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ВСТУП
Глобальний розвиток людської цивілізації, крім позитивних надбань,
породив чисельні загрози життєво важливим інтересам людини, суспільства і
держави. Значне місце серед цих загроз займає небезпека техногенно-природної
сфери.
На даний час ризик виникнення надзвичайних ситуацій на території
України є високим. Зростає масштабність наслідків аварій, катастроф і
стихійного лиха, що ставить проблему запобігання виникненню надзвичайних
ситуацій, ліквідації або мінімізації їх наслідків як найбільш актуальну.
Найбільшу небезпеку становлять:
в природній сфері - надзвичайні ситуації, зумовлені геофізичними
чинниками:

землетрусами;

паводками;

зсувами;

ураганами;

лісовими

пожежами;
в техногенній сфері – радіаційними і транспортними аваріями, а також
аваріями, пов’язаними з викидами хімічно і біологічно небезпечних речовин,
вибухами, пожежами, гідродинамічними аваріями та аваріями у системах
комунально-енергетичного господарства.
Львівська область належить до п’яти найбільш техногенно-навантажених
областей України. Щороку значна кількість людей потерпає внаслідок
негативного впливу надзвичайних ситуацій природного характеру, тому
діяльність органів влади, керівників підприємств, установ і організацій у сфері
запобігання та реагування на надзвичайні ситуації на теренах Львівщини є дуже
актуальною.
Характеристику найбільш небезпечних природних явищ, процесів і
потенційно-небезпечних об’єктів на території області наведено у додатку А.
Безпека людини, її життя і здоров’я Конституцією України визнано
найвищою

соціальною

цінністю.

Кожний

громадянин

України

має

конституційне право на безпечне для життя і здоров’я довкілля. Ці невід’ємні
конституційні права і свободи людини та суспільства в цілому є об’єктами
національної безпеки України.
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Право людини на безпечне й здорове життя конкретизоване іншими
законодавчими актами держави. Зусиллями органів виконавчої влади і органів
місцевого самоврядування, Центрального органу виконавчої влади, який
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного
захисту, наукових установ розроблено і прийнято низку законодавчих, інших
нормативно-правових актів, які регулюють діяльність у сфері запобігання і
ліквідації надзвичайних ситуацій, накопичено значний досвід у проведенні
заходів з попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.
На сучасному етапі основною метою державної політики у сфері захисту
населення і територій від надзвичайних ситуацій є забезпечення гарантованого
рівня

безпеки

особистості,

суспільства

і

держави

в

межах

науково

обґрунтованих критеріїв прийнятного ризику.
З прийняттям Верховною Радою України Кодексу цивільного захисту
України визначені правові, економічні і організаційні засади реалізації
державної політики у сфері цивільного захисту щодо забезпечення безпеки та
захисту населення країни, економіки і національного надбання від негативних
наслідків техногенних, природних, соціально-політичних та воєнних загроз.
Стаття 4 Кодексу цивільного захисту України визначає, що цивільний
захист - це функція держави, спрямована на захист населення, територій,
навколишнього природного середовища та майна від НС шляхом запобігання
таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим у
мирний час та в особливий період, а стаття 8 – встановлює, що забезпечення
реалізації державної політики у сфері ЦЗ здійснюється єдиною державною
системою ЦЗ, яка складається з функціональних і територіальних підсистем та
їх ланок.
Основною метою при написанні індивідуального завдання є комплексний
аналіз проблем, порушених у завданні та шляхи їх вирішення.
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ОСНОВНА ЧАСТИНА
1. ТЕРИТОРІАЛЬНІ ПІДСИСТЕМИ – СКЛАДОВІ ЄДИНОЇ
ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
1.1. Загальні положення
На виконання вимог п. 2 ст. 8 Кодексу цивільного захисту України, п.6
Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого
постановою КМ від 09.01.2014 № 11, п. 3 постанови КМ від 11.03.2015 № 101
та з урахуванням вимог листа ДСНС України від 24.07.2015 № 02-10933/161
“Про примірне положення про територіальну підсистему” у регіоні було
створено територіальну підсистему єдиної державної системи цивільного
захисту Львівської області (надалі – Територіальна підсистема ЄДС НС).
Положення про Територіальну підсистему ЄДС НС затверджено
розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації від
29.10.2015

№

669/0/5-15,

зареєстрованим

Головним

територіальним

управлінням юстиції у Львівській області 02.11.2015 за № 22/1719.
Метою створення та функціонування територіальної підсистеми ЄДС
НС є здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій у мирний час та в особливий період у Львівській області.
Завданнями територіальної підсистеми є:
забезпечення готовності органів управління та підпорядкованих їм сил
цивільного захисту до дій, спрямованих на запобігання і реагування на
надзвичайні ситуації або небезпечні події;
організація та здійснення заходів щодо захисту населення і територій
області від надзвичайних ситуацій;
планування заходів цивільного захисту;
організація

та

здійснення

заходів

із

запобігання

виникненню

надзвичайних ситуацій;
проведення рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації
наслідків

надзвичайних

постраждалого населення;

ситуацій,

організація

життєзабезпечення
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ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій або небезпечних подій;
проведення моніторингу і прогнозування виникнення надзвичайних
ситуацій та їх розвитку, визначення ризиків їх виникнення на території області,
оцінка соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій, визначення на
основі прогнозних даних обсягу потреби в силах, засобах, матеріальних та
фінансових ресурсах;
ліквідація

медико-санітарних

наслідків

надзвичайних

ситуацій

та

епідемій, надання екстреної медичної допомоги постраждалим у зоні
надзвичайної ситуації, здійснення заходів медичного забезпечення;
навчання населення щодо поведінки та дій у разі виникнення
надзвичайної ситуації;
організація і проведення підготовки керівного складу та фахівців органів
виконавчої

влади,

органів

місцевого

самоврядування,

суб'єктів

господарювання, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів
цивільного захисту;
здійснення заходів щодо створення, використання, утримання та
реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту для укриття
населення;
створення, збереження і раціональне використання резерву матеріальних
ресурсів, необхідних для запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;
забезпечення сталого функціонування суб'єктів господарювання і
територій в особливий період;
здійснення заходів щодо соціального захисту постраждалого населення;
інші завдання, визначені законом.
Безпосереднє керівництво діяльністю Територіальної підсистеми ЄДС НС
здійснюється головою Львівської обласної державної адміністрації.
1.2. Організаційна структура територіальної підсистеми єдиної державної
системи цивільного захисту
До складу Територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ та її ланок входять органи
управління та підпорядковані їм сили

цивільного

захисту,

відповідні
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суб’єкти господарювання.
Постійно діючі ланки Територіальної підсистеми ЄДС НС утворені:
у містах обласного значення (Борислав, Дрогобич, Львів, Моршин, Новий
Розділ, Самбір, Стрий, Трускавець та Червоноград) і містах районного значення
(Белз, Бібрка, Броди, Буськ, Великі Мости, Глиняни, Городок, Добромиль,
Дубляни, Жидачів, Жовква, Золочів, Кам'янка-Бузька, Комарно, Миколаїв,
Мостиська, Новий Калинів, Новояворівськ, Перемишляни, Пустомити, РаваРуська, Радехів, Рудки, Сколе, Сокаль, Старий Самбір, Судова Вишня, Турка,
Угнів, Хирів, Ходорів та Яворів) — відповідними міськими радами;
у

20

сільських

районах

(Бродівський,

Буський,

Городоцький,

Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Золочівський, Кам’янка-Бузький,
Миколаївський,

Мостиський,

Перемишлянський,

Пустомитівський,

Радехівський, Самбірський, Сколівський, Сокальський, Старосамбірський,
Стрийський,

Турківський,

Яворівський)

—

відповідними

районними

державними адміністраціями.
Схему Територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ Львівської області наведено у
додатку Б.
На структурні підрозділи місцевого органу виконавчої влади та
територіальні органи міністерств і відомств України в рамках територіальної
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області
покладається виконання функцій згідно з додатком В.
В області реалізується пілотного проекту та виконання Плану реалізації
заходів пілотного проекту щодо організації заходів цивільного захисту
населення спроможних територіальних громад, що створюються відповідно до
Закону України “Про добровільне об'єднання територіальних громад”, на
території області.
На даний час створено 25, а до кінця поточного року планується створити
ще 8 об’єднаних територіальних громад.
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Окремі новостворені територіальні громади мають більше населення аніж
окремі міста районного значення. Наприклад, на території Ходорівської
об’єднаної територіальної громади проживає 31 092 особи.
Зрозуміло, що по мірі збільшення кількості об’єднаних територіальних
громад (надалі – ОТГ) зникатимуть районні ланки Територіальної підсистеми
ЄДС ЦЗ.
Але нажаль й досі на державному рівні не визначений статус об’єднаних
територіальних громад у сфері цивільного захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій.
Не визначено:
1. Чи є ОТГ ланкою Територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ?
2. Чи повинні ОТГ створювати органи, пункти управління, спеціалізовані
служби та територіальні формування цивільного захисту тощо?
3. Які посадові особи виконавчих органів ОТГ повинні проходити
функціональне навчання у сфері цивільного захисту?
4. Які функції у сфері цивільного захисту покладаються на старост?
5. Чи повинні старости проходити функціональне навчання у сфері
цивільного захисту?
1.3. Органи управління територіальної підсистеми єдиної державної системи
цивільного захисту.
Органами управління цивільного захисту є:
На регіональному рівні:
обласна

