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КОЗЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ПРОТОКОЛ № 6
засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій
01 березня 2021 року

м. Козятин

Головуючий: перший заступник голови міської комісії з питань ТЕБ та НС,
заступник міського голови – начальник управління житлово-комунального
господарства міської ради Корнійчук А.О.
Присутні: члени комісії (згідно списку).
РОЗГЛЯНУТІ ПИТАННЯ:
І. Про організаційні та практичні заходи щодо підготовки до паводків і
підтоплень на території Козятинської міської територіальної громади у
зимово-весняний період 2021 року
(ЛИПОВЕЦЬКИЙ Г.І.)
За результатами доповіді та з урахуванням обговорення
Комісія ВИРІШИЛА :
1. Затвердити Комплексний план організаційних і практичних заходів
Козятинської міської територіальної громади з підготовки до паводків та
підтоплень у зимово-весняний період 2021 року (додається).
2. Затвердити склад оперативного штабу для управління роботами,
пов’язаними з підтопленнями та ліквідацією їх наслідків та перелік транспорту та
засобів міської мобільної групи реагування на надзвичайні ситуації пов’язаними з
паводками та ліквідацією їх наслідків (додається).
3. Відділу з питань цивільного захисту та мобілізаційної роботи міської ради
(Липовецький Г.І.) забезпечити узгоджені дії органів управління і сил цивільного
захисту, організувати спостереження за розвитком несприятливих погодних явищ,
пов’язаних з випадінням великої кількості снігу, повеневої та паводкової ситуації
в місті. При необхідності подавати пропозиції щодо перевдення оперативного
штабу з реагування на надзвичайні ситуації на посилений режим роботи та
встановлення цілодобового чергування.
4. Фінансовому управлінню міської ради (Холковський П.А.) забезпечити
першочергове фінансування заходів з попередження та ліквідації наслідків,
пов’язаних з випадінням великої кількості снігу, підтоплень територій міста,
надання допомоги постраждалим, виконання робіт по розчистці зливової
каналізації, водовідвідних канав та русел струмків.
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5. Управлінню житлово-комунального господарства міської ради (Корнійчук
А.О.) організувати проведення рейдів з виявленням місць захаращення, забудови,
руйнування водовідвідних канав, русел струмків із вжиттям заходів до їх
відновлення, проведенням роз’яснювальної роботи щодо необхідності
розчищення канав від замулення, рослинності відповідно до вимог Правил
благоустрою міста та відповідальність за їх невиконання.
6. Контроль за виконанням рішення з 1-го питання покласти на заступника
міського голови - начальника управління житлово-комунального господарства
міської ради Корнійчука А.О.
ІІ. Про стан забезпечення населення міста Козятина питною водою.
(ГЛЯДЧЕНКО Н.О.)
За результатами доповіді та обговорення
Комісія ВИРІШИЛА:
1. Визнати, що забезпечення населення міста питною водою з
централізованих джерел водопостачання та з громадських колодязів не відповідає
вимогам ДСанПіН 224-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
споживання людиною» та може призвести до спалаху кишкових інфекційних
захворювань.
2. Управлінню житлово-комунального господарства міської ради (Корнійчук
А.О.):
- вирішити питання по проведенню очистки та дезінфекції громадських
криниць, розміщених в житловій забудові міста.
Термін: квітень-вересень
- організовувати проведення спільних рейдів спеціалістів комунального
УЖКГ з головами ОСББ та ВП Київське територіальне управління філії «ЦБМР
та ЕБС» по встановленню та усуненню причин неналежного водопостачання
окремих багатоквартирних будинків.
Термін: при надходженні скарг
3. ВП «Київське територіальне управління філії «ЦБМР та ЕБС» ПАТ
«Укрзалізниця» (Герасимюк В.Л.);
3.1. Забезпечити безперебійну подачу населенню в достатній кількості
