
ЗВІТ
про стан цивільного захисту міста Миколаєва

у 2022 році.

Діяльність  органів  управління  та  сил  ЦЗ  м.Миколаєва  у  2022  р.
спрямовувалась  на  забезпечення  виконання  розпорядження  Миколаївської
обласної державної адміністрації  від 04.02.2022 № 33-р “Про основні завдання
цивільного  захисту  Миколаївської  області  на  2022  рік”,  розпорядження
міського голови від 22.02.2021 № 33 р „Про планування та реалізацію основних
завдань і заходів цивільного захисту м. Миколаєва на 2021 рік”.

Головним  завданням  з  підготовки  цивільного  захисту  м. Миколаєва  на
2022 рік  вважалося  виконання  завдань  та  заходів  щодо реалізації  державної
політики,  спрямованої  на  забезпечення  безпеки  та  захисту  населення  і
територій, матеріальних і культурних цінностей та довкілля від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру у мирний час та в особливий
період.

Основні зусилля у ході реалізації головного завдання зосереджувались на:
- забезпеченні  готовності  до  дій  Миколаївської  міської  ланки

територіальної  підсистеми  єдиної  державної  системи  цивільного  захисту
Миколаївської області;

- проведенні  попереджувальних  заходів  у  сфері  захисту  населення,
техногенної  та  пожежної  безпеки,  з  метою  зниження  ризиків  виникнення
надзвичайних ситуацій та зменшення людських і матеріальних втрат;

- розвитку створеного потенціалу засобів захисту населення, накопичення
матеріальних  резервів,  призначених  для  попередження  та  ліквідації
надзвичайних ситуацій;

- підтриманні  у  постійній  готовності  до  функціонування  систем
централізованого  оповіщення  про  загрозу  або  виникнення  надзвичайних
ситуацій, здійснення їх модернізації;

- забезпеченні  достатнього  фінансування  бюджетами  всіх  рівнів  заходів
цивільного захисту;

- розробленні  та  здійсненні  заходів,  спрямованих  на  безаварійне
функціонування  потенційно  небезпечних  об’єктів,  систем життєзабезпечення
міста;

- підготовці та навчанні осіб керівного складу та фахівців, діяльність яких
пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту.

Виконання  заходів,  спрямованих  на  ефективну  реалізацію  державної
політики  у  сфері  захисту  населення  і  територій  від  надзвичайних  ситуацій
техногенного та природного характеру, запобігання та оперативного реагування
на  них,  вважалося  одним  із  пріоритетних  завдань  органів  місцевого
самоврядування,  підприємств,  установ  та  організацій,  незалежно  від  форм
власності і підпорядкування.

Планування попереджувальних заходів.
З  метою  забезпечення  гарантованого  рівня  захисту  населення,

запобіганню виникненню НС у 2022 році:



1.  Відпрацьовувались  заходи  спрямовані  на  локалізацію  і  ліквідацію
воєнних  надзвичайних  ситуацій  (40000  —  НС  воєнного  характеру)  при
руйнуванні  житлових  будівель,  споруд,  систем   газо-,   електро-,   тепло-   і
водопостачання (при нанесенні ракетно-артилерійських ударів).

2.  Участь  у  роботі  штабу  з  ліквідації  НС  воєнного  характеру  у
м.Миколаєві, пов’язаної з військовою агресією РФ.

3. Забезпечено роботу комісії з питань ТЕБ і НС м.Миколаєва.
4.  Виконання  заходів з   ліквідації   наслідків  медико-біологічної

надзвичайної  ситуації  природного  характеру,  пов’язаної  із  поширенням
коронавірусної хвороби COVID-19 на території міста Миколаєва. 

5. Здійснювався контроль за утриманням та станом готовності ЗС ЦЗ та
підвальних приміщень, які можливо використовувати для укриття населення. 

6.  Відповідно  до  вимог  наказу  МВС  України  від  10.04.2017  №  301
вживалися  заходи  щодо  запобігання  загибелі  людей  на  водних  об’єктах.
Проводились  роботи  щодо  очищення  пляжів,  зон  відпочинку  на  воді  від
вибухо-небезпечних предметів.

7.  Забезпечено  ремонт  та  експлуатаційно-технічне  обслуговування
системи оповіщення та зв'язку ЦЗ, розташованої на території міста. 

8.  Виконувались  заходи   міської  цільової соціальної  Програми
забезпечення цивільного захисту м.Миколаєва на 2020-2022 роки, яка прийнята
рішенням  Миколаївської  міської  ради  від  20.12.2019  №  56/65.  З  міського
бюджету, з початку року використано  55 925 842  грн.

9.  Виконувались  заходи  щодо  забезпечення  засобами  радіаційного  і
хімічного захисту працівників органів місцевого самоврядування. 

10.  Відповідно до Постанови КМУ від 26.06.2013 № 443 проведено 37
спеціальних об'єктових навчань (тренувань) з питань ЦЗ.

11. Забезпечено аварійно-рятувальним  обслуговуванням територію міста.
12. Забезпечено функціонування мережі радіаційного спостереження, яка

дозволяє своєчасно отримувати інформацію щодо радіаційного фону в місті з
29 об'єктів.

13. Організовано навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких
пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань ЦЗ в мережі підрозділів
навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності
Миколаївської області. 

14. Організовано роботу з пропаганди знань серед населення щодо дій при
виникненні  НС,  дотримання  правил  безпеки  при  нанесенні  ракетно-
артилерійських ударів та правил пожежної безпеки.

15.  Виконувались заходи щодо недопущення переохолодження осіб без
визначеного місця проживання.

Організація роботи комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій.

Протягом  2022  року  проведено  13  засідань  комісії  -  3  чергових  та  10
позачергових, на яких розглянуто 4 планових та 11 позапланових питань.  По
всім питанням прийнято відповідні рішення.

Протягом 2022 року за зверненням Комісії прийнято 98 рішень виконкому
щодо виділення матеріалів з матеріального резерву міста Миколаєва.



№
з/п

Дата
проведення

Прото
кол №

Питання, що розглядалися

1. 05.01.22
позачергове

1 Про вжиття заходів на аварійному будинку за адресою
вул. Шнеєрсона, 8.

2.  28.01.22
позачергове

2 Щодо  захворювань на ГРВІ та  Covid-19 в навчальних
закладах міста.

3.   28.01.22
позачергове

2 Про розгляд звернення КП “ЕЛУ автодоріг” з питання
щодо  виділення  ПММ  з  матеріального  резерву  міста
Миколаєва.

