
Таблиця 2 Класифікатор надзвичайних ситуацій ДК 019:2010 (витяг) Код Назва НС 1 2 1хххх НС ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ 101хх НС УНАСЛІДОК АВАРІЙ ЧИ КАТАСТРОФ НА ТРАНСПОРТІ (за винятком пожеж і вибухів) 10112 НС унаслідок аварії на транспорті з викиданням (загрозою викидання) радіоактивних речовин 10161 НС унаслідок аварії автомобільного транспорту на шляхах загального користування 10162 НС унаслідок аварії автомобільного транспорту на мосту, у тунелі, на залізничному переїзді 10181 НС унаслідок аварії на міському електротранспорті  10182 НС унаслідок аварії на міському пасажирському транспорті, іншому  102хх НС УНАСЛІДОК ПОЖЕЖ, ВИБУХІВ 10212 НС унаслідок пожежі, вибуху у будівлі або споруді нежитлового призначення  10213 НС унаслідок пожежі, вибуху у будівлі або споруді житлового призначення  10240 НС унаслідок пожежі, вибуху у шахті, підземних і гірничих виробках  10260 НС унаслідок пожежі, вибуху на арсеналі, складі боєприпасів або іншому об’єкті військового призначення  106хх НС УНАСЛІДОК РАПТОВОГО РУЙНУВАННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД  10610 НС унаслідок руйнування елементів транспортних комунікацій  10630 НС унаслідок руйнування будівлі чи споруди нежитлового призначення  10640 НС унаслідок руйнування будівлі чи споруди житлового призначення  107хх НС УНАСЛІДОК АВАРІЙ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМАХ  10760 НС унаслідок аварії в електричних мережах  108хх НС УНАСЛІДОК АВАРІЙ У СИСТЕМАХ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  10820 НС унаслідок аварії в теплових мережах холодної пори року  10830 НС унаслідок аварії в системах забезпечення населення питною водою 10840 НС унаслідок аварії на газопроводі систем газопостачання та газифікації 2хххх НС ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ  203хх МЕТЕОРОЛОГІЧНІ НС  20311 НС, пов’язана з сильною зливою (кількість опадів 30 мм і більше, тривалістю 1 година і менше)  20312 НС, пов’язана з крупним градом (діаметром 20 мм і більше)  20313 НС, пов’язана з дуже сильним снігопадом (кількість опадів 20 мм і більше, тривалістю 12 годин і менше)  20321 НС, пов’язана з дуже сильним морозом (температура повітря мінус 30 ºC і нижче)  20322 НС, пов’язана з дуже сильною спекою (температура повітря 35 ºC і вище)  20331 НС, пов’язана з сильним вітром (швидкістю 25 м/с і більше), охоплюючи шквали та смерчі  205хх ГІДРОЛОГІЧНІ НС ПОВЕРХНЕВИХ ВОД  20540 НС, пов’язана з селем  20550 НС, пов’язана зі сходом снігової лавини  20590 НС, пов’язана з затопленням  206хх НС, ПОВ’ЯЗАНІ З ПОЖЕЖАМИ В ПРИРОДНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ СИСТЕМАХ  20610 НС, пов’язана з лісовою пожежею  20640 НС, пов’язана з пожежею на торфовищі 

Закінчення табл. 2 1 2 207хх МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ НС  20720 НС, пов’язана з отруєнням людей 20721 НС, пов’язана з отруєнням людей у результаті споживання неякісних продуктів харчування  20722 НС, пов’язана з отруєнням людей у результаті споживання неякісної питної води 20724 НС, пов’язана з отруєнням людей токсичними або іншими речовинами (групові випадки – від 11 людей)   Таблиця 3 Критерії визначення рівня надзвичайної ситуації 
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Державний
 • НС поширилась або може пошири-тись на територію інших держав; 

• НС поширилась на територію двох чи більше регіонів України, а для її ліквідації потрібні ресурси в обсягах, що перевищують можливості цих регіонів, але не менше 1%  видатків відповідних бюджетів 
Виконання однієї з наступних умов: > 10 > 300 > 50 тис. > 150 тис. Виконання однієї з наступних умов та одночасне завдання збитків понад 25 тис. мін. зарплат:    > 5 > 100 > 10 тис. 

Регіональн
ий • НС поширилась на територію двох чи більше районів, а для її ліквідації необхідні ресурси в обсягах, що перевищують можливості цих районів, але не менше 1% видатків із відповідних бюджетів Виконання однієї з наступних умов: > 5 > 100 > 10 тис. > 15 тис. Виконання однієї з наступних умов та одночасне завдання збитків понад 5 тис. мін. зарплат  3–5 50–100 1 тис.–10 тис. 

Місцевий • НС поширилась за територію потенційно небезпечного об’єкта, загрожує довкіллю, населеним пунк-там, інженерним спорудам, а для її ліквідації потрібні ресурси в обсягах, що перевищують можливості  цього об’єкта 
Виконання однієї з наступних умов: > 2 > 50 > 1 тис. > 2 тис. Виконання однієї з наступних умов та одночасне завдання збитків понад 0,5 тис. мін. зарплат  1–2 20–50 100–1 тис. 

Об’єктовий
 Критерії надзвичайної ситуації не досягають зазначених вище показників 