якісної питної води, яка відповідає вимогам ДСанПіН 224-171-10 «Гігієнічні
вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», здійснення
виробничого лабораторного контролю її якості, утримання водогінної мережі, яка
знаходиться на балансі підприємства, в належному стані.
Термін: постійно
3.2. Мати незмінний запас дезінфікуючих засобів для знезараження питної
води в тому числі в після паводковий період.
Термін: постійно
3.3. В разі погіршення якості питної води по мікробіологічних показниках
проводити позачергову дезінфекцію водогінної мережі, миття та дезінфекцію
резервуарів чистої води, дезінфекцію артезіанських свердловин.
Термін: протягом року
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3.4.Забезпечити
оперативне
інформування
міської
ради,
Держпродспоживслужби та населення про факти відключення водопостачання, в
зв’язку з проведенням ремонту мереж, миття та дезінфекції резервуарів води.
Термін: постійно
4. Зобов’язати Жмеринський ВП ДУ «Лабораторний центр на залізничному
транспорті МОЗ України» (Ходюк Г.Г.):
4.1. Проводити відбір питної води з водогінної мережі міста на її
відповідність ДСанПіН 224-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної
для споживання людиною» по мікробіологічних та санітарно-хімічних
показниках.
Термін: щомісячно
4.2. Забезпечити оперативне інформування міської ради, комісії з питань ТЕБ
та НС при виникненні епідеміологічно небезпечної ситуації, пов’язаної з
водопостачання жителів міста.
Термін: постійно
4.3. Активізувати санітарно-освітню роботу серед населення з питання
водопостачання, водокористування та можливих випадків захворювань,
пов’язаних із вживання питної води в засушливий літній період.
Термін: травень - серпень.
5. Контроль за виконанням рішення з 2-го питання покласти на заступника
міського голови, начальника управління житлово-комунального господарства
Корнійчука А.О.
ІІІ. Про проведення оцінки стану готовності захисних споруд цивільного
захисту Козятинської міської територіальної громади у 2021 році.
(КИРДАН В.В.)
Заслухано інформацію провідного фахівця РС ГУ ДСНС Кирдана В.В. який
повідомив, що для забезпечення готовності захисних споруд цивільного захисту
до використання за призначенням їх балансоутримувачі щорічно мають
здійснювати оцінки стану готовності захисних споруд, перевірку та технічне
обслуговування їх обладнання та систем забезпечення відповідно до Вимог щодо
утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту (затверджені
наказом МВС від 09.07.2018 №579).
За результатами доповіді та з урахуванням обговорення
Комісія ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Графік проведення оцінки стану готовності захисних споруд
цивільного захисту Козятинської міської територіальної громади у 2021 році (далі
Графік) (додається).
2. Керівникам підприємств, установ та організацій, які мають на балансі
захисні споруди цивільного захисту:
2.1. Комісійно провести оцінку стану готовності споруд цивільного захисту
відповідно до Графіку та згідно Вимог щодо утримання та експлуатації захисних
споруд цивільного захисту (затверджені наказом МВС від 09.07.2018 №579),
результати якої оформити складанням акту. Акти в 3 прим. надати
(1– балансоутримувачу, 2 – РС ДСНС, 3 – міській раді);
Термін: до 25.04.2021
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2.2. При необхідності для якісного проведення оцінки захисних споруд,
звернутись про залучення фахівців відділу з питань цивільного захисту міської
ради та районного сектору ГУ ДСНС України у Вінницькій області;
2.3. Вжити заходів щодо приведення захисних споруд в належний стан та
підтримання їх в готовності до використання за призначенням.
Термін: до 30.11.2020
3. Козятинському районному сектору ГУ ДСНС України у Вінницькій