4.  18.02.22 3 Підведення підсумків роботи органів управління та сил
цивільного захисту м.Миколаєва за 2021 рік.

5.  15.04.22 4 Про заходи щодо забезпечення водопостачання в зв'язку
з аварією на водомережі МКП “Миколаївводоканал”

6.  27.04.22
позачергове

5 Про  фінансування  заходів  по  забезпеченню
водопостачання  та  захисту  вікон  лікувальних  закладів
Миколаївської міської ради.

7.  29.04.22
позачергове

6 Про  класифікацію  надзвичайної  ситуації  за  рівнем
(визначення рівня надзвичайної ситуації) .

8.  27.06.2022
позачергове

7 Про попередження захворювання населення на особливо
небезпечні інфекційні хвороби, в тому числі холери

9.  05.08.22
позачергове

8 Про  фінансування  заходів  по  забезпеченню  сталого
фінансування  лікувальних  закладів  Миколаївської
міської ради.

10.  04.10.22
позачергове

9 Про  заходи  по  забезпеченню  сталого  фінансування
лікувальних закладів Миколаївської міської ради.

11.  28.10.22 10 Про дії на випадок застосування російською федерацією
ядерної зброї.

12.  28.10.22 10 Про стан готовності  сил та  засобів  до дій в  складних
погодних умовах зимового періоду.

13.  09.12.22
позачергове

11 Про  фінансування  заходів  по  забезпеченню  сталого
функціонування  лікувальних  закладів  Миколаївської
міської ради

14. 16.12.22
позачергове

12 Про  фінансування  заходів  по  забезпеченню  сталого
функціонування  лікувальних  закладів  Миколаївської
міської ради.

15. 26.12.22
позачергове

13 Про  фінансування  заходів  по  забезпеченню  сталого
функціонування  лікувальних  закладів  Миколаївської
міської ради.



Організація роботи комісії з питань евакуації.
Планування  евакуації  населення  м.  Миколаєва  сплановано  відповідно

постанови Кабінету  Міністрів  України від  30 жовтня 2013 року №841 “Про
затвердження  Порядку  проведення  евакуації  у  разі  загрози  виникнення  або
виникнення  надзвичайних  ситуацій  техногенного  та  природного  характеру”.
Структура  Плану  відповідає  положенням  Методики  планування  заходів  з
евакуації, затвердженої наказом МВС України від 10.07.2017 №579.

Відповідно рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від
26.09.2014 № 915  «Про створення  комісії  з  питань  евакуації  м.  Миколаєва»
створено комісію з питань евакуації.

Робота  евакуаційних  органів  в  звітному  періоді  була  спрямована  на
уточнення та коригування планів евакуації, забезпечення постійної готовності
сил та засобів до дій за призначенням в разі виникнення надзвичайних ситуацій
техногенного, природного та соціального характеру. 

Проведено  уточнення  розрахунків  відомчих  сил  та  засобів  та  списків
оповіщення евакуаційних органів міста, міського і районних планів евакуації
населення.

В районах міста визначені збірні пункти евакуації та місця розміщення
евакуйованого  населення.  Всього  в  місті  передбачено  54  збірних  пунктів
евакуації.  Станом  на  31.12.2022  з  них  пошкоджено/частково  зруйновано/
зруйновано внаслідок обстрілів 14 закладів.

Спеціалізованою службою транспортного та технічного забезпечення ЦЗ
уточнено кількість  автомобільної  техніки  автотранспортних підприємств,  які
можуть бути залучені  до евакуаційних перевезень.  Станом на кінець року в
наявності 269  транспортних  засобів  місткістю  5814  ос. для  здійснення
евакуаційних перевезень.

У зв’язку із небезпекою від ракетно-артилерійських обстрілів території м.
Миколаєва,  при сприянні  Миколаївської  міської  ради організовано евакуацію
літніх людей, жінок з дітьми, осіб з інвалідністю. Після реєстрації бажаючих
виїхати  з  міста  у  електронній  формі  та  обробки  результатів  волонтерами,
відбувається  вивезення  людей  за  напрямками  Миколаїв-Паланка,  Миколаїв-
Одеса, та інші місця призначення (Германія, Австрія, Естонія, Литва, Польща
тощо). Станом на 31.12.2022 вивезено 21352 особи, з них до Паланки — 8153
ос., Одеси — 9625 ос., інші населені пункти — 3574 ос. 

Відповідно до рішення виконкому міської ради від 04.04.2022 №278 “Про
організацію  розміщення  тимчасово  переміщених  осіб,  які  прибули  в  місто
Миколаїв з інших населених пунктів, де ведуться бойові дії, та мешканців міста
Миколаєва, які змушені залишити своє житло у зв’язку з його руйнуванням в
результаті бойових дій”, в закладах дошкільної освіти м.Миколаєва відбувається
прийом евакуйованих мешканців Миколаївської, Херсонської області. З початку
війни, станом на 31.12.2022 всього прийнято 3086 осіб.

У  зв’язку  із  обстрілами  об’єктів  цивільної  інфраструктури  та  загрозою
масштабних  руйнувань  систем  життєзабезпечення,  на  виконання  протоколу
чергового  засідання  обласної  комісії  з  питань  евакуації  (протокол  №2  від
14.09.2022)  управлінням  з  питань  НС  та  ЦЗН  Миколаївської  міської  ради
розроблено та погоджено План евакуації населення міста Миколаєва на випадок
надзвичайної ситуації, пов'язаної зі зривом опалювального сезону.



Оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних 
ситуацій та інформування у сфері цивільного захисту

Для  організації  та  здійснення  заходів  забезпечення  стійкого
функціонування  технічних  засобів  автоматизованих  систем  централізованого
оповіщення, оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних
ситуацій  органів  управління  цивільного  захисту,  сил  цивільного  захисту,
суб'єктів  господарювання  та  населення  розпорядженням міського  голови  від
23.12.2016  №358р  створено  спеціалізовану  службу  цивільного  захисту
оповіщення та зв’язку м.Миколаєва.

Служба створена на базі управління з питань надзвичайних ситуацій та
цивільного  захисту  населення  Миколаївської  міської  ради,  МФ  ПАТ
«Укртелеком»,  служби  оперативного  реагування   “Колцентр  15-88”  ММР,
відділу  громадських  зв'язків  Миколаївської  міської  ради,  телерадіомовних
компаній,  операторів і провайдерів телекомунікацій.