державна

адміністрація,

до

повноважень

якої

належить

забезпечення цивільного захисту на відповідній території та у складі якої для
організації заходів цивільного захисту функціонує департамент з питань
цивільного захисту;
Головне управління ДСНС України у Львівській області, як орган
управління відповідними підрозділами (частинами) Оперативно-рятувальної
служби цивільного захисту.
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На місцевому рівні – районні державні адміністрації, виконавчі органи
відповідних міських рад, підрозділи (посадові особи) з питань цивільного
захисту, які утворюються у їх складі, виконавчі органи селищних та сільських
рад, підрозділи Головного управління ДСНС України у Львівській області.
На об'єктовому рівні – керівні органи підприємств, установ та
організацій, підрозділи (посадові особи) з питань цивільного захисту, які
утворюються (призначаються) такими органами відповідно до законодавства.
Для забезпечення управління у режимі повсякденного функціонування
органами управління та силами цивільного захисту, координації їх дій,
здійснення цілодобового чергування та забезпечення функціонування системи
збору, оброблення, узагальнення та аналізу інформації про обстановку в
районах виникнення надзвичайних ситуацій у територіальній підсистемі
функціонують:
На регіональному рівні:
оперативно-чергова служба пункту управління обласної державної
адміністрації;
оперативно-чергова служба центру управління в надзвичайних ситуаціях
Головного управління ДСНС України у Львівській області.
З ними взаємодіють оперативно-чергові (чергові, диспетчерські) служби
територіальних органів центральних органів виконавчої влади, підприємств,
установ та організацій (в яких вони створені).
На місцевому рівні:
чергові служби районних державних адміністрацій та виконавчих органів
міських рад;
оперативно-чергові (чергові,

диспетчерські) служби територіальних

органів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та
організацій (в яких вони створені).
На об'єктовому рівні – чергові (диспетчерські) служби підприємств,
установ та організацій (в яких вони створені).
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Для забезпечення сталого управління територіальною підсистемою та її
ланками

і

виконання

функцій,

передбачених

на

особливий

період,

використовується система пунктів управління.
Для управління Територіальною підсистемою ЄДС ЦЗ використовується
телекомунікаційна

мережа

загального

користування

та

територіальна

автоматизована система централізованого оповіщення про загрозу або
виникнення надзвичайних ситуацій.
Для координації діяльності районних державних адміністрацій, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, пов'язаної із
забезпеченням техногенно-екологічної безпеки, захисту населення і територій
від наслідків надзвичайних ситуацій, запобігання виникненню надзвичайних
ситуацій і реагування на них функціонують:
на регіональному рівні – обласна комісія з питань техногенно-екологічної
безпеки і надзвичайних ситуацій;
на місцевому рівні – районні, міські, селищні комісії з питань техногенноекологічної безпеки і надзвичайних ситуацій;
на об'єктовому рівні – комісії з питань надзвичайних ситуацій
підприємств, установ та організацій.
Для координації робіт з ліквідації наслідків конкретної надзвичайної
ситуації на регіональному, місцевому та об'єктовому рівні у разі потреби
утворюються спеціальні комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
Рішення

про

утворення

такої

комісії

приймає

відповідно

керівник

територіальної підсистеми, її ланки або суб'єкта господарювання у разі
виникнення надзвичайної ситуації відповідного рівня.
До утворення спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій або призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій організацію заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
здійснюють відповідні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і
надзвичайних ситуацій.
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1.4. Сили і засоби територіальної підсистеми єдиної системи цивільного
захисту
До складу сил цивільного захисту територіальної підсистеми входять:
підрозділи (частини) Головного управління ДСНС України у Львівській
області;
регіональні,

комунальні,

об'єктові

аварійно-рятувальні

служби

та

аварійно-рятувальні служби громадських організацій;
об'єктові та територіальні формування цивільного захисту;
територіальні та об'єктові спеціалізовані служби цивільного захисту;
добровільні формування цивільного захисту.
Схематично склад сил Територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ наведено
у рис. 1.4.1.
Сили цивільного захисту територіальної
підсистеми ЄДС ЦЗ

Підрозділи (частини)
Головного управління ДСНС
України у Львівській області

Регіональні, комунальні,
об'єктові аварійно-рятувальні
служби та аварійнорятувальні служби
громадських організацій

Об'єктові та територіальні
формування цивільного захисту

Територіальні та об'єктові
спеціалізовані служби
цивільного захисту

Добровільні формування цивільного захисту
Рис. 1.4.1.
Перелік сил цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної
державної системи цивільного захисту Львівської області наведено у
додатку Г.
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Спеціалізовані служби цивільного захисту провадять свою діяльність
відповідно до положення про службу, що затверджується органом, суб'єктом
господарювання, який утворив таку службу.
Сили цивільного захисту, крім добровільних формувань цивільного
захисту,

укомплектовуються

та

забезпечуються

органами

управління

цивільного захисту, що їх утворили, з урахуванням необхідності проведення
робіт у автономному режимі протягом не менше трьох діб.
Облік сил цивільного захисту здійснює Головне управління ДСНС
України у Львівській області.
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2. ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ПІДСИСТЕМИ ЄДИНОЇ
ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
2.1. Режими функціонування територіальної підсистеми єдиної державної
системи цивільного захисту
Залежно від масштабу та особливостей надзвичайної ситуації, що
прогнозується або виникла, в області або в межах конкретної її території
встановлюється один із таких режимів функціонування територіальної
підсистеми:
повсякденного функціонування;
підвищеної готовності;
надзвичайної ситуації;
надзвичайного стану.
В умовах нормальної виробничо-промислової, радіаційної, хімічної,
сейсмічної, гідрогеологічної, гідрометеорологічної, техногенної та пожежної
обстановки та за відсутності епідемій, епізоотій, епіфітотій територіальна
підсистема функціонує в режимі повсякденного функціонування.
Основними завданнями, що виконуються територіальною підсистемою у
режимі повсякденного функціонування, є:
забезпечення спостереження, гідрометеорологічного прогнозування та
здійснення контролю за станом навколишнього природного середовища та
небезпечних процесів, що можуть призвести до виникнення надзвичайних
ситуацій на потенційно небезпечних об'єктах, об'єктах підвищеної небезпеки і
прилеглих до них територіях, а також на територіях, на яких існує загроза
виникнення геологічних та гідрогеологічних явищ і процесів;
забезпечення здійснення планування заходів цивільного захисту;
здійснення цілодобового чергування пожежно-рятувальних підрозділів;
розроблення і виконання цільових та науково-технічних програм
запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і зменшення можливих втрат;
здійснення планових заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних
ситуацій, забезпечення безпеки та захисту населення і територій від таких
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ситуацій, а також заходів щодо підготовки до дій за призначенням органів
управління та сил цивільного захисту;
забезпечення готовності органів управління та сил цивільного захисту до
дій за призначенням;
організація підготовки фахівців цивільного захисту, підготовка керівного
складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням
заходів щодо цивільного захисту, навчання населення діям у разі виникнення
надзвичайних ситуацій;
створення

і

поновлення

матеріальних

резервів

для

запобігання

виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків;
організація

та

проведення

моніторингу

надзвичайних

ситуацій,

визначення ризиків їх виникнення;
підтримання у готовності автоматизованих систем централізованого
оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій.
Підставами для тимчасового введення в області або в межах конкретної її
території для територіальної підсистеми режиму підвищеної готовності є:
на регіональному рівні – загроза виникнення надзвичайної ситуації
регіонального рівня;
на місцевому рівні – загроза виникнення надзвичайної ситуації місцевого
рівня.
Основними завданнями, що виконуються територіальною підсистемою у
режимі підвищеної готовності, є:
здійснення оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а
також

населення

про

загрозу

виникнення

надзвичайної

ситуації

та

інформування його про дії у можливій зоні надзвичайної ситуації;
формування оперативних груп для виявлення причин погіршення
обстановки та підготовки пропозицій щодо її нормалізації;
посилення

спостереження

та

контролю

за

гідрометеорологічною

обстановкою, ситуацією на потенційно небезпечних об'єктах, території об'єкта
підвищеної небезпеки та/або за його межами, території, на якій існує загроза
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виникнення геологічних та гідрогеологічних явищ і процесів, а також
здійснення постійного прогнозування можливості виникнення надзвичайних
ситуацій та їх масштабів;
уточнення (у разі потреби) планів реагування на надзвичайні ситуації,
здійснення заходів щодо запобігання їх виникненню;
уточнення та здійснення заходів щодо захисту населення і територій від
можливих надзвичайних ситуацій;
приведення у готовність наявних сил і засобів цивільного захисту,
залучення у разі потреби додаткових сил і засобів.
Підставами для тимчасового введення в області або в межах конкретної її
території для територіальної підсистеми режиму надзвичайної ситуації є:
на регіональному рівні – виникнення надзвичайної ситуації, що
класифікується як ситуація регіонального рівня;
на

місцевому

рівні

–

виникнення

надзвичайної

ситуації,

що

класифікується як ситуація місцевого рівня.
Рівень надзвичайної ситуації визначається відповідно до

