруєння чадним 

газом) у спорудах житлового призначення (побутові 

пожежі) 

-"- Загинуло від 3 осіб,  

постраждало від 10 

осіб 

Виконавчі комітети сільських, селищних рад, 

Прилуцька ЦРЛ 

1.4 Загибель або травмування людей внаслідок дорожньо-

транспортних пригод 

-"- Загинуло від 5 осіб,  

постраждало 

(травмовано) від 15 

осіб 

Відділення ДАІ Прилуцького МВ УМВС 

України у Чернігівській області, виконавчі 

комітети сільських, селищних рад, Прилуцька 

ЦРЛ 
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№ 

з/п 

Опис ознаки (короткий опис ситуації, випадку,  

події, пригоди, аварії, явища) 

Одиниця  

виміру 

показника 

ознаки 

Порогове 

значення 

показника ознаки 

Установи, управління, організації,  

що подають інформацію 

1.5 Транспортна подія (аварія) з посадовою особою органу 

державної влади (Президент України, Голова Верховної 

Ради України, Прем’єр-міністр України) або народним 

депутатом України 

Факт 1 Відділення ДАІ Прилуцького МВ УМВС 

України у Чернігівській області, виконавчі 

комітети сільських, селищних рад 

1.6 Виникнення безпосередньої загрози життю людей 

небезпечними (уражальними) чинниками джерела 

небезпечної ситуації (аварії, події), що призвело до 

екстреної евакуації понад 50 осіб 

-"- -"- Відділення ДАІ Прилуцького МВ УМВС 

України у Чернігівській області, виконавчі 

комітети сільських, селищних рад, суб’єкти 

господарювання, що експлуатують об’єкти 

підвищеної небезпеки 

1.7 Викид небезпечної хімічної речовини (НХР), що має 

відповідний клас небезпеки (відповідний ступінь 

токсичності), до якої відноситься небезпечний вантаж (або 

викид з технологічного обладнання об’єкта), що може 

створити або створює фактори ураження для персоналу 

транспортного засобу (об’єкта), населення або інших 

об’єктів навколишнього середовища 

  Відділення ДАІ Прилуцького МВ УМВС 

України у Чернігівській області, виконавчі 

комітети сільських, селищних рад, 

Прилуцьке міськрайонне управління ГУ 

Держсанепідемслужби у Чернігівській 

області. 

для НХР 1 класу небезпеки Тонна Від 0,01 

для НХР 2 класу небезпеки -"- Від 0,05 

для НХР 3 класу небезпеки -"- Від 0,1 

для НХР 4 класу небезпеки -"- Від 0,5 

1.8 Викид з транспортного засобу радіоактивних речовин (РР) 

або пошкодження вантажу РР (упаковка, контейнер тощо), 

пов’язані з транспортною подією (аварією, пожежою чи 

іншою небезпечною подією) 

Факт 1 Відділення ДАІ Прилуцького МВ УМВС 

України у Чернігівській області, виконавчі 

комітети сільських, селищних рад, Прилуцьке 

міськрайонне управління ГУ 

Держсанепідемслужби у Чернігівській області 

1.9 Пошкодження вантажу або розгерметизація обладнання з 

біологічно небезпечними речовинами (БНР) 

-"- -"- Відділення ДАІ Прилуцького МВ УМВС 

України у Чернігівській області, виконавчі 

комітети сільських, селищних рад, Прилуцьке 

міськрайонне управління ГУ 
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№ 

з/п 

Опис ознаки (короткий опис ситуації, випадку,  

події, пригоди, аварії, явища) 

Одиниця  

виміру 

показника 

ознаки 

Порогове 

значення 

показника ознаки 

Установи, управління, організації,  

що подають інформацію 

Держсанепідемслужби у Чернігівській області 

1.10 Катастрофа на залізничному транспорті, що призвела до 

зіткнення пасажирських або вантажних поїздів з іншими 

поїздами або рухомим складом залізничного транспорту, 

сходження рухомого складу в пасажирських або вантажних 

поїздах на перегонах і станціях, а також до загибелі та/або 

травмування людей 

Особа Загинуло від 3 осіб,  

постраждало 

(травмовано) від 10 

осіб 

Виконавчі комітети сільських, селищних рад 

1.11 Катастрофа на залізничному транспорті, що призвела до 

зіткнення пасажирських або вантажних поїздів з іншими 

поїздами або рухомим складом залізничного транспорту, 

сходження рухомого складу в пасажирських або вантажних 

поїздах на перегонах і станціях, а також до пошкодження 

рухомого складу залізничного транспорту до ступеня 

виключення його з інвентарного парку 

Одиниця Від 3  Виконавчі комітети сільських, селищних рад 

1.12 Вибух (пожежа) під час руху транспортного засобу з 

вибухонебезпечними (легкозаймистими), небезпечними 

хімічними речовинами або нафтопродуктами (з 

пошкодженням ємностей (цистерна, контейнер, упаковка 

тощо) небезпечного вантажу) 