З метою виконання завдань  за  призначенням Служба  використовує дві
незалежні системи  оповіщення: 

- регіональної внутрішньообласної системи централізованого оповіщення
«Сигнал-ВО»;

-  місцевої  автоматизованої  системи  централізованого  оповіщення  про
загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у м. Миколаєві.

До  складу  регіональної  внутрішньообласної  системи  централізованого
оповіщення «Сигнал-ВО» входить:

-  80 електросирен різної модифікації  (в  тому  числі  на  об'єктах
комунальної власності -  21 шт.,  на  об'єктах державної власності -  29 шт.,  на
інших  установах  та  організаціях  недержавної  власності  -  30  шт.), з них: 66
централізованого вмикання, 14 автономного запуску;

- 22 стійки централізованого виклику.
З  метою  забезпечення  керування  регіональною  внутрішньообласною

системою  централізованого  оповіщення  «Сигнал-ВО»,  укладено  договір  на
безоплатне відповідальне зберігання (з правом користування) блоків управління
П-164-У та передавача П-164-Д для запуску сирен по м. Миколаєву.

До складу місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення
про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у м. Миколаєві входить:

І. Підсистема централізованого виклику та інформування керівного складу
органів управління цивільного захисту міста «ОЛЬХОН».

Цілодобово  працює  автоматизований  комплекс  системи  оповіщення
“ОЛЬХОН”, на який заведено робочі, квартирні та мобільні телефони керівного
складу  міста,  членів  міських  та  районних  комісій  ТЕБ  і  НС,  евакокомісій,
керівників підприємств які залучаються до протидії загрозам зимового періоду
та  ліквідації  наслідків  НС,  міські  територіальні  формування  ЦЗ,  начальники
спеціалізованих  служб,  об'єкти  категорії  ЦЗ,  компанії  які  обслуговують
житловий  фонд  міста.  Цей  комплекс  має  можливість  доводити  необхідну
інформацію як до кожної окремої комісії району, так і до всіх комісій районів
та міста одночасно:

- 12 ліній телефонного зв'язку;
- кінцеві засоби оповіщення - стаціонарні та мобільні телефони.
ІІ.  Підсистема централізованого оповіщення про загрозу або виникнення

надзвичайних ситуацій  керівного складу  і населення міста «Пріоритет». 



На  підставі  сертифікату  управління  ДАБК  ММР  (серія  МК
№162193511926  від  17.12.2019)  введено  в  експлуатацію  місцеву  систему
централізованого  оповіщення  про  загрозу  або  виникнення  надзвичайних
ситуацій м.Миколаєва.

Встановлено модулі керування оповіщенням (типу МКО-4ТR) в кількості
2 од., через станції ефірного мовлення (УР-1 (UA: Українське радіо) на частоті
92,0 МГц  та  УР-2 (UA: Радіо “Промінь”) на частоті 88,8 МГц). 

На  об’єктах  комунальної  власності   встановлено  138  гучномовця
підключених до АРМ  міської системи централізованого  оповіщення  про
загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій: 

- сигнально-гучномовний пристрій потужністю до 4 Вт (типу БО-FM-04-
01)  у  кількості  116  од.  (заклади  середньої  та  дошкільної  освіти,  будівля
управління освіти Миколаївської  міської ради, адміністрації  районів,  будівля
Миколаївської  міської  ради,  лікувальні  заклади,  будівля управління охорони
здоров’я Миколаївської  міської  ради, МКП  «Миколаївводоканал»,  у
структурних підрозділах департаменту праці та соціального захисту населення
Миколаївської міської ради);

-  щільовий  сигнально-гучномовний  пристрій  підвищеної  потужності
МКО-1Т Platan, потужністю 600 Вт  в кількості 1 од. (мкр. Мала Корениха);

-  блок  оповіщення  (типу  БО-FM-05)  з  акустичними  системами,
потужністю 240 Вт,  та автономним електроживленням (типу ОЗНС-АС-30-1) в
кількості 5 од. (мкр. Велика Корениха, мкр. Варварівка, мкр. Матвіївка, мкр.
Намив);

-  8  двоканальних  комутаційно-гучномовніх  засоби типу  SWFYA-100  та
RWT-20 (мкр. Матвіївка,  мкр. Тернівка).

-  8  сигнально-гучномовних  пристроїв  типу  рупор  BIG  TK-50T  та
комутаційне обладнання для оповіщення населення міста ( мкр. Тернівка, мкр.
Північний).

Крім  того,  влаштовано  з'єднання  місцевої  систем  централізованого
оповіщення  за  допомогою  захищеного  каналу  зв'язку  з  АРМ  чергового
управління з питань ЦЗ Миколаївської ОДА.

Також  організована  взаємодія  між  територіальною  та  місцевою
автоматизованими  системи  централізованого  оповіщення  шляхом  спільного
використання Fm-каналу на частоті 92,0 МГц на яку налаштовані кінцеві блоки
оповіщення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення.

Протягом 2020-2022 років на реконструкцію системи оповіщення кошти
не виділялись (в 2019 році витрачено 482,51 тис.грн.,  в  2018 році витрачено
194,875  тис.грн.,  в  2017  – 49,246  тис.грн.).  Залишок  коштів  необхідних  для
реалізації  проекту  становить  843,369  тис.  грн.  (без  урахування  зміни  ціни
внаслідок коригування проекту).

У 2023 році планується провести коригування проєкту та виконати роботи
передбачені проєктно-кошторисною документацією.

ІІІ. Підсистема оповіщення населення  з використанням  станцій ефірного
мовлення,  станцій телевізійного мовлення та   мережу вуличних гучномовців
“Рідна вулиця”,“Радіо Квартал“.

Відповідно  до  затвердженої  схеми  озвучення  території  у  співпраці  з
операторами  радіомовних  компаній  (“Рідна  вулиця”,  “Радіо  Квартал”)
встановлено 168 вуличних гучномовця, які оголошення  про повітряну тривогу



або  її  відбій.  Гучномовці підключені  до  міської  системи  централізованого
оповіщення  про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій з  виділеного
робочого місця управління з  питань НС та ЦЗН ММР. Передача аудіофайлу
здійснюється по каналу зв'язку: Fm-радіо зв'язок.

До  АРМ міської системи централізованого оповіщення про загрозу або
виникнення надзвичайних ситуацій додатково встановлено додаток “Повітряна
тривога”.  Наказом міського голови призначено відповідальних за оповіщення
цім додатком.