Порядку

класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 року № 368.
Основними завданнями, що виконуються територіальною підсистемою у
режимі надзвичайної ситуації, є:
уведення в дію планів реагування на надзвичайні ситуації;
здійснення оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а
також населення про виникнення надзвичайної ситуації та інформування його
про дії в умовах такої ситуації;
призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
та утворення у разі потреби спеціальної комісії з ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації;
визначення зони надзвичайної ситуації;
здійснення постійного прогнозування зони можливого поширення
надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків;
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організація робіт з локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації,
залучення для цього необхідних сил і засобів;
організація та здійснення заходів щодо життєзабезпечення постраждалого
населення;
організація та здійснення (у разі потреби) евакуаційних заходів;
організація

і

здійснення

радіаційного,

хімічного,

біологічного,

інженерного та медичного захисту населення і територій від наслідків
надзвичайної ситуації;
здійснення безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та
обстановкою на аварійних об'єктах і прилеглих до них територіях;
інформування органів управління цивільного захисту та населення про
розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються.
Режим підвищеної готовності та режим надзвичайної ситуації в області
або в межах конкретної її території вводяться:
за рішенням обласної державної адміністрацій – на території області;
за рішенням районних державних адміністрацій та органів місцевого
самоврядування – на території відповідного району, міста обласного значення.
У період дії надзвичайного стану у разі його введення територіальна
підсистема функціонує відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту
України та з урахуванням особливостей, що визначаються згідно із Законом
України "Про правовий режим надзвичайного стану" та іншими нормативноправовими актами.
З моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або
доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи введення
воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях територіальна підсистема
переводиться у режим функціонування в умовах особливого періоду.
Переведення територіальної підсистеми у режим функціонування в
умовах особливого періоду здійснюється відповідно до актів Президента
України, Кабінету Міністрів України, планів цивільного захисту на особливий
період.
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В особливий період територіальна підсистема функціонує відповідно до
вимог Кодексу цивільного захисту України та з урахуванням особливостей, що
визначаються згідно із законами України "Про правовий режим воєнного
стану" та "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а також іншими
нормативно-правовими актами.
2.2. Планування роботи територіальної підсистеми єдиної державної
системи цивільного захисту
Для

організації

діяльності

територіальної

підсистеми

обласною

державною адміністрацією розробляється план основних заходів цивільного
захисту області на відповідний рік.
Для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
обласною та районними державними адміністраціями, органами місцевого
самоврядування та суб'єктами господарювання із чисельністю працюючого
персоналу більш як 50 осіб розробляються плани реагування на надзвичайні
ситуації.
Функціонування територіальної підсистеми та її ланок в особливий період
здійснюються відповідно до планів цивільного захисту на особливий період.
З метою організації заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій на об'єктах підвищеної небезпеки розробляються плани локалізації і
ліквідації наслідків аварій на таких об'єктах.
З метою організації взаємодії між органами управління та силами
цивільного захисту територіальної підсистеми, її ланок під час ліквідації
наслідків конкретних надзвичайних ситуацій зазначеними органами та силами
відпрацьовуються плани взаємодії.
Організаційно-методичне

керівництво

плануванням

діяльності

територіальної підсистеми здійснює департамент з питань цивільного захисту
обласної державної адміністрації та Головне управління ДСНС України у
Львівській області.
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З метою забезпечення здійснення заходів у територіальній підсистемі
щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій проводяться постійний
моніторинг і прогнозування таких ситуацій.
Для проведення моніторингу і прогнозування надзвичайних ситуацій
створюється та функціонує система моніторингу і прогнозування надзвичайних
ситуацій у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
2.3. Основні засади взаємодії органів управління функціональних і
територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту
та їх структурних підрозділів.
У Територіальній підсистемі ЄДС ЦЗ та її ланках з метою своєчасного
запобігання і ефективного реагування на надзвичайні ситуації організовується
взаємодія з питань:
визначення органів управління, які безпосередньо залучаються до
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, склад і кількість сил (засобів)
реагування на них;
погодження порядку здійснення спільних дій сил цивільного захисту під
час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій з визначенням основних
завдань, місця, часу і способів їх виконання;
організації управління спільними діями органів управління та сил
цивільного захисту під час виконання завдань за призначенням;
усебічного

забезпечення

спільних

заходів,

що

здійснюватимуться

органами управління та підпорядкованими їм силами цивільного захисту, у
тому числі взаємного надання допомоги транспортними, інженерними,
матеріальними, технічними та іншими засобами.
Залежно від обставин, масштабу, характеру та можливого розвитку
надзвичайної ситуації взаємодія організовується на регіональному, місцевому
та об'єктовому рівні – між територіальними органами центральних органів
виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, їх силами, а також
суб'єктами господарювання.
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З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, мінімізації їх
можливих наслідків, організації узгодженого реагування сил цивільного
захисту на небезпечні події та надзвичайні ситуації між оперативно-черговими
(черговими, диспетчерськими) службами органів виконавчої влади, місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій і оперативно-черговими
службами Головного управління ДСНС України у Львівській області
організується обмін інформацією про загрозу або виникнення небезпечної
події,

надзвичайної

ситуації

та

хід

ліквідації

її

наслідків

у

сфері

відповідальності відповідної чергової служби.
Взаємодія під час здійснення заходів щодо запобігання виникненню
надзвичайних ситуацій та під час ліквідації їх наслідків організовується через
спеціально призначені оперативні групи або представників відповідних
центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, які залучаються до здійснення таких заходів. Повноваження
зазначених оперативних груп або представників визначаються відповідними
центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування.
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ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
Створена у Львівській області Територіальна підсистема ЄДС ЦЗ разом з
територіальними ланками функціональних підсистем єдиної державної системи
цивільного захисту здатна достатньо оперативно і ефективно виконувати
функції запобігання та реагування на загрозу або виникнення надзвичайних
ситуацій.
Пропозиції:
1. У сфері нормативно-правового забезпечення функціонування єдиної
системи цивільного захисту потребує:
врахування у законодавчих актах України зміни адміністративнотериторіальні зміни у зв’язку з об'єднанням територіальних громад сфері ;
відповідне вдосконалення підзаконного регулювання функціонування
зазначеної системи (обов’язково з врахуванням ринкових відносин);
зміни формулювання п.2 ст. 91 Кодексу цивільного захисту. На мою
думку його доцільно сформулювати в наступній редакції: «Особи керівного
складу та фахівці органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з організацією і
здійсненням заходів з питань ЦЗ, до початку виконання посадових
обов’язків і періодично один раз на три - п’ять років зобов’язані проходити
навчання з питань цивільного захисту у відповідних навчально-методичних
центрах сфери цивільного захисту»;
більш конкретне розмежування функцій, повноважень і відповідальності
за результати діяльності між структурними підрозділами з питань цивільного
захисту регіональних органів виконавчої влади та головними управліннями
(управліннями) ДСНС України в областях;
надання прав на здійснення контролю місцевими органами влади за
виконанням підприємствами, установами, організаціями законодавства України
у сфері цивільного захисту (обов’язковою складовою організації будь-яких
процесів є контроль).
2. У кадровому забезпеченні функціонування Територіальної підсистеми
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ЄДС ЦЗ та стимулюванні роботи потребує:
підвищення рівня професійної підготовки осіб, які штатно виконують
функції в системі цивільного захисту;
переходу в комплектуванні штатних посад територіальних структурних
підрозділів з питань цивільного захисту від партійно-політичного і наявноквартирного принципу до компетентно-ділового;
підвищення рівня персональної відповідальності керівників органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій за виконання
вимог чинного законодавства у сфері цивільного захисту на підвідомчий
території, об’єкті господарювання;
стимулювання діяльності осіб, які позаштатно (без оплати праці)
виконують функції в системі цивільного захисту.
3. Потребує радикальних змін матеріально-технічне та фінансове
забезпечення

потреб

цивільного

захисту

населення

і

територій

від

надзвичайних ситуацій.
4. Необхідне належне програмне забезпечення функціонування єдиної
системи цивільного захисту.
Потрібні програми:
для оцінки ядерної радіаційної, хімічної, біологічної обстановки (на
особливий період);
для оцінки радіаційної та хімічної обстановки (на випадок радіаційно- та
хімічно-небезпечних аварій);
для оцінки інженерної обстановки, підтоплень, затоплень, зсувних і
провальних процесів тощо;
для прогнозування та підрахунку збитків і втрат за наслідками
надзвичайних ситуацій;
для створення різноманітних баз даних (для автоматизованого контролю
виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, підприємствами, установами, організаціями встановлених
вимог у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки тощо).
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ДОДАТКИ
Додаток А
Характеристика найбільш небезпечних природних явищ, процесів та
потенційно-небезпечних об’єктів на території Львівської області
Майже вся територія області являє собою полого-хвилясту рівнину (150240 м), пересічену густою сіткою рік і ярів. Одноманітність рівнини порушують
горбисті пасма і окремі висоти (10-40 м) з пологими схилами. В низинних
місцевостях зустрічаються невеликі болота (Сокальський, Радехівський,
Кам’янка-Бузький, Буський, Пустомитівський, Яворівський, Городоцький,
Самбірський, Миколаївський та Жидачівський райони). У посушливий період
року автотранспортний рух поза дорогами можливий.
Рельєф області на південь гірський, далі на північ знімаються на
височинний у Передкарпатті, горбогірний на Подільській височині, низовинний
на Малому Поліссі і Верхньосанській рівнині та знову на височинний у межах
Волинської височини. Рівнина Малого Полісся плоскорівнина в центральній
частині і слабохвиляста на окраїнах, оточена виразними уступами. Подільська
височина розчленована річками та ярами, має плосковерхні вододіли, круті
схили, значні (60 – 120 м) перевищення висот надають височині горбогірного
характеру. Найбільш підвищені її частини в межах Львівської області: Розточчя
(до 397 м), Гологори з найвищою вершиною рівнинної частини області –
г. Камулою (471 м) та Вороняки (до 440). На Львівському плато розвинуті
карстові форми рельєфу. На Передкарпатті, відокремленому долиною р.
Дністер від Українських Карпат, значні площі займають терасові поверхні.
Найменш розчленована Дрогобицька височина. На південному – заході
простягаються Українські Карпати. Їхню зовнішню смугу становлять Бескиди,
що

складаються

з

паралельних

хребтів

і

долин.