Факт 1 Відділення ДАІ Прилуцького МВ УМВС 

України у Чернігівській області, виконавчі 

комітети сільських, селищних рад 

1.17 Авіаційна подія (катастрофа) з людськими жертвами, що 

призвела до загибелі або зникнення безвісти когось із 

пасажирів, членів екіпажу або третіх осіб, а також у разі 

отримання ними тілесних ушкоджень зі смертельним 

наслідком 

-"- -"- Прилуцький МВ УМВС України у 

Чернігівській області, виконавчі комітети 

сільських, селищних рад 

1.18 Припинення руху автомобільного транспорту на 

автомобільних дорогах державного значення внаслідок 

аварії транспорту (у разі якщо вона призвела до руйнування 

транспортних комунікацій та споруд) 

Година Від 12 (6) Відділення ДАІ Прилуцького МВ УМВС 

України у Чернігівській області, Філія 

«Прилуцька ДЕД»  ДП «Чернігівський 

облавтодор», виконавчі комітети сільських, 

селищних рад 
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№ 

з/п 

Опис ознаки (короткий опис ситуації, випадку,  

події, пригоди, аварії, явища) 

Одиниця  

виміру 

показника 

ознаки 

Порогове 

значення 

показника ознаки 

Установи, управління, організації,  

що подають інформацію 

1.19 Погіршення життєзабезпечення людей внаслідок 

припинення руху автомобільного транспорту на обласних 

автомобільних дорогах місцевого значення з причини аварії 

транспорту, що призвела до руйнування транспортних 

комунікацій та споруд (у випадку неможливості об'їзду 

місця події іншими дорогами) 

-"- Від 24 (6) Відділення ДАІ Прилуцького МВ УМВС 

України у Чернігівській області, філія 

«Прилуцька ДЕД»  ДП «Чернігівський 

облавтодор», виконавчі комітети сільських, 

селищних рад 

1.20 Погіршення життєзабезпечення людей внаслідок 

припинення руху автомобільного транспорту на 

автомобільних дорогах державного значення або на 

обласних автомобільних дорогах місцевого значення з 

причини руйнування мостів, тунелів, шляхопроводів, 

естакад у випадку неможливості об'їзду місця події іншими 

дорогами (в умовах дуже сильного морозу або дуже 

сильної спеки) 

Година  

(Факт) 

Від 24 (1) Відділення ДАІ Прилуцького МВ УМВС 

України у Чернігівській області, філія 

«Прилуцька ДЕД»  ДП «Чернігівський 

облавтодор», виконавчі комітети сільських, 

селищних рад 

1.21 Руйнування залізничних мостів, шляхопроводів, тунелів Факт 1 Виконавчі комітети сільських, селищних рад 

1.22 Розгерметизація магістрального нафтопроводу 

(продуктопроводу, етиленопроводу) або його елементів з 

витоком нафти (нафтопродуктів, етилену) на рельєф 

місцевості за межі охоронної зони магістрального 

нафтопроводу (продуктопроводу, етиленопроводу) 

-"- -"- НГВУ «Чернігівнафтогаз» ПАТ «Укрнафта», 

виконавчі комітети сільських, селищних рад 

1.23 Припинення подачі газу внаслідок аварії на магістральному 

газопроводі 

Година Від 18 Прилуцьке управління по газифікації і 

газопостачанню ПАТ «Чернігівгаз» 

1.24 Руйнування підприємства (об’єктів підприємства) 

промислового (агропромислового) виробництва внаслідок 

виходу з ладу газового обладнання з причини аварії на 

газопроводі 

Факт 1 Керівники підприємств, Прилуцьке 

управління по газифікації і газопостачанню 

ПАТ «Чернігівгаз» 

1.29 Перевищення у ґрунті шкідливих (забруднювальних) 

речовин понад ГДК, що створює загрозу здоров’ю людей та 

потребує заходів щодо вивезення ґрунту 

Кратність Від 20 разів Прилуцьке міськрайонне управління ГУ 

Держсанепідемслужби у Чернігівській області 
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№ 

з/п 

Опис ознаки (короткий опис ситуації, випадку,  

події, пригоди, аварії, явища) 

Одиниця  

виміру 

показника 

ознаки 

Порогове 

значення 

показника ознаки 

Установи, управління, організації,  

що подають інформацію 

1.30 Загибель деревних чи чагарникових насаджень на площі 

більше 2 га, зрідження чи пошкодження посівів на площі 

більше 50% окремого поля (не пов’язаних з 

гідрометеоумовами) внаслідок перевищення в ґрунті 

шкідливих речовин понад ГДК (від 10 разів) 

Факт 1 ДП «Прилуцьке лісове господарство» 

1.31 Перевищення в атмосферному повітрі шкідливих 

(забруднювальних) речовин понад ГДК: 

  Прилуцьке міськрайонне управління ГУ 

Держсанепідемслужби у Чернігівській області 

перевищення ГДК в 20-29 разів тривалістю понад 24 

години; 