Для  оповіщення  та  інформування  населення  використовуються  станції
телевізійного  мовлення  каналу  телерадіокомпанії  “МАРТ” та  мережі
Миколаївського  кабельного  телебачення  (бігучою  стрічкою  або  повним
перериванням відповідних програм),  міську мережу Internet МКТВ "Трион" та
мережу Internet ТОВ “Дикий сад”. 

Додатково  інформація  щодо  загрози  виникнення  або  виникнення
надзвичайних  ситуацій  розміщується  на  офіційному  веб-сайті  Миколаївської
міської  ради  та  сайті  управлінням  з  питань  надзвичайних  ситуацій  та
цивільного  захисту  населення  Миколаївської  міської  ради,  з  подальшим
розповсюдженням на інших інтернет сайтах міста.

Інформація  щодо  оголошення  тривоги  або  її  скасовування  також
розміщується на інформаційних ресурсах:

Офіційний  телеграм-канал  голови  Миколаївської  обласної  військової
державної  адміністрації  Віталія  Кіма  Миколаївської  ОВДА  -
https://t.me/mykolaivskaODA 

Офіційний канал Миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича
- https://t.me/senkevichonline  

Офіційний канал Миколаївської міської ради - https://t.me/mykolaivrada 
Технічна  перевірка  місцевої  автоматизованої  системи  централізованого

оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у м. Миколаєві
здійснюється  щомісяця,  згідно  графіку  затвердженім  першим  заступником
міського голови.

В цілому існуюча система оповіщення м.Миколаєва забезпечує доведення
інформації  до  керівного  складу  та  населення  про  виникнення  або  загрозу
виникнення надзвичайних ситуацій і подій  в тому числі з вадами зору та слуху.

Укриття населення у захисних спорудах цивільного захисту
1. Стан укриття населення у захисних спорудах цивільного захисту (далі -

ЗС ЦЗ).
Фонд захисних споруд м. Миколаєва складає 222 сховища, з них:
- 79 сховищ державної форми власності;  
-  97  сховищ комунальної  форми  власності,  у  тому числі  4  сховища в

обласній  комунальній власності;
- 46 сховищ  приватної форми  власності. 
На обліку  територіальної громади м. Миколаєва знаходяться  93 ЗС ЦЗ:
- 72 ЗС департамент ЖКГ ММР;
- 7 ЗС управління освіти ММР;
- 5 ЗС управління з питань НС та ЦЗН ММР;
- 3 ЗС управління охорони здоров’я ММР;



-  3  ЗС управління з  питань культури та охорони культурної  спадщини
ММР;

- 1 ЗС департамент праці та соціального захисту населення ММР;
- 1 ЗС міськвиконком;
- 1 ЗС МКП “Миколаївводоканал”.
Аналіз стану захисних споруд:
- 17 сховищ утримуються без порушень вимог ДБН;
- 50 сховище мають незначні порушення;
-  155  сховища  не  готові  до  використання  за  призначенням,   з  причин

виходу  з  ладу  фільтровентиляційного  обладнання,  підтоплення,  аварійного
стану.

Укриття  населення  м.  Миколаєва  у  разі  виникнення  НС  планується
здійснити  у  захисних  спорудах,  а  також  шляхом  використання  підвальних
приміщень у будівлях та у будинках приватного сектора.

У  наявному  фонді  захисних  споруд  укривається  населення  у  кількості
333 864 особи, в тому числі:

- у сховищах  -25 895 осіб;
-  в  підвальних  приміщеннях  багатоповерхових  будинків,  установ  та

організацій 254 509 осіб;
- в підвальних приміщеннях будинків приватного сектору 40 000 осіб;
- НПЗ (найбільша працююча зміна) - 13 460 осіб.
Управління з питань НС та ЦЗН ММР постійно здійснює  контроль за

утриманням та приведенням у готовність  до використання за призначенням
захисних споруд ЦЗ згідно річного плану. З початку поточного року на 30 ЗС
ЦЗ  складено акти.

Міською інвентаризаційною комісією з  технічної  інвентаризації  ЗС ЦЗ
розглянуто документацію на 176 ЗС ЦЗ, в тому числі: 

- 68 ЗС ЦЗ державної форми власності;
- 95 ЗС ЦЗ комунальної форми  власності;
- 13 ЗС ЦЗ  приватної форми  власності.
На 116 ЗС ЦЗ отримано свідоцтва про право власності на нерухоме майно

та витяги про державну реєстрацію прав.
У квітні, травні 2022 року проведено ремонт захисних споруд цивільного

захисту, а саме:
- ЗС ЦЗ № 52621, вул. Металургів, 4, СМП “Ніка-Тера” та ТОВ “Компанія

“Євровнешторг” надали благодійну допомогу з відновлення електропостачання
ЗС  ЦЗ  (проведено  зовнішний  електрокабель,  встановлено  електричні  щітки,
електророзетки, електричні світильники із захисними плафонами);

- 27 ЗС ЦЗ територіальної громади м. Миколаєва, розташовані в житлових
будинках,  департаментом  ЖКГ  ММР  та  КЖЕП  Центрального  району
м. Миколаєва проведено ремонти систем водозабезпечення та водовідведення
(заміна  ємностей  для  води,  унітазів,  умивальників,  трубопроводів)  на  суму
464,4 тис. грн.

- ЗС ЦЗ управління з питань НС та ЦЗН ММР, пр.Миру, 2а (поточний
ремонт) на суму 60 тис.грн.

Представниками  управління  з  питань  НС  та  ЦЗН  ММР  сумісно  з
волонтерами громадської організації МРІЙДІЙ проведено обстеження ЗС ЦЗ,
розташованих в житлових будинках. За результатами обстеження волонтерами



громадської організації проводиться забезпечення ЗС ЦЗ необхідними речами
для населення.

23  ЗС  ЦЗ  та  14  підвальних  приміщень,  в  яких  укривається  населення
міста, забезпечені  електрочайниками, постільним приладдям, розкладачками,
аптечками, водою питною, ліхтариками, вогнегасниками та іншим майном.

Представникам  Норвезької  Ради  у  справах  біженців  (NRS),  голові
Миколаївської  обласної  організації  Товариства Червоного   Хреста  України
надано перелік  захисних споруд цивільного захисту територіальної громади
міста  Миколаєва  для  запропонованої  організації  забезпечення  приладдям  та
проведення косметичних ремонтів. 