Пересічна

висота

Верхньодністровських Бескид 750 м та Сколівських Бескид – 1200 – 1360 м.
Внутрішню смугу утворює Вододільний хребет з г. Пікуй (1480 м) – найвищою
точкою Львівської області.
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Клімат області помірно-континентальний. Він формується в основному
під впливом Атлантичного океану (значна кількість опадів, швидка зміна
погоди тощо), а також континентальних повітряних мас. Зима відносно тепла, з
частими відлигами, літо тепле, але не жарке, іноді прохолодне (особливо у
Карпатах), з великою кількістю хмарних і дощових днів. У горах клімат значно
суворіший, спостерігається зниження температури з висотою (на 100 м висоти
понад 0,5о). Пересічна температура січня – 3,9о на Малому Поліссі, - 4,7о на
Подільській височині, - 4,1о на Передкарпатті, - 6,1о, - 6,6о у Карпатах; липня
відповідно +18,2о, +18,7о, +18о та +16о, +15о. Тривалість без морозного періоду
260-270 днів на рівнині та 140-150 днів у горах. Кількість опадів на малому
поліссі 641-742 мм на рік, Передкарпатті – 685-773 мм, у горах – до 1000 мм.
Максимальна кількість (60%) випадає протягом травня – вересня. Найбільш
дощові літні місяці. В Карпатах дощі інколи випадають у вигляді злив, які іноді
призводять

до

катастрофічних

паводків.

Сніговий

покрив

нестійкий,

встановлюється в грудні, сходить у березні. Найбільша його висота у лютому
(30-40 см на рівнині та 50-40 см у горах). Серед несприятливих кліматичних
явищ – тумани, ожеледь, зливові дощі з градом, сильні вітри, весняні
заморозки. Більша частина Львівської області лежить у вологій, помірно теплій
агрокліматичній зоні, лише південно-західна частина – у Карпатському
агрокліматичному районі вертикальної кліматичної зональності.
На Львівщині розміщено 6% найбільших забруднювачів природного
середовища України.
Територією області проходять магістральні нафтопроводи Філії МН
„Дружба” ВАТ „Укртранснафта”, продуктопровід ДП „ПрикарпатЗахідтранс”,
газопровід високого тиску Уренгой – Помари - Ужгород та газопроводи
(високого, середнього та низького тиску) УМГ "Львівтрансгаз" та ВАТ
„Львівгаз”.

Загрозу

виникнення

великомасштабних

пожеж

створюють

8 компресорних (Кам’янка – Бузька‚ Бібрка, Волиця, Дашава, Більча-Волиця,
Опари, Угерсько, Комарно-2) та 104 газорозподільні станції, а також 3 об’єкти
підземного зберігання газу НАК „Нафтогаз України” (Стрийський‚ Опарський‚
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Дашавський).
На об’єктах управління (компресорних станціях), станціях підземного
зберігання газу в результаті виробничих аварій, катастроф або стихійного лиха
можливі руйнування газопроводів, шлейфів свердловин, які в окремих випадках
супроводжуються загоранням газу. Однак, магістральні газопроводи (станції
підземного зберігання газу)

проходять

(знаходяться) поза

населеними

пунктами.
Нафтопровід філії МН „Дружба” ВАТ „Укртранснафта” проходить
територією 8 районів області (Буського‚ Бродівського‚ Золочівського‚ Перемишлянського‚ Жидачівського‚ Стрийського‚ Сколівського‚ Дрогобицького),
при цьому перетинає 19 автошляхів, 12 залізниць, 37 річок. Крім цього, Філія
МН „Дружба” експлуатує 5 нафтоперекачувальних станцій та нафтопроводи:
Долина–Дрогобич, Орів (Дрогобицького району) – Дрогобич, Борислав –
Дрогобич, Дрогобич – Калуш (Івано-Франківської області).
Транзит нафти і нафтопродуктів транснаціональними трубопроводами
супроводжуються техногенними та антропогенними аваріями із забрудненням
ґрунту та поверхневих вод, які пов’язані з несанкціонованими пошкодженнями
трубопроводів з метою крадіжки нафтопродуктів, а також корозією окремих
ділянок труби, порушення цілісності яких виникає під час прокачки
нафтопродуктів.
У районах газо- та нафтовидобування (поблизу сіл Віжомля, Свидниця
Яворівського району, Хідновичі Мостиського району, Верхівці та Садковичі
Самбірського району, Волоща, Грушів, Літиня, Опори, Уличне Дрогобицького
району, селища Дашава, сіл Сихів, Кавське Стрийського району, а також у
містах Старому Самборі, Бориславі та селищі Східниця) також можливе
утворення великомасштабних пожеж.
Найбільш небезпечними на території області є головні насосноперекачуванні станції (надалі - НПС) в містах Броди і Сколе, на яких
розташовані резервуари парку для збереження нафти, загальною ємністю
близько 200,0 тис. м3. При аваріях на НПС резервуари з нафтою можуть бути
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зруйновані з наступним загоранням. В цьому випадку зона пожежі
розповсюджується на всю територію НПС в радіусі до 400 м. На площадках
товарних ферм нафта може вилитись на площі 18 га, подальше її
розповсюдження обмежено обваловкою резервуарів. На території НПС і в
житлових приміщеннях підвідомчих селищ виникне велика загазованість.
Найбільш

вибухо-пожежонебезпечними

об’єктами

в

області

є

нафтопереробні‚ хімічні заводи‚ заводи хімреактивів та тютюнова фабрика.
Протяжність автодоріг складає близько 8372,2 км, залізничних колій 2112 км. В області нараховується 43 великих залізничних мостів через
р. Дністер і р. Стрий, 8 - залізничних тунелів та 2 - віадуки в напрямку ЛьвівЗакарпаття, а також 1255 автомобільних мостів, з яких 7 мостів – великих.
Регіональна філія «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» експлуатує
1971 км залізничних колій загального користування. До її складу входять
позакласних станцій - 3, І класу - 4 станції, ІІ класу - 6 станцій, ІІІ класу - 10
станцій, ІV класу – 13 станцій, V класу – 55 станцій, 43 підрозділи та 3
відновних поїзди.
Найбільше скупчення транспортних засобів, що перевозять хімічнонебезпечні та вибухо-пожежонебезпечні речовини, можливе на станціях ЛьвівГоловний‚ Клепарів‚ Підзамче‚ Дрогобич‚ Борислав‚ Красне‚ Мостиська.
Залізничними магістралями, якими транспортуються хімічно- та вибухопожежонебезпечні речовини є: Броди – Львів – Стрий - Калуш; Борислав –
Дрогобич - Львів - Броди; Тернопіль – Красне – Львів – Мостиська.
Внаслідок ймовірних аварій або катастроф на зазначених залізничних
станціях і залізничних магістралях можливе виникнення складної пожежохімічнонебезпечної обстановки з утворенням значної кількості зон задимлення‚
загазованості та хімічного зараження з небезпечним рівнем.
Існує загроза виникнення небезпечної обстановки на вузлових станціях
Броди, Красне, Львів, Стрий, Сколе та у гірській місцевості Сколівського
району при транспортуванні радіаційних матеріалів, внаслідок чого можливе
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забруднення навколишнього природного середовища на значних площах
радіоактивними речовинами.
Площа можливого радіоактивного забруднення в залежності від
характеру місцевості, пори року, доби (день, ніч), метеоумов, кількості
радіоактивних матеріалів становить понад 12 км2 з радіусом забруднення
місцевості до 2-3 км.
У випадку аварії на Рівненській або Хмельницькій АЕС в зоні можливого
зараження з рівнями радіації до 15 мр/год може опинитись північно-східна
частина Львівської області (Радехівський, Бродівський, Сокальський, Буський,
Золочівський райони). Орієнтовна площа можливого зараження становить
1809 км2, де проживає близько 80 тис. осіб населення області.
У північній частині Івано-Франківської області (м. Калуш) функціонує
хімічний комбінат ПрАТ „Лукор” першого ступеню хімічної небезпеки,
зареєстрований в грудні 2000 року, на території якого зберігаються такі
небезпечні хімічні речовини, як вініл хлористий та дихлоретан. У разі аварії на
зазначеному комбінаті прогнозуємий радіус зараження становить 46,4 км,
розрахункова площа забруднення на території Львівській області складає
близько 4,0 тис. км2, де проживає понад 360‚0 тис. осіб.
Серед населених пунктів області найбільш забруднена атмосфера
спостерігається в містах Дрогобичі, Львові, Бориславі, Червонограді хоча
гамма-фон та радіоактивність атмосферних опадів на території області не
перевищують допустимих норм. Найбільш забрудненим атмосферне повітря
(54,7 т на км2) є в Кам’янка-Бузькому районі.
Найбільшими забруднювачами повітря є: ВАТ „Добротвірська ТЕС”, АТ
НПК „Галичина”, ВАТ „Миколаївцемент”, філія МН „Дружба”, УМГ
„Львівтрансгаз”, ВАТ „Жидачівський ЦПК”.
Викиди в повітря сірчистого ангідриду, пов’язані зі збільшенням
використання низькосортного вугілля з підвищеною зольністю і сірчистістю,
постійно здійснюються Добротвірською TEC, яка є найбільшим стаціонарним
забруднювачем атмосфери.
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Через Львівську область проходить Головний Європейський вододіл,
тому забруднення поверхневих вод зовні немає, але з верхів’їв рік, що
протікають у Західному регіоні, місцеві забруднення поверхневих вод Дністра,
Дніпра і Західного Бугу створюють загрозу виникнення транскордонного
забруднення цих вод.
Нейтралізовані гудронні залишки, які завезені на територію України з
Угорщини, зберігаються на наступних адміністративних територіях:
- Дрогобицька міська рада: на території заводу ВАТ “Прикарпатбуд”
зберігається 492,12 т на відкритому не обвалованому та незахищеному від
атмосферних опадів майданчику розміром 20х20 м поряд із залізничною
колією. Умови зберігання відходів незадовільні.
- Новороздільська міська рада: на території Роздільського ДГХП “Сірка”
зберігається 17195,0 т. Умови зберігання відходів - незадовільні. Гудронні
залишки лежать на відкритій ділянці, не проводиться відкачування неочищених
стічних вод з майданчика в акумулюючу ємність, тому стічні забруднені води
просочуються в грунт та попадають в озеро Глибоке, яке є складовою частиною
рекреаційної зони басейну річки Дністер, що негативно впливає на екологічний
стан навколишнього природного середовища та здоров’я людей.
- Стрийський район:
на