-"- -"- 

перевищення ГДК в 30-49 разів тривалістю понад 8 годин; -"- -"- 

перевищення ГДК в 50 разів і більше -"- -"- 

1.32 Перевищення в повітрі робочого приміщення об’єкта 

шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК, що 

призвело до зупинки виробництва на строк понад 24 

години 

Кратність Від 20 разів Прилуцьке міськрайонне управління ГУ 

Держсанепідемслужби у Чернігівській області 

1.33 Перевищення в повітрі всередині житлового приміщення 

шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК, що 

створює загрозу життю та здоров’ю людей 

-"- -"- Прилуцьке міськрайонне управління ГУ 

Держсанепідемслужби у Чернігівській області 

1.36 Покриття плівкою (нафтовою, масляною та іншого 

походження) більше 1/3 поверхні водного об’єкта при його 

видимій площі до 6 кв. км або більше 2 кв. км поверхні 

водного об’єкта при його видимій площі більше 6 кв. км 

 

Факт 1 Прилуцька дільниця Ічнянського 

міжрайонного управління Деснянського 

басейнового управління водних ресурсів, 

виконавчі комітети сільських, селищних рад 

1.37 Максимальні разові концентрації однієї або кількох 

нормованих речовин у воді (окрім питної) у концентраціях, 

що перевищують ГДК у 100 і більше разів 

-"- -"- Прилуцька дільниця Ічнянського 

міжрайонного управління Деснянського 

басейнового управління водних ресурсів, 

виконавчі комітети сільських, селищних рад 
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№ 

з/п 

Опис ознаки (короткий опис ситуації, випадку,  

події, пригоди, аварії, явища) 

Одиниця  

виміру 

показника 

ознаки 

Порогове 

значення 

показника ознаки 

Установи, управління, організації,  

що подають інформацію 

1.44 Виявлення дії радіоактивної речовини, що перебуває у 

незаконному обігу, яка призвела до опромінення населення, 

за якого можливі перевищення квоти ліміту ефективної 

дози опромінення населення, або до забруднення 

навколишнього середовища з перевищенням допустимих 

рівнів надходження радіонуклідів через органи дихання, 

органи травлення або допустимих концентрацій у повітрі та 

питній воді для осіб категорії «В» (населення) 

-"- --"- Прилуцьке міськрайонне управління ГУ 

Держсанепідемслужби у Чернігівській області 

1.46 Руйнування, пожежі та вибухи арсеналів баз та складів, на 

яких зберігаються засоби військового ураження, у тому 

числі застарілі 

-"- -"- В/ч А4245 (Прилуцький район), в/ч А1479 

(Ічнянський район) 

1.48 Вихід з ладу понад 10 відсотків загального обсягу 

основного технічного устаткування (обладнання) 

виробництва підприємства, що має стратегічне значення 

для економіки і безпеки держави, внаслідок руйнування 

(пошкодження) його будівель та споруд 

-"- -"- Підприємства району 

1.49 Припинення виробничої діяльності підприємства, що має 

стратегічне значення для економіки і безпеки держави, 

внаслідок руйнування його будівель та споруд виробничого 

призначення (у тому числі транспортних комунікацій) 

Година Від 12 Підприємства району 

1.57 Робота об’єднаної енергосистеми України або її частини з 

частотою нижче 49,2 Гц 

-"- Від 0,5 Прилуцький РЕМ ПАТ «Чернігівобленерго» 

1.58 Робота об’єднаної енергосистеми України або її частини з 

частотою більше 50,3 Гц 

-"- Від 1 Прилуцький РЕМ ПАТ «Чернігівобленерго» 

1.61 Руйнування елементів обладнання і конструкції бурової 

установки (свердловини), що призвело до виникнення 

вибухів, пожеж, грифонів на ній 

-"- -"- НГВУ «Чернігівнафтогаз» ПАТ «Укрнафта» 

1.62 Аварія в системах нафтогазового промислового комплексу 

з виникненням газо-, нафто-, водовиявлень, відкритих 

-"- -"- НГВУ «Чернігівнафтогаз» ПАТ «Укрнафта» 
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№ 

з/п 

Опис ознаки (короткий опис ситуації, випадку,  

події, пригоди, аварії, явища) 