На виконання  доручення  першого заступника  Миколаївського  міського
голови  у  зв'язку  з  запровадженням на  території  України воєнного  стану  від
24.02.2022 №30/02.02.05-10 вжиті заходи щодо цілодобового доступу громадян
міста до захисних споруд цивільного захисту (сховищ, підвальних приміщень)
відповідно до розрахунку укриття населення м. Миколаєва.

Проведено  коригування  переліку  підвальних  приміщень,  які  можливо
використовувати для укриття населення на випадок виникнення НС.

На  обліку  управління  з  питань  НС та  ЦЗН знаходиться  501  підвальне
приміщення, місткість 254,509 осіб, які можливо використовувати для укриття
населення, короткочасного, терміном до 6 годин.

У  березні  2022  року  13  ОГД  надали  доступ  населенню  до  ЗС  ЦЗ,
розташованих на їх  територіях,  місткістю 7 770 осіб.

Радіаційний і хімічний захист
Хімічна  небезпека  в  м.  Миколаєві  пов'язана  із  наявністю  об'єктів,  що

використовують  небезпечні  хімічні  речовини  або  їх  транспортування
територією міста. 

У промисловому комплексі м. Миколаєва функціонує 3 об'єкти, на яких
зберігається або використовується у виробничій діяльності  28 т  небезпечних
хімічних речовин, у тому числі: 13,0 т хлору, 15 т аміаку.

Загальна площа зони можливого хімічного ураження складає 15,615 кв.км
з населенням 17,688 тис. осіб.

Загальна  площа  прогнозованої  зони  хімічного  ураження  складає
2,677 кв.км з населенням 3,038 тис. осіб.

Заходи  забезпечення  засобами  радіаційного  і  хімічного  захисту
працівників органів місцевого самоврядування та непрацюючого населення, яке
проживає в прогнозованій зоні хімічного забруднення передбачено  рішенням
Миколаївської  міської  ради  20.12.2019  №56/65  “Про  затвердження  міської
цільової соціальної програми забезпечення цивільного захисту м. Миколаєва на
2020-2022 роки”.

Стан забезпечення засобами захисту органів дихання:
Персонал ХНО:
- потрібно -  0,911 тис. шт., 
- в наявності -  0,911 тис. шт. (100%).
Доросле непрацююче населення, яке проживає в ПЗХЗ - потрібно -  1,603

тис. шт., в наявності -  0,399 тис. шт. (24%).
Працівники виконавчих органів Миколаївської міської ради:
- потрібно -  1,050  тис. шт., 



- в наявності -  0,812 тис. шт. (77%).
Особовий склад міського територіального формування цивільного захисту

забезпечений :
- засобами індивідуального  захисту органів дихання від бойових отруйних

0,208 тис. шт (100%);
-  промисловими  засобами  захисту  органів  дихання  від  небезпечних

хімічних речовин 0,128 тис.шт (62%);
- протигазами ізолюючого типу 0,023 тис.шт. (100%)
- одягом спеціальним захисним 0,077 тис.шт. (37%);          
- приладами радіаційної  розвідки 0,016 тис. шт. (7%);
- приладами хімічної розвідки 0,004 тис.шт. (25%)               
З метою забезпечення радіаційного і хімічного спостереження створено:
 1.Пости радіаційного та хімічного спостереження — 14 од., в тому числі:
- в Центральному районі – 1;
- в Інгульському районі – 4; 
- в Заводському районі - 5;
- в Корабельному районі - 4. 
2.  Диспетчерські служби з цілодобовим режимом чергування — 4 од.,  в

тому числі:
- в Центральному районі – 1;
- в Інгульському районі – 1; 
- в Корабельному районі - 2. 
Протягом року придбано та отримано 74 од. побутових дозиметрів МКС-

05 ТЕРРА-П,
Відповідно до доручення міського голови від 23.05.2022 №56/02.02.05-10

організовано 49 точок радіаційного спостереження.
Визначено  підприємства  (підрозділи),  які  можуть  залучатися  для

проведення санітарної обробки людей, одягу та  обеззараження (знезараження)
техніки у разі виникнення надзвичайних ситуацій:

- об'єкти  побутового обслуговування, що пристосовані для проведення
санітарної оброки населення та спеціальної обробки одягу і майна — 5;

-  автотранспортні  підприємства,  що  пристосовані  для  проведення
спеціальної обробки техніки — 1.

Аналіз надзвичайних ситуацій і подій 
У  2022 році зареєстровано 2 надзвичайні ситуації (далі — НС): 
1. Державного  рівня:
Продовжується  реагування  на  надзвичайну  ситуацію,  пов’язану  з

захворюванням   на  COVID-19,  яка  несе  загрозу   поширення  на  території
Миколаївської  області  гострої  респіраторної  хвороби,  спричиненої
коронавірусом 2019-nCoV .

Відповідно  до  Національного  класифікатора  надзвичайних  ситуацій  ДК
019:2010  дана  подія   класифікується  як  надзвичайна  ситуація  медико-
біологічного  напрямку  природного  характеру -  Код  ситуації  20712
"Захворювання людей на особливо небезпечні інфекційні хвороби".

Станом на 29.12.2022 всього в м.Миколаєві офіційно підтверджено 94901
позитивних випадків інфікування COVID-19 за весь період спостереження. 



N°
з/п

Показники Значення

1 Кількість осіб інфікованих (офіційно підтверджено) 94901
2 Активних хворих 49
3 На самоізоляції 84
4 Кількість осіб, які вилікувались 92836
5 Кількість померлих від коронавірусу 2016

З  початку  вакцинальної  кампанії   проведено,  станом  на  21.11.2022  –
447 858 щеплень:

- щеплено першою дозою – 203 266
- щеплено другою дозою –201 214
- додаткову 3 дозу вакцини отримали – 134
- першу бустерну дозу отримали – 40539
- другу бустерну дозу отримали – 2705

2. Державного  рівня:
В  лютому  місяці  виникла  надзвичайна  ситуація  в  зв’язку  з  військовою

агресією РФ  (40000 — НС воєнного характеру).
За  час  агресії  в  місті  загинуло  156  цивільних  осіб,  з  них  2  дитини.

Поранено  711  особи,  з  них  10  дітей.  Пошкодження  внаслідок  ракетно-
артилерійських ударів зазнали заклади соціального захисту, культури, охорони
здоров‘я,  освіти,  фізичної культури і  спорту, торгівлі,  об’єкти комунального
господарства, промислових підприємств, аптечні заклади та житловий сектор
на загальну суму 1 502 454 тис.грн. 