території

Стрийського

рубероїдного

заводу

с.

Райлів

(ВАТ

“ЛьвівПокізол”) зберігається 1141 т гудронних залишків. Умови зберігання
незадовільні,

модифікатор

розміщено

відповідного

обладнання,

що

на

спричиняє

відкритих

майданчиках,

забруднення

без

навколишнього

природного середовища.
на території Дашавського цеху ТзОВ „Онікс” (цегельний завод)
зберігається

100

т

гудронних

залишків.

Модифікатор

зберігається

в

складському приміщенні. Умови зберігання задовільні.
- Кам'янка-Бузький район: на спеціально облаштованому майданчику
Добротвірської ТЕС зберігається 1174,0 т нейтралізованих гудронних залишків.
Гудронні залишки та нафтошлами від вітчизняних підприємств
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зберігаються на наступних адміністративних територіях:
- Львівська міська рада: на території Грибовицького сміттєзвалища
зберігається 199200,0 т кислих гудронів, які розміщені в 5 амбарахнакопичувачах. Загальна площа накопичувачів становить близько

30 тис. м2.

Умови зберігання задовільні, за винятком амбару-накопичувача №2, де
спостерігається виток фільтратів гудронів.
-

Бориславська

міська

рада:

на

території

нафтогазовидобувного

управління “Бориславнафтогаз” зберігається 459,0 т нафтошламу. Склад з
відходами розміщений за містом і являє собою бетонний котлован, розділений
на 3 частини. Стан котловану – незадовільний.
- Дрогобицька міська рада:
на території вагонного депо Дрогобич зберігається 150,0 т нафтошламів
від пропарювання цистерн. Гудроні залишки зберігається у закритих
контейнерах, на спеціально відведеному майданчику.
на території ВАТ “Нафтопереробний комплекс “Галичина” зберігається
37500,0 т нафтошламів. Відходи зберігаються у відкритих поверхневих,
заглиблених в землю, шламонакопичувачах з ізоляційним екраном та
обвалованих по периметру. Умови зберігання відходів задовільні.
- Пустомитівський район: на території Борщовицького лісництва ДП
“Львівський лісгосп” зберігаються відходи нафтопереробки, власника яких не
встановлено. Орієнтовний об’єм складає близько 14-15 тис. м3. Умови
зберігання незадовільні. Відходи знаходяться у твердому стані на відкритій
ділянці, підлягають впливу атмосферних опадів, внаслідок чого забруднюються
ґрунти та ґрунтові води.
- Жовківський район: на території шпалопросочувального заводу в
м. Рава-Руська зберігаються 32,0 т затверділих відходів нафтопереробки. Рідина
зберігається у закритій ємності. Умови зберігання задовільні.
На території Львівської області основне антропогенне навантаження на
водні об’єкти спричиняють скиди недостатньо очищених та неочищених
стічних вод з очисних споруд комунальних підприємств області, наслідки
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виробничої діяльності підприємств нафтопереробної промисловості ВАТ „НПК
- Галичина”, гірничо-хімічної видобувної промисловості (Новояворівське ДП
„Екотрансенерго”,
„Полімінерал”,

Роздільське

шахти

ДГХП

„Сірка”,

Червоноградського

Стебницьке

гірничопромислового

ДГХП
району),

хімічної та енергетичної промисловості (Добротвірська ТЕС та Явірська ГЕС).
Станом на 01.01.17р. в області обліковано всього 34 хімічно небезпечних
об’єктів, які використовують у своїй діяльності небезпечні хімічні речовини –
хлор, аміак, ціаніди та інші, що розташовані у містах Львові, Дрогобичі, Новому
Роздолі, та Моршині, а також у Бродівському, Буському, Кам'янка-Бузькому,
Городоцькому,

Перемишлянському,

Пустомитівському,

Жидачівському,

Жовківському, Радехівському, Сокальському, Стрийському та Самбірському
районах, де зберігається понад 7884,141 т хімічно небезпечних речовин, з них:
хлору –0,141 т, аміаку - 172,5 т, азотної кислоти – 6952,8 т, соляної кислоти –
167,5 т, сірчаної кислоти – 529,2 т, хлористого метану – 2,0 т та технічного
олеума – 60,0 т. Зона прогнозованого хімічного ураження становить 21,2 км2,
де проживає 194,6 тис. осіб.
Катастрофічна активізація зсувів спостерігається в Самбірському
(Никловичі, Михайловичі, Оріховичі, Купновичі), Мостиському (Мостиська,
Мальнів, Чернево, Старява, Гостинцево, Твіржа, Стоянці, Вишенька, Макунів,
М. Мокряни, Крисовичі, Раденичі, Судова Вишня), Городоцькому (Коропуж,
Вишня,

Градівка,

Старосамбірському

Мильчиці,

Долиняни),

(Нижанковичі,

Пустомитівському

Міженець,

Передільниця,

(Піски),
Старява,

Н. Місто, В. Сушиця, Трушевичі, Срільбичі, Муроване, Терло, Спас, м. Старий
Самбір у районі нової багатоповерхової забудови), Сколівському (Гребенів,
правий берег р. Кам’янка у районі нафтопроводу філії „МН" Дружба” із
загрозою його руйнування), Дрогобицькому (Почаєвичі) та Жидачівському
(с. Подорожне у зоні впливу кар’єру ДГРП “Подорожненський рудник˝)
районах, а також у м. Новий Розділ (зона впливу кар’єру Роздільського ДГХП
„Сірка”).
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У південній і східній частинах та північній околиці м. Львова виникають
зсуви,

які

вимагають

постійного

інженерно-геологічного

нагляду

для

зменшення загрози руйнування будівлям і комунікаціям.
Незадовільний екологічний стан спостерігається в зоні діяльності
Новояворівського

ДП

„Екотрансенерго”,

Роздільського

ДГХП

„Сірка”,

Стебницького ДГХП „Полімінерал”. Інтенсивне карстоутворення в попередні
роки спровокувало руйнування дамби хвостосховища Стебницького ДГХП
„Полімінерал” і на даний час загрожує активізацією провалів у рекреаційній
зоні околиць м. Трускавця.
Активізація