Одиниця  

виміру 

показника 

ознаки 

Порогове 

значення 

показника ознаки 

Установи, управління, організації,  

що подають інформацію 

нафтових і газових фонтанів, неконтрольованих викидів 

нафти, газу (води зі свердловини), внаслідок чого виникла 

загроза життю людей (персоналу об’єктів) або загроза 

виникнення пожеж, вибухів чи руйнувань об’єктів 

1.63 Аварія на газопроводі та вихід з ладу газового обладнання, 

що створюють загрозу вибуху газу в багатоквартирних 

житлових будинках або витік газу з утворенням загрози для 

життя людей, які перебувають за межами охоронної зони 

газопроводу 

-"- -"- Прилуцьке управління по газифікації і 

газопостачанню ПАТ «Чернігівгаз», 

виконавчі комітети сільських, селищних рад 

1.64 Перевищення мікробіологічних та токсичних показників 

питної води (ДСанПіН 2.2.4-171-10) у системі 

централізованого водопостачання населеного пункту 

протягом тривалого періоду 

Доба Від 5 Прилуцьке міськрайонне управління ГУ 

Держсанепідемслужби у Чернігівській області 

1.65 Припинення використання джерел нецентралізованого 

питного водопостачання населення внаслідок перевищення 

ГДК шкідливих (забруднювальних) речовин згідно з 

чинними нормативними документами в підземних водах у 

водоносному горизонті 

Факт 1 Прилуцьке міськрайонне управління ГУ 

Держсанепідемслужби у Чернігівській області 

1.66 Руйнування будівлі або споруди цивільного призначення 

(ІII-V категорій складності), у тому числі житлового 

будинку, унаслідок аварії на газопроводі та виходу з ладу 

газового обладнання 

-"- -"- Прилуцьке управління по газифікації і 

газопостачанню ПАТ «Чернігівгаз», 

виконавчі комітети сільських, селищних рад 

1.67 Руйнування окремої будівлі або споруди IV-V (III) 

категорій складності цивільного призначення (у тому числі 

житлового) 

Відсоток Від 25% (від 50%)  

будівлі або 

споруди 

Виконавчі комітети сільських, селищних рад 

1.69 Скидання неочищених чи недостатньо очищених стічних 

вод на території населеного пункту або у водні об’єкти в 

обсязі понад 100 куб. м за годину, загальний обсяг скиду 

Куб. м Понад 500 КП «Водоканал» смт. Ладан 
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№ 

з/п 

Опис ознаки (короткий опис ситуації, випадку,  

події, пригоди, аварії, явища) 

Одиниця  

виміру 

показника 

ознаки 

Порогове 

значення 

показника ознаки 

Установи, управління, організації,  

що подають інформацію 

1.70 Припинення електропостачання населених пунктів області 

на добу і більше з причини масового пошкодження 

електричних мереж напругою 6 кВ і вище 

Відсоток 

населених 

пунктів 

Від 10 Прилуцький РЕМ ПАТ «Чернігівобленерго» 

1.73 Припинення теплопостачання споживачів за температури 

зовнішнього повітря нижче 0°С в опалювальний період 

року через пошкодження магістральних теплових мереж 

або обладнання комунальних та відомчих котелень 

-"- Від 24 Виконком Ладанської с/ради 

1.74 Припинення теплопостачання споживачів за температури 

зовнішнього повітря від 0°С до +8°С в опалювальний 

період року через пошкодження магістральних теплових 

мереж або обладнання комунальних та відомчих котелень 

-"- Від 48 Виконком Ладанської с/ради 

1.75 Припинення водопостачання більше 30 відсотків 

розрахункового обсягу водопостачання населеного пункту 

через аварії на об’єктах водопостачання або пошкодження 

мереж водопостачання 

-"- Від 18 Виконкоми сільських, селищних рад, 

ТОВ «Прилуцький райсількомунгосп» 

1.76 Припинення подачі газу внаслідок аварії на комунальному 

газопроводі в район (населений пункт), що обслуговується 

(з кількістю абонентів понад 500) 

-"- Від 24 Прилуцьке управління по газифікації і 

газопостачанню ПАТ «Чернігівгаз», 

виконавчі комітети сільських, селищних рад 

1.77 Аварія системи централізованого водо-, тепло-, енерго-, 

газопостачання або водовідведення населеного пункту в 

умовах дуже сильного морозу або дуже сильної спеки 

Факт 1 Виконкоми сільських, селищних рад, 

ТОВ «Прилуцький райсількомунгосп», 

КП «Водоканал» смт. Ладан, Прилуцьке 

управління по газифікації і газопостачанню 

ПАТ «Чернігівгаз» 

1.78 Технічна неможливість забезпечення зв’язку (повна 

неможливість забезпечення усіх видів зв’язку) із сільським 

чи міським районом з причини аварії систем зв’язку та 

телекомунікації 

 

 

Година Від 24 ЦТП №21 Чернігівської філії ПАТ 

«Укртелеком» 
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№ 

з/п 

Опис ознаки (короткий опис ситуації, випадку,  

події, пригоди, аварії, явища) 

Одиниця  

виміру 

показника 

ознаки 

Порогове 

значення 

показника ознаки 

Установи, управління, організації,  

що подають інформацію 

2. Надзвичайні ситуації природного характеру 

2.1  

Загибель або травмування (захворювання, отруєння) людей 

внаслідок небезпечних природних явищ або подій медико-

біологічного характеру 

Особа Загинуло від 3 осіб,  

госпіталізовано від  

10 осіб 

Прилуцьке міськрайонне управління ГУ 

Держсанепідемслужби у Чернігівській 

області, Прилуцька ЦРЛ, виконкоми 

сільських, селищних рад 

2.2 Виникнення безпосередньої загрози життю людей 

небезпечними (уражальними) чинниками небезпечного 

природного явища, що призвело до екстреної евакуації 

понад 50 осіб 

Факт 1 Виконкоми сільських, селищних рад 

 

2.5 Руйнування окремої будівлі або споруди IV-V (III) 