Для фіксації мешканцями руйнувань внаслідок обстрілів, міською владою
розроблено  онлайн  форму  https://bit.ly/3itmPuR.  Станом  на  30.12.2022  через
онлайн форму щодо пошкоджених будинків надійшло 1090 звернень. 

Групами піротехнічних робіт ГУ ДСНС з початку російської агресії 4970
разів  залучалась  для  ідентифікації  та  вилучення  ВНП на  території  міста  та
області після обстрілів. Всього вилучено 7499 ВНП.

Сили цивільного захисту.
До складу сил цивільного захисту Миколаївської міської ланки ТП ЄДС

ЦЗ в Миколаївській області входять:
-  аварійно-рятувальні  служби  (7  державних,  кількістю  465  осіб;  1

об’єктова, кількістю 9 осіб)
- міське територіальне формування цивільного захисту, кількістю 208 осіб
-  об’єктові  формування  цивільного  захисту  (225  формувань,  кількістю

1796 осіб).
- добровільні формування цивільного захисту (1 формування, 13 осіб)

Реагування на НС в осінньо-зимовий період 
Розпорядженням міського голови від 19.12.2022 №132р “Про заходи по

боротьбі  зі  сніговими  заметами,  ожеледицею  та  іншими  наслідками
стихійних явищ на 2022-2023 рр.” затверджено персональний склад міського
штабу з даного питання.



Адміністраціями районів Миколаївської міської ради проводиться робота
по  підготовці  розпоряджень  голів  адміністрації  щодо  підготовки  міського
господарства районів до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років та
його сталого проходження, якими буде затверджено склад районних штабів по
боротьбі  з  наслідками  стихійних  явищ,  погоджені  розрахунки   виділення
додаткової  техніки  від  підприємств,  установ  та  організацій  для  розчищення
під’їзних шляхів до об’єктів життєзабезпечення та визначено перелік вулиць
для розчищення від снігу.

Управлінням  з  питань  НС  та  ЦЗН  Миколаївської  міської  ради
відредаговано “План реагування на надзвичайні ситуації міста Миколаєва” та
додатки до нього:

- “Дії органів управління і сил цивільного захисту під час реагування на
НС, метеорологічного характеру на території міста Миколаєва”;

- “Дії органів управління і сил цивільного захисту під час реагування на
НС, на системах життєзабезпечення міста Миколаєва”

Розроблено  та  погодження  з  управлінням  з  питань  ЦЗ  Миколаївської
облдержадміністрації  «Оперативний  плани  спільних  дій,  спрямованих  на
локалізацію і ліквідацію можливих наслідків аварій на системах газо-, електро-,
тепло- та водопостачання міста Миколаєва». 

Уточнено  склад  та  номери  телефонів  груп  оповіщення  автоматизованої
системи  виклику  та  інформування  керівного  складу  органів  управління
цивільного захисту міста «ОЛЬХОН».

Для проведення невідкладних відбудовних робіт і заходів, спрямованих на
запобігання,  ліквідацію  надзвичайних  ситуацій  техногенного  і  природного
характеру та їх наслідків створено міський матеріальний резерв, який містить
будівельні, промислові вироби та ПММ, у тому числі:

- бензин 22000 л;
- дизельне паливо 68050 л.
КП «ЕЛУ автодоріг» в наявності протиожеледні матеріали:
- солі 1846,983 т.; 
- піщано-сольової суміші 321 т.; 
Управлінням  з  питань  НС  та  ЦЗН  ММР  відкориговано  наявність

автономних та пересувних джерел енергоживлення.
Під  час  складних  погодних  умов  планується  залучення  спеціалізованої

комбінованої техніки:
- МАЗ — 9 од. (посипально-прибиральна);
- Навантажувач SEM — 1 од.;
- Трактор ХТА-200 — 3 од. (прибиральні очищувачі);
- ЭО 2626 — 2 од. (екскаватор-навантажувач);
- КРАЗ ВИВА — 2 од. (очищувально-прибиральна).

Техніка в робочому стані.
Суб’єктами  життєзабезпечення організовано  цілодобове чергування

аварійно-диспетчерських служб  та  готовність наявних сил та засобів для
ліквідації можливих надзвичайних ситуацій.

Автономними  джерелами  живлення  (дизель-  та  бензогенераторами)
забезпечені  9  закладів  охорони  здоров’я  міста  з  цілодобовим  перебуванням
людей. Заклади забезпечені запасом ПММ, який складає 18106 л.



Для  забезпечення  безперебійної  роботи  в  зимовий  період  та  ліквідації
наслідків складних погодних умов по закладах охорони здоров’я міста створено
запаси посипного матеріалу (пісок, сіль, протиожеледна суміш) у кількості 22
тон. Також в кожному закладі створено запас інвентарю для прибирання снігу
та льоду.

В чотирьох лікарнях міста: КНП ММР “Міська лікарня швидкої медичної
допомоги”, “Міська дитяча лікарня №2”, “Міська лікарня №3”, “Міська лікарня
№4”  в  наявності  міні-трактори,  які  в  зимовий період  використовуються  для
прибирання снігу.

Рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 01.11.2022
№586  “Про  організацію  надання  своєчасної  допомоги  бездомним  особам  в
осінньо-зимовий період 2022-2023 років”, визначені адреси відкриття пунктів
обігріву  (на  період  зниження  температури  повітря  нижче  -5ºС),  гарячого
харчування та роздачі речей за адресами:

- вул. Кругова, 47 (Центр реінтеграції бездомних громадян);
- с. Весняне, вул. Очаківська, 1-Б (Благодійна організація “Миколаївський

центр соціальної реабілітації “Відновлення”(за узгодженням).
Управлінням транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій ММР

визначено  наступні  стоянки  (місця  відстою)  великовантажних  транспортних
засобів:

1.  Одеський  напрямок:  ТОВ “Ян  Марк-Термінал”,  автозаправна  станція
“WOG”;

2. Дніпровський, Кропивницький напрямки: ПП “Слов’янський базар”;
3. ТОВ СП “НІБУЛОН”;
4. ТОВ “Морський спеціалізований порт “Ніка-Тера”:
-  вул.  Айвазовського,  усі  напрямки  для  вантажного  транспорту

підприємства;
- вул. О. Вишні, усі напрямки для вантажного транспорту підприємства;
5. ТОВ “ГРИНТУР-ЕКС”: вул. Залізнична.
Здійснюється моніторинг погодних умов та  обмін інформацією на рівні

органів місцевого самоврядування. Щоденно Миколаївським обласним центром
з  гідрометеорології  по  електронному  зв’язку  надається  до  управління
оперативна  інформація  і  попередження  про  стихійні  та  небезпечні
гідрометеорологічні  явища,  різкі  зміни погоди.  Попереджувальна інформація
негайно доводиться до зацікавлених осіб та установ міста.

