
Таблиця 1 Класифікаційні ознаки надзвичайних ситуацій (витяг) 
№ з/п Опис ознаки (короткий опис ситуації, випадку, події, пригоди, аварії, явища) Одиниця виміру Порогове значення показника ознаки 
1 2 3 4 1 Надзвичайні ситуації техногенного характеру   1.3 Загибель, отруєння або травмування людей внаслідок вибухів та пожеж (у тому числі внаслідок отруєння чадним газом) у спорудах житлового призначення (побутові пожежі) Особа Загинуло від 3 осіб або/та  постраждало від 10 осіб 

1.4 Загибель або травмування людей внаслідок дорожньо-транспортних пригод Особа Загинуло від 5 осіб або/та постраждало (травмовано) від 15 осіб 1.8 Викид з транспортного засобу радіоактивних речовин (РР) або пошкодження вантажу РР (упаковка, контейнер тощо), пов’язані з транспортною подією (аварією, пожежею чи іншою небезпечною подією) 
Факт 1 

1.21 Руйнування залізничних мостів, шляхопроводів, тунелів Факт 1 
1.26 Пожежа (вибух) на шахті (у підземній гірничій виробці), що розповсюдилася у межах однієї виробки Факт 1 
1.28 Хімічне забруднення внаслідок аварії, яке фактично або за прогнозом поширюється за межі об’єкта Факт 1 
1.36 Покриття плівкою (нафтовою, масляною та іншого походження) більше 1/3 поверхні водного об’єкта при його видимій площі до 6 км2 або більше 2 км2 поверхні водного об’єкта при його видимій площі більше 6 км2 

Факт 1 
1.46 Руйнування, пожежі та вибухи арсеналів баз та складів, на яких зберігаються засоби військового ураження, у тому числі застарілі Факт 1 
1.70 Припинення електропостачання населених пунктів Автономної Республіки Крим, області на добу і більше з причини масового пошкодження електричних мереж напругою 6 кВ і вище 

Відсоток населених пунктів Від 10 
1.77 Аварія системи централізованого водо-,  тепло-, енерго- чи газопостачання або водовідведення населеного пункту в умовах дуже сильного морозу або дуже сильної спеки Факт 1 

 

Закінчення табл. 1 1 2 3 4 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 або/та  госпіталізовано від 10 осіб 2.4 Землетруси з інтенсивністю понад 5 балів за шкалою MSK-64 у місцях розміщення (знаходження) об’єктів підвищеної небезпеки Факт 1 
2.8 Масове пошкодження та загибель посівів сільськогосподарських культур, незібраного врожаю 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 сільськогосподарських культур району Автономної Республіки Крим, області 

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 

2.18 Затоплення території господарського призначення Га Від 5 тис. 
2.21 Лісова пожежа верхова (низова) на площі  Га Від 25 (від 50) - для заповідних територій та об’єктів особливого природоохоронного значення Га Від 5 (від 10) 
2.23 Торф’яна пожежа на значних площах  Га Від 50 - для заповідних територій та об’єктів особливого природоохоронного значення Га Від 5 
2.31 Захворювання людей на небезпечні інфекційні хвороби: дизентерію та інші гострі кишкові інфекційні захворювання встановленої та невстановленої етіології, сальмонельоз, вірусний гепатит А 

Особа 
Від 3 - в організованих колективах, від 5 - серед населення  протягом 3 днів 

2.36 Одночасне отруєння людей з одного колективу внаслідок споживання дикорослих грибів та рослин… Особа Від 5 
2.37 Випадок отруєння від 5 людей невстановленою речовиною (отрутою) Факт 1 

 