категорій складності цивільного призначення (у тому числі 

житлового) внаслідок впливу небезпечного природного 

явища (зсув, карст, підтоплення, абразія берегів, сильний 

вітер, сильна злива, крупний град, сильний снігопад, 

повінь, паводок, снігова лавина, сель тощо) 

Відсоток Від 25 % (від 50 %) 

будівлі або 

споруди 

Виконкоми сільських, селищних рад 

     

2.6 Масові руйнування або пошкодження будівель та споруд I-

II категорій складності цивільного призначення (у тому 

числі житлового) внаслідок впливу небезпечного 

природного явища (землетрус, зсув, сильний вітер, крупний 

град, сильний снігопад, сильна ожеледь, повінь, паводок, 

снігова лавина, сель тощо) 

-"- Від 50 % будівель 

та споруд у зоні 

руйнувань 

Виконкоми сільських, селищних рад 

                

2.8 Масове пошкодження та загибель посівів 

сільськогосподарських культур, незібраного врожаю 

(травостою) внаслідок небезпечних природних 

гідрометеорологічних явищ (сильна злива, дуже сильний 

або тривалий дощ, крупний град, сильний снігопад, 

сильний мороз, заморозки, сильна спека, сильна пилова 

буря, суховій, повінь, паводок, сель тощо) 

Відсоток Від 30 % площі 

сільськогосподарсь

ких культур району 

області (від 10 % 

для області) 

Сільськогосподарські підприємства району, 

управління агропромислового розвитку 

райдержадміністрації 

              

2.11 Погіршення життєзабезпечення людей внаслідок Факт 1 Відділення ДАІ Прилуцького МВ УМВС 
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№ 

з/п 

Опис ознаки (короткий опис ситуації, випадку,  

події, пригоди, аварії, явища) 

Одиниця  

виміру 

показника 

ознаки 

Порогове 

значення 

показника ознаки 

Установи, управління, організації,  

що подають інформацію 

припинення руху автомобільного транспорту на 

автомобільних дорогах державного значення або обласних 

автомобільних дорогах місцевого значення з причини 

впливу небезпечного природного явища (зсуви, карстові 

явища, повінь, паводок, снігова лавина, сель тощо), що 

призвело до руйнування транспортних комунікацій та 

споруд, в умовах відсутності об'їзду місця події іншими 

дорогами 

України у Чернігівській області,  

Філія «Прилуцька ДЕД»  ДП «Чернігівський 

облавтодор», виконавчі комітети сільських, 

селищних рад          

2.12 Погіршення життєзабезпечення людей внаслідок 

припинення руху автомобільного транспорту на 

автомобільних дорогах державного значення з причини 

впливу небезпечного природного явища (сильний снігопад, 

сильна ожеледь, сильна хуртовина, снігові замети тощо) 

Година Від 12 Відділення ДАІ Прилуцького МВ УМВС 

України у Чернігівській області, філія 

«Прилуцька ДЕД»  ДП «Чернігівський 

облавтодор», виконавчі комітети сільських, 

селищних рад 

2.13 Погіршення життєзабезпечення людей внаслідок 

припинення руху автомобільного транспорту на обласних 

автомобільних дорогах місцевого значення з причини 

впливу небезпечного природного явища (сильний снігопад, 

сильна ожеледь, сильна хуртовина, снігові замети тощо) (у 

випадку неможливості об'їзду місця події іншими 

дорогами) 

-"- Від 36 (12) Відділення ДАІ Прилуцького МВ УМВС 

України у Чернігівській області, філія 

«Прилуцька ДЕД»  ДП «Чернігівський 

облавтодор», виконавчі комітети сільських, 

селищних рад      

2.14 Аварія системи централізованого водо-, тепло-, енерго-, 

газопостачання або водовідведення населеного пункту з 

причини дуже сильного морозу або дуже сильної спеки 

Факт 1 Виконкоми сільських, селищних рад, 

ТОВ «Прилуцький райсількомунгосп», 

КП «Водоканал» смт. Ладан, Прилуцьке 

управління по газифікації і газопостачанню 

ПАТ «Чернігівгаз» 

2.18 Затоплення території господарського призначення Га Від 5 тис. Виконкоми сільських, селищних рад 

2.19 Порушення нормальних умов життєдіяльності понад 50 

осіб внаслідок затоплення житлових будівель населеного 

пункту 

Факт 1 Виконкоми сільських, селищних рад 
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№ 

з/п 

Опис ознаки (короткий опис ситуації, випадку,  

події, пригоди, аварії, явища) 

Одиниця  

виміру 

показника 

ознаки 

Порогове 

значення 

показника ознаки 

Установи, управління, організації,  

що подають інформацію 

2.21 Лісова пожежа верхова (низова) на площі  

- для заповідних територій та об’єктів особливого 

природоохоронного значення 

Га Від 25 (від 50)  

Від 5 (від 10) 