Роз'яснювальна робота серед населення щодо основних причин виникнен-
ня  НС  (пожеж)  та  заходів  щодо  їх  запобігання  організована  через  засоби
масової інформації.

Управлінням  з  питань  НС  та  ЦЗН  Миколаївської  міської  ради  на
офіційному інтернет-сайті міськвиконкому розміщуються тексти роз’яснень,
оголошень, звернень, прогнозів погоди. 

Створення фінансових та матеріальних  резервів.
Матеріальні резерви в м. Миколаєві створені на міському та об’єктовому

рівнях, згідно Постанови КМУ України від 30.09.2015 № 775 та відповідного
рішення  виконавчого  комітету  Миколаївської  міської  ради   від  26.02.2016
№ 173.



Міський матеріальний резерв, призначений для запобігання та ліквідації
НС.  Щорічно,  за  рахунок міського бюджету,  здійснюється  його поповнення,
проводиться аналіз використання резерву для вдосконалення наявних засобів.
Матеріальний резерв розміщено за адресою: вул.В.Чорновола, 4.

Виконання  заходів  щодо  створення,  поповнення  та  утримання  резерву
покладено на управління з питань НС та ЦЗН ММР. 

Протягом  2022  року  в  міський  матеріальний  резерв  закладено
матеріальних  цінностей  на  суму  48  895,465  тис.  грн.  Станом  на  31.12.2022
використано матеріалів на суму 19 699 043 грн.

Резервний фонд бюджету м.Миколаєва складає 30 млн. грн., використано
протягом року  5 496 280 грн.

Підготовка керівного складу і фахівців, 
діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з  питань

цивільного захисту та інших груп населення
Виконання принципу обов'язковості навчання усіх категорій населення з

питань  цивільного  захисту  та  пожежної  безпеки  організовано  відповідно  до
вимог  “Порядку  здійснення  навчання  населення  діям  у  надзвичайних
ситуаціях”, затвердженого постановою КМУ від 26.06.2013 № 444 (зі змінами
внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2018 року № 592)
знаходиться на постійному контролі керівників ЦЗ всіх рівнів.

Вимоги “Організаційно-методичних вказівок щодо навчання населення
Миколаївської  області  з  питань  ЦЗ  і  діям  в  умовах  НС  техногенного  та
природного  характеру  на  2022  рік  виконані  частково  (в  зв’язку  із
запровадженням  і  здійсненням  заходів  правового  режиму  воєнного  стану
внаслідок військової агресії РФ).  Навчання населення здійснювалось шляхом
проведення  занять  на  підприємствах,  в  установах,  організаціях  та  під  час
проведення  спеціальних  об'єктових  навчань  (тренувань)  з  питань  ЦЗ,
самостійного вивчення відповідної інформації. Інформація попереджувального
характеру  розміщувалися  у  засобах  масової  інформації,  на  інтернет-сайтах
міськвиконкому  та  інших  організацій,  в  салонах  громадського  транспорту
тощо.

Функціональне навчання на територіальних курсах НМЦ ЦЗ та БЖД в
Миколаївській  області  станом  на  01.12.2023  пройшли  681  ос.,  план
комплектування курсів виконано на 76 % від запланованих 899 ос.

  Зібрані заявки на навчання у 2023 р. - 582 ос.
Практичну  підготовку   керівного  складу  органів  управління  ЦЗ

організовано відповідно до вимог листа ДСНС від 26.04.2017 №16-6361/1661
“Рекомендації щодо проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з
питань цивільного захисту”

Підвищення  кваліфікації  цільового  призначення  за  програмами
функціонального  навчання  посадових  осіб,  які  організовують  здійснення
заходів щодо реалізації державної політики у сфері ЦЗ організовано згідно з
вимогами постанови КМУ від 23.10.2013 № 819 “Про затвердження Порядку
проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з
організацією і  здійсненням заходів  з  питань цивільного захисту”  зі  змінами,
внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 230, та



проведено  відповідно  до  доручення  облдержадміністрації
від 18.01.2022 № 3-д/з.

Навчання  осіб,  що  залучаються  суб'єктами  господарювання  до
проведення  інструктажів  і  перевірки  знань  з  питань  пожежної  безпеки
організовано в мережі підрозділів НМЦ ЦЗ та БЖД Миколаївської області та в
організаціях,  які  мають  відповідні  ліцензії.  Питання  щодо  проходження
навчання посадових осіб вказаної категорії знаходиться на постійному контролі
керівників підприємств, установ і організацій.

Методичний  супровід  практичної  підготовки  керівників  під  час
організації  та  проведення  навчань,  тренувань  та  осіб,  які  очолюють  штаби
керівництва спеціальних об’єктових навчань і  тренувань з питань цивільного
захисту,  проводиться  фахівцями  циклу  практичної  підготовки  обласних  та
м. Миколаєва   курсів  удосконалення  керівних  кадрів  НМЦ  ЦЗ  та  БЖД
Миколаївської  області  згідно  вимог  наказу  МВСУ  від  29.05.2014  №  523
Типового  положення  про  територіальні  курси,  навчально-методичні  центри
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності.

Підготовка студентів (слухачів) вищих навчальних закладів до дій у НС
за  нормативними  навчальними  дисциплінами  “Безпека  життєдіяльності”  та
“Цивільний захист” не проводилась. 

Підготовка  учнів  професійно-технічних та  загальноосвітніх  навчальних
закладів  до  дій  у  НС,  здобуття  знань  і  умінь  з  питань  особистої  безпеки  в
умовах  загрози  та  виникнення  НС,  користування  засобами  захисту  від  її
наслідків, вивчення правил пожежної безпеки та основ цивільного захисту,  в
рамках вивчення предметів “Основи здоров'я”, “БЖД” та “ДПЮ” проводилась
в онлайн-режимі.

Навчально-виховна робота з дітьми  дошкільного віку спрямовується на
формуванні  необхідного  рівня  знань  і  умінь  дитини  для  безпечного
перебування в навколишньому середовищі, елементарних норм поведінки у НС
і запобігання пожежам. 

Заплановані  навчальні  програми  у  закладах  професійно-технічної,
середньої та дошкільної освіти міста не виконані (“День ЦЗ”, “Тиждень безпеки
дитини”).