області (Світлишин Д.В.), відділу з питань цивільного захисту та мобілізаційної
роботи міської ради (Липовецький Г.І.):
3.1. За зверненнями підприємств, установ, організацій взяти участь у
проведенні оцінки стану готовності захисних споруд.
3.2. Інформацію про результати проведення оцінки стану готовності
захисних споруд довести до комісії та доповісти в Департамент цивільного
захисту ОДА та ГУ ДСНС області.
Термін: до 05.07.2021 та 05.11.2021
4. Контроль за виконанням рішення з 3-го питання покласти на начальника
РС ГУ ДСНС України у Вінницькій області Світлишина Д.В. та начальника
відділу з питань цивільного захисту та мобілізаційної роботи міської ради
Липовецького Г.І.
ІV. Про стан пожежної та техногенної безпеки об’єктів міста Козятина,
які надають послуги з розміщення (готелів) та установ для людей похилого
віку та осіб з інвалідністю.
(КИРДАН В.В.)
Заслухано інформацію провідного фахівця РС ГУ ДСНС Кирдана В.В. який
повідомив про результати позапланових перевірок стану пожежної та техногенної
безпеки Козятинського міського територіального центру соціального
обслуговування, готелю «Ірина» та оздоровчо-розважального комплексу
«Кристал».
Зазначено, що під час проведення позапланових заходів державного нагляду
на вказаних об’єктах були виявлені чисельні порушення, які в повному обсязі не
були виконані з приписів попередніх перевірок.
Враховуючи почастішання в державі випадків пожеж з важкими наслідками
та жертвами в закладах, які надають послуги з розміщення (готелях) та установах
для людей похилого віку та осіб з інвалідністю, які сталися через грубі порушення
правил пожежної безпеки, за результатами доповіді та з урахуванням обговорення
Комісія ВИРІШИЛА:
1. Козятинському міському територіальному центру соціального
обслуговування (Дацюк О.О.), ФОП Трембі С.О., ФОП Ковальовій Л.Б.:
- прийняти до неухильного виконання приписи Козятинського районного
сектору ГУ ДСНС України у Вінницькій області.
Термін : згідно приписів РС ГУ ДСНС
- забезпечити усунення виявлених під час перевірки недоліків та виконання
протипожежних заходів.
Термін : згідно приписів РС ГУ ДСНС
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2. Козятинському районному сектору ГУ ДСНС України у Вінницькій
області (Світлишин Д.В.):
- надавати методичну та роз’яснювальну допомогу, щодо усунення порушень
пожежної безпеки;
Термін : постійно
- провести повторні перевірки виконання вимог приписів на усунення
порушень вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки. У разі
невиконання вимог приписів, притягнути винних до відповідальності згідно
чинного законодавства.
Терміни : тер центр 02.04.2021
готель «Ірина» 19.04.2021
ОРК «Кристал» 16.05.2021
3. Контроль за виконанням рішення з 4-го питання покласти на начальника
Козятинського районного сектору ГУ ДСНС України у Вінницькій області
Світлишина Д. В.
V. Щoдo yтoчнення Пеpелiкy найбільш характерних типів можливих
надзвичайних ситуацій на території Козятинської міської територіальної
громади
(ЛИПОВЕЦЬКИЙ Г.І..)
Зa pезyльтaтaми дoпoвiдi тa з ypaхyвaнням oбгoвopення, виходячи з аналізу
ризиків різного характеру на території громади, враховуючи Національний
класифікатор:
Комісія ВИРІШИЛА:
1. Зaтвepдити yтoчнений Пеpелiк найбільш характерних типів можливих
надзвичайних ситуацій на території Козятинської міської територіальної громади
(дoдaток 5).
2. Відділу з питань цивільного захисту та мобілізаційної роботи міської ради
(Липовецький Г.І.) дoвести зaтвеpджений пеpелiк дo всix opгaнiв yпpaвлiння
цивiльнoгo зaхисту, спецiaлiзoвaних слyжб цивiльнoгo зaxисy, opгaнiзyвaти
yтoчнення i доoпpaцювaння вiдпoвiдниx opгaнiзaцiйно-плaнoвих документів.
Tеpмiн: дo 15.04.2021
3.Контроль за виконанням рішення з 5-го питання покласти на начальника
відділу з питань цивільного захисту та мобілізаційної роботи міської ради
Липовецького Г.І.