небезпечних

геологічних

процесів

можлива

в

зоні

підроблених шахтами територій у м. Червонограді та Сокальському районі, а
також у межах зони незавершеного будівництва водосховища на р. Стрий у
створі греблі поблизу населених пунктів Рибник і Новий Кропивник та
Стебницького родовища калійних солей. Розвиток карстових провалів та зсувів
неодноразово зафіксованій у містах Борислав, Городок, Сколе, Турка,
Трускавець, Шкло, Дрогобич, Стебник та інших населених пунктах області.
Загальний запас лісів Львівської області становить 132,8 млн. м 3 на
площі лісів 690,1 тис. га. Загальний середній приріст деревини щороку складає
приблизно 2,5 млн. м3 деревини. Надмірне вирубування лісів у Кapпaтaх
призвело до глибокого порушення водорегулювання на гірських схилах,
зменшення захисних функцій лісу, в результаті чого збільшується кількість
випадків катастрофічних повеней (дощових паводків), які завдають істотних
економічних втрат з обох сторін Карпат.
В області найбільші лісові масиви розташовані в Бродівському‚ Буському,
Сколівському‚ Жовківському‚ Кам’янка – Бузькому‚ Перемишлянському,
Турківському‚ Старосамбірському‚ Сокальському та Яворівському районах.
Виникнення можливих масових пожеж в лісових масивах несе за собою
небезпеку населеним пунктам та виробничим об’єктам, які розташовані в
безпосередній близькості до них. У випадку масових лісових пожеж у
Сколівському і Турківському районах їх гасіння буде ускладнено через те‚ що
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місцевість гірськолісова і недоступна поза дорогами.
Площа торф’яних полів в області складає 5443,9 га. В основному,
торфовища знаходяться у Бродівському, Дрогобицькому, Пустомитівському,
Жовківському,

Кам’янка-Бузькому,

Радехівському,

Самбірському,

Сокальському, Яворівському районах і м. Львові (Рясне-1, Рясне-2). Пожежі на
торфополях виникають‚ як правило‚ в спекотну пору літа. Причиною
виникнення пожеж ранньою весною та пізньою осінню є сільськогосподарські
пали. При спалюванні сухої трави та стерні вогонь нерідко перекидається на
торфовища. Виникнення можливих пожеж на покладах торфу несе за собою
небезпеку населеним пунктам та виробничим об’єктам, які розташовані в
безпосередній близькості до них.
Торф, як корисний енергоносій, з точки зору пожежі має своєрідний
характер. Для гасіння пожежі необхідно використання інженерної техніки
(бульдозерів, екскаваторів, землерийних машин), пожежної техніки і великої
кількості води. Тому важливими є питання здійснення постійного управління,
організації розвідки для визначення характеру та масштабів пожежі, виконання
будівельних робіт з метою створення додаткової системи під’їзних шляхів до
місць відбору води для гасіння торфових пожеж.
В області обліковано 647 сміттєзвалищ твердих побутових відходів
(далі - ТПВ), з яких 27 для міст, 597 для сільських населених пунктів та 23 для
селищ міського типу.
В області існує 408 несанкціонованих звалищ. Загальна площа земель,
зайнята під сміттєзвалища, складає понад 460,0 га, в т.ч. під стихійні – 300 га
(65%). Більшість сміттєзвалищ влаштовані без проектів на їх будівництво і
роботу. Щороку у населених пунктах області утворюються близько 4998,8 тис.
м3 (999,8 тис. т) побутових відходів, які захоронюються на сміттєзвалищах.
Побутові відходи складуються у природних рельєфних утвореннях –
балках, ярах, долинах річок. Це становить екологічну небезпеку, оскільки стічні
води, насичені забруднюючими речовинами і потрапляють у водні об’єкти.
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В області нараховується понад 8950 річок, загальною протяжністю 16343 км. Річки області відносяться до басейнів Чорного (Дністер, Стир) і
Балтійського (Буг, Сан) морів.
Найбільша кількість річок у басейні Дністра (5738) та Західного Буга
(3213), незначна кількість - в басейні рік Сану і Прип’яті (Стир).
Ріки Дністер, Стрий, Опір, Свіча, Бистриця, Західний Буг, Вишня в
період весняної повені і випадання значних опадів створюють значні зони
підтоплення і

затоплення.

Найбільш

загрозливі території

підтоплення

знаходяться в Сокальському районі (населені пункти Сілець (хутір Вільшина),
Межиріччя, Бендюги) та м. Червоноград.
Загальна площа підтоплень території Львівської області, за наслідками
надзвичайної ситуації, що виникла у Львівській області внаслідок формування
та проходження дощового паводку 23-27 липня 2008 року, орієнтовано складає
1637,17 га, на якій розташовано 306 населених пунктів 9 районів та 4 міста
обласного значення, у яких проживає понад 500 тис. осіб.
Висока ймовірність виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з
весняною повінню та дощовими паводками, спостерігається в басейнах рік
Дністер, Стрий, Опір, Бистриця, Тисмениця, Нежухівка, Західний Буг, а також
у Городоцькому, Дрогобицькому, Жидачівському, Миколаївському, Мостиському, Самбірському, Старосамбірському, Стрийському, Сколівському,
Турківському районах та містах Бориславі, Дрогобичі, Моршині, Самборі та
Червонограді.
Кордон з Республікою Польща перетинають 23 ріки та 1 річку, 11 каналів
і 1 потічок, з них: в напрямку Польща-Україна - 4 річки, 9 каналів; в напрямку
Україна - Польща - 16 рік (річок), 2 канали та 1 потічок; вдовж кордону - 3 ріки
(річки).
Через всі зазначені водні об’єкти можливе транскордонне забруднення
вод та територій суміжних держав.
В області обліковано 21 водосховище площею водного дзеркала
41,16 тис. га, загальним об’ємом 86,03 млн м3. За цільовим призначенням
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вони розподіляються так: для риборозведення - 9, технічного водопостачання 7, питного водопостачання - 2, зволоження земель - 1, енергетики - 1,
регулювання повеневих вод - 1. Технічний стан водосховищ - „задовільний”.
Для захисту від шкідливої дії вод під час проходження паводків населених
пунктів та сільськогосподарських угідь в області побудовано понад 850 км
захисних дамб, 200 км кріплення берегів річок, 30 насосних станцій, 380 км
перепадів та швидкотоків на гірських річках.
Однією із основних проблем стану водних ресурсів Львівської області є
забруднення поверхневих водотоків побутовими стоками населених пунктів та
промислових підприємств. Це викликано незадовільною роботою очисних
споруд міст Яворова, Ходорова, Кам'янка-Бузької, Миколаєва, Нового Роздолу,
Радехова, Старого Самбору та інших.
Найбільш забрудненими ріками області є Полтва, Західний Буг,
Тисмениця, Стрв’яж, Шкло, Млинівка та інші. Потужними забруднювачами
області є НПК “Галичина”, Стебницьке ДГХП „Полімінерал”, міста Львів, та
інші.
Забруднення

басейну

Дністра

відбувається

внаслідок

скидання

неочищених господарсько-побутових стічних вод за рахунок неефективної
роботи очисних споруд каналізації в містах області, або їх недостатньої
потужності,

тому

поступове

погіршення

якості

води

в

р.

Дністер

спостерігається від витоку до гирла.
Якість води в Західному Бузі формується під впливом природних і
антропогенних чинників, до яких належать надходження недостатньоочищених і неочищених стічних вод з м. Львова і промислових підприємств,
розташованих на притоках української ділянки ріки.
Якість води верхньої частини ріки характеризується як „добра” і
„задовільна”, а з наближенням до м. Кам’янка-Бузької – „погана” і „дуже
погана”. Це пов’язано із надходженням забруднюючих речовин у воду з таких
приток як р. Золочівка і, особливо, р. Полтва, яка протікає через м. Львів.
Негативний вплив забруднень, які надходять з р. Полтва до Західного
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Бугу, простежується до Добротвірського водосховища. У водосховищі якість
води покращується внаслідок більш сприятливих умов для протікання процесів
біологічного самоочищення води.
Прикордонні ріки Вишня, Шкло, В’яр є притоками ріки Сан, яка протікає
територіями України та Республіки Польща і входить до басейну р. Вісла.
Очисні споруди міста Яворова є основним забруднювачем р. Шкло в
прикордонній з Республікою Польща зоні. Очисні споруди міста, які
побудовані в 1975 році, знаходяться в незадовільному технічному стані,
морально застарілі та технічно зношені і, практично, не працюють. В даний час
обласною державною адміністрацією ініціюється питання фінансування
будівництва каналізаційних мереж та реконструкції очисних споруд м. Яворова.
На території області розташовані екологічно-небезпечні об’єкти ДСНС
України:
а) ДСНС України
Львівський

державний

міжобласний

спецкомбінат

„Радон”,

який

здійснює транспортування, тимчасове зберігання та захоронення радіоактивних
відходів з 7 областей Західного регіону. Крім цього забезпечує дезактивацію
спецодягу та засобів індивідуального захисту забруднених радіоактивними
речовинами.
На території області можливе виникнення інших надзвичайних
ситуацій, у тому числі:
- нагромадження вуглеводнів у приповерхневих шарах землі (містах
Бориславі‚ Стебнику‚ Новому Роздолі‚ Яворові‚ Червонограді);
- землетруси силою до 6 балів;
- карстопровальні явища;
- ураганні вітри швидкістю до 35-40 м/сек (ураганні вітри можуть
виникати 1-2 рази в рік (щорічно). Найбільш підпадають під вплив ураганних
вітрів Сокальський, Бродівський, Яворівський, Городоцький, Пустомитівський,
Миколаївський, Стрийський, Дрогобицький, Сколівський, Перемишлянський,
Золочівський, Кам’янка-Бузький, Буський райони;
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- снігові замети автодоріг та перевалів (у зимовий період особливо важкі
для проїзду під час снігових заметів перевали - Ужоцький‚ Середньоверецький
та Орявсько-Івашківський, дещо легше проїзд через Східницький перевал).
Найбільша кількість НС, як правило, виникає у містах Львові, Дрогобичі,
Стрию, Червонограді та Бориславі‚ а також у Дрогобицькому, Жовківському,
Жидачівському,

Миколаївському‚

Пустомитівському,

Сколівському,

Сокальському, Стрийському, Турківському та Яворівському районах.
Особливості
підприємств

з

фізико-географічних
небезпечними

видами

і

геологічних
виробництва,

умов,

наявність

значна

кількість

транспортних (магістральних) комунікацій, а також фактичний стан об’єктів
промисловості, житлово-комунального фонду, водопровідно-каналізаційного та
теплового господарства, ступінь зносу якого значно велика, створюють на
території області складну техногенно-екологічну обстановку.