Проведення навчання за програмами загальної підготовки працівників до
дій у НС організовано відповідно до вимог постанови КМУ від 26.06.2013 №
444 “Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у НС” та
наказу  ДСНС  від  06.06.2014  №  310  (у  редакції  наказу  ДСНС  України  від
08.08.2014 № 458).

Практична  підготовка  працівників  з  відпрацювання  дій  за  планами
реагування на надзвичайні ситуації,  локалізації і ліквідації наслідків аварій під
час  підготовки  та  проведення  спеціальних  об’єктових  навчань,  тренувань
організовано  та  проводиться  відповідно  до  листа  ДСНС  від  26.04.2017р
№ 16-6361/161 “Рекомендації щодо проведення спеціальних об’єктових навчань
і  тренувань  з  питань  цивільного  захисту”.  Методичне  супроводження
здійснювалось  фахівцями  циклу  практичної  підготовки  обласних  та
м. Миколаєва   курсів  удосконалення  керівних  кадрів  НМЦ  ЦЗ  та  БЖД
Миколаївської області.



Практичне  навчання  населення,  яке  зайняте  у  сфері  виробництва  та
обслуговування  здійснювалось  шляхом  проведення  спеціальних,  показових,
експериментальних навчань (тренувань) з питань цивільного захисту, а саме:

- 22 спеціальних об’єктових тренувань з питань цивільного (СОТ) з 55
запланованих;  

- 15 спеціальних об’єктових навчань з питань з цивільного захисту (СОН)
з 37 запланованих. 

На підставі  розпорядження голови Миколаївської  облдержадміністрації
від 15.07.2020 № 285-р,  розпорядження міського голови від 05.08.2020 № 182 р
«Про  порядок  створення  та  організації  роботи  консультаційних  пунктів  з
питань цивільного захисту» створено мережу з 11 консультаційних пунктів.  

Оперативне  інформування  населення  про  загрозу  або  виникнення  НС,
стан  їх  захисту,  методи  і  способи  забезпечення  безпеки  здійснюється  через
застосування  технічних  засобів  систем  оповіщення,  мережі  радіо-,
телекомпаній  та  мережу сигнально-гучномовних  пристроїв  (встановлено  168
пристроїв).

Навчально-матеріальна  база  з  питань  цивільного  захисту  підприємств,
установ та організацій,  консультаційних пунктів при житлово-експлуатаційних
організаціях  в  основному  створена  у  відповідності  до  вимог  керівних
документів. Вдосконалення НМБ здійснюється суб'єктами господарювання за
власний  рахунок  виходячи  із  переліку  та  кількісних  показників  складу
навчально-матеріального  майна,  яке  визначається  керівниками,  в  рамках,
затверджених асигнувань бюджетів.

Навчально-матеріальна  база  ЦЗ  окремих  суб'єктів  господарювання
використовується  НМЦ  ЦЗ  та  БЖД  Миколаївської  області  для  проведення
занять.

У  2022  р.  огляд-конкурс  на  кращу  матеріально-технічну  базу  ОГД,
консультаційних пунктів з питань ЦЗ не проводився. 

Аварійно-рятувальне обслуговування
Аварійно-рятувальне  обслуговування  об’єктів  та  територій  міста

здійснювалось 10 взводом ДВГРЗ ДСНС України.
За 2022 р. здійснено 865 виїздів, врятовано життя 49 особам:

№ п/п Найменування заходів кількість

1 2 3

1 Всього здійснено виїздів: 865

2 Відпрацьовано чол/год, з них 11638

2.1 в дихальних апаратах 74

3 Задіяно особового складу 4034

4 Задіяно техніки 1183

5
Проведено виїздів  на аварійно-рятувальні роботи, з 
них:

52

5.1 Нещасні випадки з людьми на водних об’єктах 1



5.2 Нещасні випадки з людьми (інші) 1

5.3 ДТП 1

5.4 руйнування будівель, споруд, важкодоступні місця 49

5.5
ліквідація витоку, виливу ХНР, перевищення ГДК в 
повітрі   

-

5.6 вибух у будівлі житлового призначення. -

5.7 ліквідація пожежі -

6 Надано медичну допомогу, чол. 2

7 Врятовано, чол., з них 49

7.1 на водних об’єктах -

8 Вилучено трупів, чол., з них 93

8.1 на водних об’єктах 1

9 Проведено виїздів на технічні роботи, з них: 807

9.1 водолазні роботи пошукові -

9.2 водолазні роботи підводно-технічні 15

9.3 відчинення квартир, приміщень, сховищ 77

9.4 видалення сміття з квартир, приміщень, сховищ 5

9.5 роботи в важкодоступних місцях -

9.6 розпилювання повалених дерев, кронування 215

9.7 відкачування води 4

9.8 прибирання снігу, наледі, бурульок -

9.9 демеркурізація 6

9.10 забезпечення масових заходів -

9.11 забезпечення безпеки на воді 1

9.12 обстеження конструкцій 27

9.13 демонтаж конструкцій 92

9.14 монтаж конструкцій 34

9.15 енергозабезпечення 3

9.16 провали грунту 2

9.17 обвалення будівель -

9.18 надання допомоги тваринам 4

9.19 знищення комах -

9.20 робота на льоду -

9.21 вилучення шкідливих речовин (роботи з НХР) 2

9.22 забезпечення безпеки навколишнього середовища -

9.23 забезпечення масових вибухів на кар'єрах 3



9.24 надання допомоги пенсіонерам 52

9.25 надання допомоги бригадам ШМД 69

9.26 надання допомоги аварійним службам міста 16

9.27 надання допомоги поліції 108

9.28 технічне випробування обладнання або транспорту -

9.29 перевірка вогнегасників -

9.30 господарчі роботи 33

9.31 хибний виклик 8

9.32 очищення ємностей -

9.33 обстеження дерев 1

9.34
Дезінфекція подвір'я, житлового приміщення або 
побутового приміщення

1

9.35 Технічне обслуговування пожежних гідрантів -

9.36 Пошукові роботи 1

9.37 Доставка води 28

9.38 Перекачування соняшникової олії 2

Висновки про стан цивільного захисту.
Органи управління,  сили ЦЗ Миколаївської  міської  ланки ТП ЄДС ЦЗ

Миколаївської області “Обмежено відповідає вимогам” до дій за призначенням
в умовах мирного часу та особливого періоду.

Начальник управління   Олександр  ГЕРАСІМЕНЯ

Олександр Тунітовський  37-00-01