Перший заступник голови комісії

Секретар комісії

А.Корнійчук

Г.Липовецький
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Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні міської комісії з питань ТЕБ та
НС (протокол від 01.03.2021 р. № 6)
КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН
організаційних і практичних заходів Козятинської міської територіальної громади
з підготовки до паводків та повені у весняний період 2021 року
План розроблено з метою забезпечення готовності органів управління, сил і засобів до оперативного реагування при загрозі
та виникненні надзвичайних ситуацій, пов'язаних з паводками, повенями.
Основні завдання плану:
- координація дій органів виконавчої влади щодо попередження надзвичайних ситуацій, усунення причин, що спричиняють
їх виникнення та створення умов для подолання наслідків надзвичайних ситуацій;
- забезпечення
контролю за станом готовності ланки Козятинської міської територіальної громади Вінницької
територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій,
пов'язаних з паводками, повенями, з метою захисту населення і довкілля, зменшення матеріальних втрат.
№
з/п

1.

2.

Заходи

Відповідальні за виконання

Проаналізувати дії під час повеней та дощових паводків попередніх УЖКГ, ВЦЗ та МР,
років, розробити необхідні заходи, виконавців, джерела матеріального РС ГУ ДСНС,
та фінансового забезпечення, тощо.
КП «Чисте місто»,
ВП Київське ТУФ «ЦБМРЕБС»
З урахуванням попередніх оцінок та кліматичних екстремумів Відділ з питань ЦЗ та МР
відкоригувати карти-схеми зон можливого виникнення надзвичайних
ситуацій (підтоплень), визначивши в першу чергу об’єкти
життєзабезпечення населення, транспорту, зв’язку, житлові будинки,
що можуть зазнати негативного впливу підтоплень.

Терміни
виконання

До 03.03.21

До 03.03.19

з

3.

Створити оперативний штаб та оперативну групу для управління Голова комісії ТЕБ та НС,
При
роботами, пов'язаними з паводками та ліквідацією їх наслідків із РС ГУ ДСНС,
необхідності
наданням їм необхідних транспортних засобів.
КП «Чисте місто»,
ВП Київське ТУФ «ЦБМРЕБС»
4. Уточнити порядок взаємодії, організації зв'язку і оповіщення, регламент Відділ з питань ЦЗ та МР, До 03.03.19
інформування у разі виникнення надзвичайних ситуацій.
загальний
відділ,
відділ
внутрішньої політики
5. Уточнити розрахунок сил та засобів, що можуть залучатися до УЖКГ, відділ з питань ЦЗ та
До 03.03.19
ліквідації підтоплень та їх наслідків, підготувати техніку та обладнання, МР, РС ГУ ДСНС,
привести в готовність аварійно-технічні бригади КП «Чисте місто» та КП «Чисте місто»,
ВП Київське ТУФ «ЦБМРЕБС».
ВП Київське ТУФ «ЦБМРЕБС»
6. Забезпечити безперебійну роботу водозаборів господарсько-питного УЖКГ,
Постійно
призначення, водопровідно-каналізаційних споруд і мереж, системи КП «Чисте місто»,
зливової каналізації, дренажних систем, природних і штучних дренажів ВП Київське ТУФ «ЦБМРЕБС»
для відведення талої та дощової води.
7. Організувати проведення санітарних рейдів з виявленням місць УЖКГ, КП «Чисте місто»,
Лютийзахаращення, забудови, руйнування водовідвідних канав, русел старости,
березень,
струмків із вжиттям заходів до їх відновлення, притягненням у разі квартальні комітети
постійно
необхідності винних до адміністративної відповідальності відповідно
до законодавства, проведенням роз’яснювальної роботи щодо
необхідності розчищення канав від снігу, льодових заторів, замулення,
рослинності.
8. Організувати серію звернень через ЗМІ щодо попередження мешканців УЖКГ, відділ внутрішньої
Лютийгромади стосовно виконання вимог Правил благоустрою щодо політики
березень
розчистки водовідвідних канав, русел струмків.
10. Забезпечити проведення регулярних спостережень за гідрологічним і відділ з питань ЦЗ та МР,
Протягом
льодовим режимом водоймищ в населених пунктах громади, для РС ГУ ДСНС,
весняного
своєчасного вжиття заходів щодо безаварійного пропуску паводку.
старости
періоду
11. Виявляти джерела скиду неочищених стічних вод у водойми та вживати УЖКГ , управління ДПСС,
Протягом
заходів по недопущенню забруднення води відкритих водойм та старости
весняного

з

колодязів збудниками інфекційних хвороб.
12. Проводити постійний аналіз якості питної води водогону та колодязів.
Забезпечити нормативні запаси реагентів, знезаражуючих засобів та
реактивів для очищення, знезараження питної води. Посилити
санітарно-епідеміологічний нагляд за станом якісного водопостачання
населення, роботи каналізаційно-очисних систем, станом інфекційної
захворюваності.
13. Оперативно висвітлювати в засобах масової інформації питання про
розвиток та хід паводків, підтоплень, заходи щодо забезпечення захисту
населення і об’єктів господарювання, а також правила поведінки
населення в цих умовах.