Додаток Б
СХЕМА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ПІДСИСТЕМИ ЄДС ЦЗ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Заступник голови ОДА – голова обласної
комісії з питань евакуації
Обласна комісія з питань евакуації
Евакуаційні органи

Голова обласної державної
адміністрації – керівник
територіальної підсистеми
ЄДС ЦЗ

Структурний підрозділ
з питань цивільного
захисту
Органи управління
територіальних
спеціалізованих служб ЦЗ
регіонального рівня

Оперативно-чергова
служба
Пункт управління

Сили цивільного захисту

Ланки територіальної
підсистеми ЄДС ЦЗ

Аварійно-рятувальні
служби громадських
організацій

Спеціальна комісія з ліквідації НС*

Органи управління
цивільного захисту
Обласна державна
адміністрація

Регіональні
аварійно-рятувальні
служби

Обласна комісія з питань ТЕБ і НС

Підрозділи
територіальних
спеціалізованих служб
ЦЗ регіонального рівня

Територіальні
формування
цивільного захисту
обласного
підпорядкування

Суб’єкти господарювання, що належать до сфери
управління (сили ЦЗ, суб'єкти моніторингу,
спостереження, лабораторного контролю і прогнозування
НС, навчально-методичні центри ЦЗ та БЖД)

ГУ ДСНС України
у Львівській області
Оперативнокоординаційний
центр
Територіальні
підрозділи
ГУ ДСНС України у
Львівській області

Аварійно-рятувальні
формування
спецпризначення та
пожежно-рятувальні
підрозділи (частини)

Керівник*
робіт
з ліквідації НС
Штаб*
ліквідації
наслідків НС

Територіальні органи
ЦОВВ

Пожежнорятувальні
підрозділи ВПО

Суб’єкти
господарювання
(АРС), що
належать до
сфери
управління
*- посади, органи управління, що
призначаються, створюються у разі
загрози або виникнення НС