ДП «Прилуцьке лісове господарство», 

виконкоми сільських, селищних рад 

2.22 Вилучення ділянок лісу із лісогосподарського обігу 

внаслідок пожежі 

-"- Від 10 ДП «Прилуцьке лісове господарство», 

виконкоми сільських, селищних рад 

2.23 Торф’яна пожежа на значних площах  

- для заповідних територій та об’єктів особливого 

природоохоронного значення 

-"- Від 50  

Від 5 

Прилуцька дільниця Ічнянського 

міжрайонного управління Деснянського 

басейнового управління водних ресурсів, 

виконавчі комітети сільських, селищних рад  

2.24 Лісова (торф’яна) пожежа, що потребує залучення сил та 

засобів пожежогасіння двох держлісгоспів, інших 

розташованих у межах району підприємств згідно з 

мобілізаційно-оперативним планом, а також сил і засобів 

пожежно-рятувальних підрозділів Оперативно-рятувальної 

служби (від двох підрозділів гарнізону) та інших 

формувань цивільного захисту 

Факт 1 ДП «Прилуцьке лісове господарство», 

Прилуцька дільниця Ічнянського 

міжрайонного управління Деснянського 

басейнового управління водних ресурсів, 

виконавчі комітети сільських, селищних рад,   

Виконкоми сільських, селищних рад            

2.25 Пожежа степових масивів (посівів сільськогосподарських 

культур), очерету на площі 

Га Від 50 (від 25) Управління агропромислового розвитку 

райдержадміністрації, виконкоми сільських, 

селищних рад - для заповідних територій та об’єктів особливого 

природоохоронного значення 

Від 10 

2.26 Вилучення земельних ділянок із сільськогосподарського 

обігу внаслідок пожежі 

-"- Від 25 Управління агропромислового розвитку 

облдержадміністрації 

2.27 Захворювання людей на екзотичні особливо небезпечні 

інфекційні хвороби: чуму, натуральну віспу, хворобу 

Марбурга, гарячку Ласса, гарячку Ебола, жовту гарячку, 

гарячку Західного Нілу тощо 

Особа Від 1 Прилуцьке міськрайонне управління ГУ 

Держсанепідемслужби у Чернігівській 

області, Прилуцька ЦРЛ, виконкоми 

сільських, селищних рад 

2.28 Захворювання людей на особливо небезпечні інфекційні 

хвороби: холеру, сибірку, сказ, туляремію, бруцельоз, 

гарячку Ку, геморагічну гарячку 

-"- -"- Прилуцьке міськрайонне управління ГУ 

Держсанепідемслужби у Чернігівській 

області, Прилуцька ЦРЛ, виконкоми 
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№ 

з/п 

Опис ознаки (короткий опис ситуації, випадку,  

події, пригоди, аварії, явища) 

Одиниця  

виміру 

показника 

ознаки 

Порогове 

значення 

показника ознаки 

Установи, управління, організації,  

що подають інформацію 

сільських, селищних рад 

2.29 Захворювання людей на особливо небезпечні інфекційні 

хвороби: лептоспіроз, орнітоз 

-"- Від 5  

протягом 3 днів 

Прилуцьке міськрайонне управління ГУ 

Держсанепідемслужби у Чернігівській 

області, Прилуцька ЦРЛ, виконкоми 

сільських, селищних рад 

2.30 Захворювання людей на небезпечні інфекційні хвороби: 

малярію (місцева), черевний тиф, трихінельоз, кліщовий 

енцефаліт 

-"- Від 3  

(1 для малярії)  

протягом 3 днів 

Прилуцьке міськрайонне управління ГУ 

Держсанепідемслужби у Чернігівській 

області, Прилуцька ЦРЛ, виконкоми 

сільських, селищних рад 

2.31 Захворювання людей на небезпечні інфекційні хвороби: 

дизентерію та інші гострі кишкові інфекційні захворювання 

встановленої та невстановленої етіології, сальмонельоз, 

вірусний гепатит А 

-"- Від 3 - в 

організованих 

колективах  

(від 5 - серед 

населення)  

протягом 3 днів 

Прилуцьке міськрайонне управління ГУ 

Держсанепідемслужби у Чернігівській 

області, Прилуцька ЦРЛ, виконкоми 

сільських, селищних рад 

2.32 Перевищення порогового рівня захворюваності людей на 

грип, гострі респіраторні вірусні захворювання в 1,5 рази і 

вище протягом періоду понад 1 тиждень у двох та більше 

адміністративних районах області  

Факт 1 Прилуцьке міськрайонне управління ГУ 

Держсанепідемслужби у Чернігівській 

області,  Прилуцька ЦРЛ, виконкоми 

сільських, селищних рад 

2.33 Інфекційні захворювання людей невиявленої етіології 

(гарячковий стан більше 5 днів та/або пронос більше 5 раз 

на добу протягом 3 днів) 

Особа Від 10 Прилуцьке міськрайонне управління ГУ 

Держсанепідемслужби у Чернігівській 

області, Прилуцька ЦРЛ, виконкоми 

сільських, селищних рад 

2.35 Випадок отруєння від 10 людей НХР, що використовуються 

на виробництві, або іншими небезпечними речовинами 

 