Секретар комісії

ВП Київське ТУФ «ЦБМРЕБС»
Управління ДПСС,
Козятинський лінійний
лабораторний відділ,
Козятинський міжрайонний
відділ лабораторних досліджень
Відділ з питань ЦЗ та МР, НКП
ЦЗ, відділ внутрішньої
політики, ЗМІ

Г.Липовецький

періоду
постійно

Протягом
весняного
періоду

з

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні міської комісії з питань ТЕБ та НС
(протокол від 01.03.2021 р. № 6)
СКЛАД
оперативного штабу для управління роботами, пов’язаними з паводками
та ліквідацією їх наслідків
Корнійчук А.О. - заступник міського голови - начальник управління житловокомунального господарства міської ради, керівник штабу;
Вовкодав І.В.

- заступник начальника управління житлово-комунального
господарства – начальник відділу міського господарства та
благоустрою міської ради;

Швець В.В.

- начальник ДРПЧ – 11 м. Козятин (за згодою);

Липовецький Г.І. - начальник відділу з цивільного захисту та мобілізаційної
роботи міської ради;
Погорелюк А.М. - в.о. директора комунального підприємства «Чисте місто»;
Бойко С.Л.

- заступник начальника ВП Київське ТУ філії «Центр БМР та
ЕБС» АТ «Укрзалізниця» (за згодою);

Козак В.В.

- головний фахівець Козятинського відділення СО «Хмільницькі електричні мережі» АТ «Вінницяобленерго» (за згодою);

Кашперовецький О.В. - фахівець адміністративної діяльності Козятинської
дільниці Хмільницького відділення ПАТ «Вінницягаз»
(за згодою).

Секретар комісії

Г.Липовецький

з

Додаток 3
ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні міської комісії з питань ТЕБ та НС
(протокол від 01.03.2021 р. № 6)
ПЕРЕЛІК
транспорту та засобів міської мобільної групи реагування на
надзвичайні ситуації пов’язаними з паводками та ліквідацією їх наслідків
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Автоцистерна
- 1 один. – ДПРЧ-11
Аварійно-рятувальний автомобіль - 1 один. – ДПРЧ-11
Мотопомпа - 1 один. – ДПРЧ-11
Автокран
- 1 один - Хмільницькі ЕМ
Екскаватор
- 1 один - ВП Київське ТУФ «ЦБМЕРЕБС»
Автоцистерна
- 1 один. – ВП Київське ТУФ «ЦБМЕРЕБС»
Автоцистерна
- 1 один. - КП «Чисте місто»
Санітарний автомобіль
- 1 один - Козятинська підстанція ШМД
Пересувна електростанція
- 1 один - ДПРЧ-11

Секретар комісії

Г.Липовецький

з

Додаток 4
ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні міської комісії з питань ТЕБ та НС
(протокол від 01.03.2021 р. № 6)
ГРАФІК
проведення оцінки стану готовності захисних споруд цивільного захисту
Козятинської міської територіальної громади у 2021 році
№
з/п

Номер сховища
(ПРУ)

1.
2.
3.
4.
5.