Особа -"- Прилуцьке міськрайонне управління ГУ 

Держсанепідемслужби у Чернігівській 

області, Прилуцька ЦРЛ, виконкоми 

сільських, селищних рад 

2.36 Одночасне отруєння людей з одного колективу внаслідок 

споживання продуктів харчування або води: 

  Прилуцьке міськрайонне управління ГУ 

Держсанепідемслужби у Чернігівській 
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№ 

з/п 

Опис ознаки (короткий опис ситуації, випадку,  

події, пригоди, аварії, явища) 

Одиниця  

виміру 

показника 

ознаки 

Порогове 

значення 

показника ознаки 

Установи, управління, організації,  

що подають інформацію 

ботулізм -"- Від 1 області, Прилуцька ЦРЛ, виконкоми 

сільських, селищних рад токсикантами одного виду -"- Від 10 

дикорослими грибами та рослинами або комбінацією 

токсикантів двох і більше видів 

-"- Від 5 

2.37 Випадок отруєння від 5 людей невстановленою речовиною 

(отрутою) 

Факт 1 Прилуцьке міськрайонне управління ГУ 

Держсанепідемслужби у Чернігівській 

області, Прилуцька ЦРЛ, виконкоми 

сільських, селищних рад 

2.38 Випадок масової загибелі водних біоресурсів (риби, 

молюсків, водної рослинності та інших водних організмів) 

на площі водної поверхні понад 1 кв. км 

-"- -"- Виконкоми сільських, селищних рад, 

орендарі водних об'єктів району 

2.39 Захворювання сільськогосподарських та диких тварин на 

екзотичні та особливо небезпечні інфекційні (карантинні) 

хвороби: африканська чума свиней, Ньюкасльська хвороба, 

сибірка, ящур тощо 

-"- -"- Управління ветеринарної медицини в 

Прилуцькому районі, виконкоми сільських, 

селищних рад 

2.40 Захворювання сільськогосподарських тварин невизначеної 

етіології 

-"- -"- Управління ветеринарної медицини в 

Прилуцькому районі, виконкоми сільських, 

селищних рад 

2.41 Масове отруєння сільськогосподарських тварин Умовна 

голова 

Від 300 Управління ветеринарної медицини в 

Прилуцькому районі, виконкоми сільських, 

селищних рад 

2.42 Загибель сільськогосподарських тварин унаслідок масового 

отруєння 

-"- Від 100 Управління ветеринарної медицини в 

Прилуцькому районі, виконкоми сільських, 

селищних рад 

2.43 Загибель від 30% чисельності диких тварин одного виду, 

які населяють територію району області, з причини 

інфекційного захворювання 

Факт 1 Управління ветеринарної медицини в 

Прилуцькому районі, виконкоми сільських, 

селищних рад 

2.44 Загибель від 40% чисельності диких тварин одного виду, 

які населяють територію адміністративного району 

-"- -"- Управління ветеринарної медицини в 

Прилуцькому районі, виконкоми сільських, 
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№ 

з/п 

Опис ознаки (короткий опис ситуації, випадку,  

події, пригоди, аварії, явища) 

Одиниця  

виміру 

показника 

ознаки 

Порогове 

значення 

показника ознаки 

Установи, управління, організації,  

що подають інформацію 

унаслідок стихійного лиха (глибокий сніг, сильний мороз, 

сильна ожеледь, повінь тощо) 

селищних рад 

2.45 Інфекційне захворювання диких тварин, що призвело до 

введення карантину на території 2 лісництв 

адміністративного району або окремого населеного пункту 

-"- -"- Управління ветеринарної медицини в 

Прилуцькому районі, виконкоми сільських, 

селищних рад 

2.46 Поширення небезпечної хвороби рослин на великій площі в 

умовах масового інфекційного захворювання з ураженням 

понад 25 відсотків загальної кількості 

сільськогосподарських рослин у зоні поширення (уражено 

більше 50 відсотків від поверхні рослин) 

Га Від 1000 Управління агропромислового розвитку 

райдержадміністрації, виконкоми сільських, 

селищних рад 

2.47 Поширення особливо небезпечної хвороби рослин на 

великій площі в умовах масового інфекційного 

захворювання з ураженням понад 10 відсотків загальної 

кількості сільськогосподарських рослин у зоні поширення 

(уражено більше 50 відсотків від поверхні рослин) 

-"- Від 500 Управління агропромислового розвитку 

райдержадміністрації, виконкоми сільських, 

селищних рад 

2.48 Розповсюдження шкідливих комах, гризунів та інших видів 

небезпечних шкідливих об’єктів на великій площі, що 

призвело до пошкодження понад 25 відсотків загальної 

кількості рослин (у тому числі лісових насаджень) у зоні 

розповсюдження (пошкодження понад 50 відсотків від 

поверхні рослини) 

-"- Від 1000 Управління агропромислового розвитку 

райдержадміністрації, виконкоми сільських, 

селищних рад 

2.49 Розповсюдження шкідливих комах, гризунів та інших видів 

особливо небезпечних шкідливих об’єктів на великій 

площі, що призвело до пошкодження понад 25 відсотків 

загальної кількості рослин (у тому числі лісових 

насаджень) у зоні розповсюдження (пошкодження понад 50 

відсотків від поверхні рослини) 

 

 

-"- Від 500 Управління агропромислового розвитку 

райдержадміністрації, виконкоми сільських, 

селищних рад 
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№ 

з/п 

Опис ознаки (короткий опис ситуації, випадку,  

події, пригоди, аварії, явища) 

Одиниця  

виміру 

показника 

ознаки 

Порогове 

значення 

показника ознаки 

Установи, управління, організації,  

що подають інформацію 

3. Надзвичайні ситуації соціального характеру 

3.1 Загибель або травмування людей внаслідок небезпечних 

подій (у тому числі внаслідок нещасних випадків на воді) 

Особа Загинуло від 3 осіб,  

постраждало від 10 

осіб 

Суб'єкти господарювання району,  

виконкоми сільських, селищних рад 

 

3.2 Збройний напад, захоплення та утримування будівель 

органів державної влади 

Факт 1 Прилуцький МВ УМВС України у 

Чернігівській області 

3.4 Збройний напад, захоплення та утримування будівель 

правоохоронних органів 

-"- -"- Прилуцький МВ УМВС України у 

Чернігівській області 

3.5 Збройний напад, захоплення та утримування будівель 

телерадіоцентрів та вузлів зв’язку 

-"- -"-  Прилуцький МВ УМВС України у 

Чернігівській області 

3.7 Збройний напад, захоплення і утримання будівель 

державних закладів 

-"- -"- Прилуцький МВ УМВС України у 

Чернігівській області 

3.9 Замах на життя вищої посадової особи державної влади 

(Президент України, Голова Верховної Ради України, 

Прем’єр-міністр України) або народного депутата України 

-"- -"- Прилуцький МВ УМВС України у 

Чернігівській області 

3.11 Виявлення вибухового пристрою (іншого смертоносного 

пристрою масового ураження, за винятком застарілих 

боєприпасів) у громадському місці, установі, організації, 

підприємстві, житловому секторі, на транспорті, що 

призвело до евакуації населення 

-"- -"- Прилуцький МВ УМВС України у 

Чернігівській області, виконкоми сільських, 

селищних рад 

3.12 Вибух (задіяння) вибухового пристрою (іншого 

смертоносного пристрою масового ураження, за винятком 

застарілих боєприпасів) у громадському місці, установі, 

організації, підприємстві, житловому секторі, на 

транспорті, що призвело до загибелі або травмування 

населення 

-"- -"- Прилуцький МВ УМВС України у 

Чернігівській області, виконкоми сільських, 

селищних рад 

3.13 Зникнення або викрадення вогнепальної зброї першої і 

другої категорій ураження з боєприпасами 

-"- -"- Прилуцький МВ УМВС України у 

Чернігівській області 

3.14 Зникнення або викрадення вогнепальної зброї третьої -"- -"- Прилуцький МВ УМВС України у 
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№ 

з/п 

Опис ознаки (короткий опис ситуації, випадку,  

події, пригоди, аварії, явища) 

Одиниця  

виміру 

показника 

ознаки 

Порогове 

значення 

показника ознаки 

Установи, управління, організації,  

що подають інформацію 

категорії ураження без боєприпасів або з боєприпасами Чернігівській області 

3.15 Зникнення або викрадення гранат, артилерійських 

боєприпасів, мін, бомб або підривних зарядів 

-"- -"- Прилуцький МВ УМВС України у 

Чернігівській області, командування 

військових частин А4245, А1479 

3.17 Зникнення або викрадення артилерійського озброєння, 

готового до застосування 

-"- -"- Прилуцький МВ УМВС України у 

Чернігівській області, командування 

військових частин А4245, А1479 

3.18 Зникнення або викрадення бризантних вибухових 

матеріалів або ініціювальних засобів 

-"- -"- Прилуцький МВ УМВС України у 

Чернігівській області, командування 

військових частин А4245, А1479 

3.22 Зникнення або викрадення з об’єктів виробництва, 

зберігання, переробки, реалізації та під час 

транспортування наркотичних засобів, психотропних 

речовин, прекурсорів в особливо великих розмірах 

Факт 1 Прилуцька ЦРЛ 

3.23 Виявлення скупчень (складів) застарілих боєприпасів, 

ліквідація яких обумовила залучення спеціальних 

підрозділів на тривалий час (понад 3 доби) 

-"- -"- Прилуцький МВ УМВС України у 

Чернігівській області, виконкоми сільських, 

селищних рад 

3.25 Нещасний випадок з людьми у лісних масивах, печерах та 

інших рекреаційних зонах, пов'язаний зі зникненням людей 

(у тому числі на воді), коли до пошуку залучаються значні 

сили (від 50 осіб) на тривалий час (понад 48 годин) 

-"- -"- Прилуцький МВ УМВС України у 

Чернігівській області, виконкоми сільських, 

селищних рад 

 

 

Керівник апарату райдержадміністрації                Л.В. Нікітченко 

 