№ 00835
№ 00402
№ 00457
№ 00802
№ 00452
№ 00459
№ 00451
№ 208
№ 00401
№ 00808
№ 00809
№ 00810
№ 00861
№ 00876
№ 00866
№ 00869
№ 00837
№ 00873
№ 00801

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

Назва підприємства (балансоутримувача)

Термін
проведення
перевірки

ВП «Експлуатаційне вагонне депо Козятин»
ВП «Козятинська дистанція колії
ВП «Козятинська дирекція залізничних перевезень »
ВП «Вокзал станції «Козятин»
ВП «Локомотивне депо Козятин»

09-12 березня
09-12 березня
09-12 березня
09-12 серпня
09-19 березня

ВП Київське територіальне управління філії «Центр будівельномонтажних робіт та експлуатації будівель та споруд»

15-19 березня
15-26 березня

Козятинське МВПУЗТ

Управління освіти та спорту міської ради (школа-ліцей)
Управління освіти та спорту міської ради (Пиківецька ЗНВК)
Управління освіти та спорту міської ради (Махаринецький ДНЗ)
ПрАТ «Козятинхліб»
ДМД № 322/7 Вінницької філії ПАТ «Укртелеком»

28 червня
29 червня
30 червня
15 квітня
13 вересня

Стан готовності за
результатами оцінки

з

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

№ 00836
№ 00831
№ 00821
№ 00868
№ 00864
№ 00403
№ 00852
№ 00878

21.
22.
23.

№ 00461
№ 00859
№ 00813

24.

№ 00818

25.

№ 00892

ТОВ «Козятинський м’ясокомбінат»
ТОВ «Козятинська швейна фабрика»
Козятинський РС ГУ ДСНС
відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП області
Козятинський міськрайонний суд
ТОВ «Зернокомплекс «Сиваш»
КП «Міська лікарня»
КП «Козятинський міський центр первинної медико-санітарної
допомоги»
ВП Південно-Західна електроенергетична система
Козятинська дільниця СО «Хмільницькі електричні мережі»
Управління ЖКГ міської ради (ЖБ с. Пиковець, вул.
Незалежності, 49)
Управління ЖКГ міської ради (ЖБ с. Махаринці, вул.
Центральна, 49)
Управління ЖКГ міської ради (ЖБ с. Козятин, вул. Щаслива, 6)

Секретар комісії

05 квітня
16 вересня
20 вересня
22 вересня
24 вересня
27 вересня
29 вересня
14 квітня
04 жовтня
06 жовтня
21 квітня
22 квітня
23 квітня

Г.Липовецький

з

Додаток 5

ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні міської комісії з питань ТЕБ та НС
(протокол від 01.03.2021 р. № 6)
ПЕРЕЛІК
найбільш характерних типів можливих надзвичайних ситуацій
на території Козятинської міської територіальної громади
1.1. Техногенного характеру
Код 10110 - НС унаслідок аварій на транспорті з викиданням (загрозою
викидання) небезпечних і шкідливих (забруднювальних) речовин;
Код 10130 - НС унаслідок аварії на залізничному транспорті з тяжкими
наслідками (катастрофи);
Код 10160 - НС унаслідок аварії автомобільного транспорту;
Код 10210 - НС унаслідок пожеж, вибухів у будівлях і спорудах ;
Код 10231 - НС унаслідок пожежі, вибуху на залізниці;
Код 10400 - НС унаслідок наявності у навколишньому середовищі
шкідливих (забруднювальних) і радіоактивних речовин понад ГДК;
Код 10600 - НС унаслідок руйнування будівель і споруд;
Код 10760 - НС унаслідок аварії в електричних мережах;
Код 10800 - НС унаслідок аварії в системах забезпечення.
1.2. Природного характеру
Код 20300 - метеорологічні НС, пов'язані з атмосферними опадами;
Код 20320 - метеорологічні НС температурні;
Код 20330 - метеорологічні НС, інші;
Код 20510 - НС, пов'язана з високим рівнем води (водопілля, паводки);
Код 20600 - НС, пов'язані з пожежами в природних екологічних системах;
Код 20710 - НС, пов'язані з інфекційним захворюванням людей;
Код 20730 - НС, пов'язані з інфекційними захворюваннями
сільськогосподарських тварин.
1.3. Соціального характеру
Код 30100 - збройні напади, захоплення й утримування об'єктів державного
значення (найважливіших і важливих державних об'єктів) або реальна загроза
здійснення таких акцій;
Код 30400 - установлення вибухового пристрою у багатолюдному місці,
установі (організації, підприємстві), житловому секторі, транспорті;
Код 30600 - НС, пов'язані з нещасними випадками з людьми.

Секретар комісії

Г.Липовецький