Додаток В
ФУНКЦІЇ
структурних підрозділів місцевого органу виконавчої влади та
територіальних органів міністерств і відомств України в рамках
територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту
Львівської області
Місцеві органи виконавчої влади та територіальні органи міністерств і
відомств України у територіальній підсистемі єдиної державної системи
цивільного захисту Львівської області (надалі – територіальна підсистема)
забезпечують, відповідно до затверджених положень про них, виконання таких
функцій з питань цивільного захисту.
І. Департамент з питань цивільного захисту обласної державної
адміністрації.
1. Забезпечення здійснення заходів цивільного захисту на території
області.
2. Забезпечення виконання завдань територіальною підсистемою та її
ланками.
3. Розроблення та забезпечення реалізації регіональної, місцевих програм
та планів заходів у сфері цивільного захисту, зокрема, спрямованих на захист
населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню,
забезпечення техногенної та пожежної безпеки.
4.
Керівництво
створеними
аварійно-рятувальними
службами,
формуваннями та спеціалізованими службами цивільного захисту, забезпечення
їх діяльності та здійснення контролю за готовністю до дій за призначенням.
5. Підтримання у постійній готовності територіальної системи
централізованого оповіщення, здійснення її модернізації та забезпечення
функціонування.
6. Забезпечення оповіщення райдержадміністрацій, виконкомів міських
рад, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та
інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, у
тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі.
7. Організація аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, робіт з
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на відповідній території, а також
радіаційного, хімічного, біологічного, медичного захисту населення та
інженерного захисту територій від наслідків таких ситуацій.
8. Організація та керівництво проведенням відновлювальних робіт з
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
9. Організація та здійснення евакуації населення, майна у безпечні
райони, їх розміщення, організація життєзабезпечення населення.
10. Розроблення на відповідній території заходів, спрямованих на
забезпечення сталого функціонування суб'єктів господарювання в особливий
період.
11. Підготовка пропозицій щодо віднесення міст до груп цивільного
захисту та подання їх до ДСНС України.
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12. Віднесення відповідно до основних показників суб'єктів
господарювання, що належать до сфери їх управління, до категорії цивільного
захисту та затвердження їх переліку у порядку, що встановлюється Кабінетом
Міністрів України.
13. Створення і використання матеріальних резервів для запобігання та
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
14. Завчасне накопичення і підтримання у постійній готовності засобів
індивідуального захисту для населення, яке проживає у прогнозованих зонах
хімічного забруднення і зонах спостереження суб'єктів господарювання
радіаційної небезпеки I і II категорій, та формувань цивільного захисту, а також
приладів дозиметричного і хімічного контролю та розвідки.
15. Взаємодія з ДСНС України щодо виконання завдань цивільного
захисту.
16. Організація та забезпечення життєдіяльності постраждалих від
надзвичайних ситуацій, а також під час ведення воєнних (бойових) дій або
внаслідок таких дій.
17. Забезпечення функціонування обласної комісії з питань техногенноекологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, а в разі виникнення надзвичайних
ситуацій - спеціальної комісії з їх ліквідації (за потреби).
18. Забезпечення навчання з питань цивільного захисту, техногенної та
пожежної безпеки посадових осіб місцевих державних адміністрацій, суб'єктів
господарювання, керівників та їх заступників, здійснення підготовки населення
до дій у надзвичайних ситуаціях.
19. Організація виконання вимог законодавства щодо створення,
використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного
захисту.
20. Визначення потреби фонду захисних споруд цивільного захисту.
21. Планування та організація роботи з дообладнання або спорудження в
особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття
населення.
22. Прийняття рішень про подальше використання захисних споруд
цивільного захисту державної та комунальної власності.
23. Організація обліку фонду захисних споруд цивільного захисту.
24. Здійснення контролю за утриманням та станом готовності захисних
споруд цивільного захисту.
25. Організація проведення технічної інвентаризації захисних споруд
цивільного захисту, виключення їх за погодженням з ДСНС України, з фонду
таких споруд.
26. Здійснення інших повноважень у сфері цивільного захисту,
передбачених Кодексом цивільного захисту України та іншими законодавчими
актами.
ІІ. Головне управління Державної служби України з надзвичайних
ситуацій у Львівській області.
1. Забезпечення на території області координації діяльності, спрямованої
на реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту.
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2. Здійснення управління підрозділами (частинами) Оперативнорятувальної служби цивільного захисту, забезпечення готовності сил і засобів
оперативного реагування на території області до дій за призначенням у межах
компетенції.
3. Здійснення методичного керівництва виконанням заходів щодо захисту
населення і територій від надзвичайних ситуацій, контроль їх здійснення.
4. Здійснення інформування місцевих органів виконавчої влади про
загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, а також методичне керівництво
щодо створення і належного функціонування систем оповіщення цивільного
захисту різних рівнів.
5. Залучення підрозділів сил цивільного захисту місцевих органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форм
власності та координація їх діяльності під час ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій регіонального рівня, організація проведення пошуково-рятувальних
робіт та здійснення контролю за їх проведенням.
6. Забезпечення гасіння пожеж, рятування людей та надання допомоги в
ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха та інших деяких видів
небезпечних подій, що становлять загрозу життю або здоров'ю населення чи
призводять до завдання матеріальних збитків.
7. Надання на запити замовників вихідних даних та вимог інженернотехнічних заходів цивільного захисту, необхідних для розроблення проектної
документації.
8. Здійснення організації авіаційного пошуку і рятування повітряних
суден, що зазнають або зазнали лиха, координація проведення аварійнорятувальних та інших невідкладних робіт авіаційними силами і засобами
місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій усіх
форм власності.
9. Участь у межах повноважень у забезпеченні заходів:
з евакуації населення;
медичного та біологічного захисту населення у разі виникнення
надзвичайних ситуацій;
ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій.
10. Виконання заходів з мінімізації та ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій, пов'язаних з технологічними терористичними проявами та іншими
видами терористичної діяльності під час проведення антитерористичних
операцій.
11. Проведення просвітницької та практично-навчальної роботи щодо
підготовки населення до дій в умовах вчинення терористичного акту.
12. Виконання піротехнічних робіт, пов'язаних із знешкодженням
вибухонебезпечних предметів, що залишилися на території України після війн,
сучасних боєприпасів та підривних засобів (крім вибухових пристроїв, що
використовуються в терористичних цілях).
13. З'ясування причин виникнення надзвичайних ситуацій, невиконання
заходів із запобігання цим ситуаціям, проведення оцінки дій органів
управління, сил і засобів цивільного захисту під час виконання рятувальних та
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інших невідкладних робіт.
14. Здійснення державного нагляду за техногенною і пожежною
безпекою.
15. Контроль за дотриманням законів та інших нормативно-правових
актів і норм, а також виконання заходів, спрямованих на захист населення і
територій від надзвичайних ситуацій місцевими органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та
організаціями незалежно від форми власності.
16. Перевірка наявності і готовності до використання за призначенням
засобів колективного та індивідуального захисту населення, майна цивільного
захисту, їх утримання та облік.
17. Участь, спільно з органами, які здійснюють державний нагляд у
відповідній сфері, у перевірках із забезпечення умов зберігання,
транспортування, знешкодження, утилізації та захоронення небезпечних
речовин і виробів, що містять такі речовини.
18. Контроль за накопиченням, збереженням і цільовим використанням
місцевого та об'єктового резервів матеріальних та фінансових ресурсів,
призначених для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, місцевими
органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями
незалежно від їх форм власності у межах територіальної підсистеми.
19. Організація взаємодії з навчально-методичними центрами сфери
цивільного захисту щодо навчання з питань цивільного захисту, пожежної
безпеки посадових осіб місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування і суб'єктів господарювання, організація розгляду та
погодження програм з навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях,
зокрема пожежно-технічного мінімуму та організація і контроль їх виконання.
20. Методичне керівництво і контроль за періодичністю проведення
спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту та
ведення їх обліку.
21. Участь в атестації в межах компетенції аварійно - рятувальних
формувань і рятувальників.
22. Здійснення інших повноважень відповідно до Кодексу цивільного
захисту України, Конституції та законів України.
ІІІ. Департамент розвитку інфраструктури, дорожнього господарства
та паливно-енергетичного комплексу обласної державної адміністрації.
1. Забезпечення здійснення заходів цивільного захисту на підприємствах
транспорту, зв'язку і енергопостачальних підприємствах на території області.
2. Забезпечення реалізації вимог техногенної безпеки на потенційно
небезпечних об'єктах та інших суб'єктах господарювання, які можуть створити
реальну загрозу виникнення аварії, що належать до сфери їх управління.
3.
Керівництво
створеними
аварійно-рятувальними
службами,
формуваннями та спеціалізованими службами цивільного захисту, забезпечення
їх діяльності та здійснення контролю за готовністю до дій за призначенням.
4. Підтримання у постійній готовності територіальної системи
централізованого оповіщення, здійснення її модернізації та забезпечення
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функціонування.
5. Забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу і
виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі в доступній для осіб з вадами
зору та слуху формі.
6. Централізоване використання мереж зв'язку, радіомовлення,
телебачення та інших технічних засобів передачі інформації незалежно від
форми власності та підпорядкування в разі виникнення надзвичайних ситуацій.
7. Організація аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, робіт з
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі їх виникнення на
підприємствах транспорту, зв'язку і енергопостачальних підприємствах області.
8. Організація та керівництво проведенням відновлювальних робіт з
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі їх виникнення на
підприємствах транспорту, зв'язку і енергопостачальних підприємствах області.
9. Організація та здійснення транспортного забезпечення евакуації
населення, майна у безпечні райони.
10. Розроблення та здійснення на підприємствах транспорту, зв'язку і
енергопостачальних підприємствах області заходів, спрямованих на
забезпечення їх сталого функціонування в особливий період.
11. Організація виконання вимог законодавства щодо створення,
використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного
захисту на підприємствах транспорту, зв'язку і енергопостачальних
підприємствах області.
12. Здійснення функцій компетентного державного органу з перевезення
небезпечних вантажів залізничним, автомобільним, повітряним і річковим
транспортом.
13. Забезпечення перевезення у межах області сил і засобів, матеріальних
ресурсів, необхідних для здійснення заходів цивільного захисту.
14. Організація роботи автотранспортних підприємств області, задіяних у
ліквідації надзвичайних ситуацій.
15. Сприяння розвитку інфраструктури транспорту в області, формування
та удосконалення автотранспортної мережі, ринку транспортних послуг,
координації роботи окремих видів транспорту, оптимізації мережі маршрутів
перевезення пасажирів та вантажів у межах області.
16. Підготовка до роботи в осінньо-зимовий період підприємств
транспорту, зв'язку і енергопостачальних підприємств області.
17. Здійснення інших повноважень у сфері цивільного захисту,
передбачених Кодексом цивільного захисту та іншими законодавчими актами.
ІV. Департамент економічного розвитку, торгівлі та промисловості
обласної державної адміністрації.
1. Техніко-економічне обґрунтування розміщення об'єктів на території
області з урахуванням вимог техногенної безпеки.
2. Передбачення під час формування проектів обласного бюджету та
програми економічного і соціального розвитку області з урахуванням реальних
можливостей та фінансування коштів на виконання заходів щодо створення
регіонального матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних
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ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків.
3. Забезпечення у встановленому порядку фінансування робіт із
запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги
постраждалому населенню в межах асигнувань, що передбачаються на цю мету
в обласному бюджеті.
4. Створення страхових і фінансових резервних фондів, а також
незнижуваних ресурсів продуктів харчування та непродовольчих товарів
першочергового вжитку, необхідних для реагування на надзвичайні ситуації.
5. Прогнозування і оцінка соціально-економічних наслідків надзвичайних
ситуацій.
6. Забезпечення здійснення заходів цивільного захисту на підприємствах
промисловості на території області.
7. Забезпечення реалізації вимог техногенної безпеки на потенційно
небезпечних об'єктах та інших суб'єктах господарювання, які можуть створити
реальну загрозу виникнення аварії, що належать до сфери їх управління.
8.
Керівництво
створеними
аварійно-рятувальними
службами,
формуваннями та спеціалізованими службами цивільного захисту, забезпечення
їх діяльності та здійснення контролю за готовністю до дій за призначенням.
9. Організація аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, робіт з
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі їх виникнення на
підприємствах промисловості області.
10. Організація та керівництво проведенням відновлювальних робіт з
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі їх виникнення на
підприємствах промисловості області.
11. Розроблення та здійснення на підприємствах промисловості області
заходів, спрямованих на забезпечення їх сталого функціонування в особливий
період.
12. Організація виконання вимог законодавства щодо створення,
використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного
захисту на підприємствах промисловості області.
13. Підготовка до роботи в осінньо-зимовий період підприємств
промисловості області.
V. Департамент фінансів обласної державної адміністрації.
1. Забезпечення в установленому порядку фінансування заходів
цивільного захисту, робіт із запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню в межах асигнувань, що
передбачаються на цю мету в обласному бюджеті.
2. Створення страхових і фінансових резервних фондів, а також
незнижуваних ресурсів продуктів харчування та непродовольчих товарів
першочергового вжитку, необхідних для реагування на надзвичайні ситуації.
3. Передбачення під час формування проектів обласного бюджету та
програми економічного і соціального розвитку області з урахуванням реальних
можливостей та фінансування коштів на виконання заходів щодо створення
регіонального матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних
ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків.
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VІ. Департамент житлово-комунального господарства обласної
державної адміністрації.
1. Організація нагляду за об'єктами житлово-комунальної сфери.
2. Організація проведення розрахунку шкоди, заподіяної об'єктам
комунальної сфери і майну громадян на території області внаслідок
надзвичайних ситуацій, потреби в матеріальних ресурсах, потрібних для
проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також для
повного відновлення цих об'єктів.
3. Створення комплексних схем захисту населених пунктів та об'єктів від
небезпечних природних процесів шляхом
організації
будівництва
протизсувних, протиповіневих, протиселевих, протилавинних, протиерозійних
та інших інженерних споруд спеціального призначення.
4. Організація і здійснення заходів щодо запобігання і реагування на
надзвичайні ситуації на підвідомчих об'єктах.
5. Забезпечення участі спеціалізованих будівельно-монтажних і
проектних організацій, сил та засобів підлеглих формувань у проведенні
аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, включаючи захоронення
загиблих.
6. Здійснення моніторингу питної води централізованих систем
водопостачання, стічних вод міської каналізаційної мережі та очисних споруд,
які перебувають на балансі цих підприємств, та їх техногенного впливу по
підтопленню і підняттю рівня ґрунтових вод, а також стану зелених насаджень
у містах і селищах міського типу.
VІІ. Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації,
Головне управління Держсанепідслужби у Львівській області.
1.
Організація виявлення
осередків біологічного зараження,
прогнозування масштабів розвитку його наслідків, введення режимів карантину
та обсервації, знезаражування виявлених осередків, здійснення заходів
екстреної та специфічної профілактики, дотримання протиепідемічного режиму
суб'єктами господарювання, лікувальними закладами і населенням.
2. Спостереження, оцінка і прогнозування санітарно-епідемічної ситуації
на території області. Організація оперативного контролю за радіоактивним та
хімічним забрудненням на межі зон радіоактивного або хімічного забруднення,
а бактеріальним - у зонах надзвичайних ситуацій.
3. Створення служб медицини катастроф, необхідних для надання
екстреної медичної допомоги постраждалому населенню.
4. Організація роботи регіональної координації служби медицини
катастроф територіального центру екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф. Забезпечення функціонування і удосконалення структури цієї
служби.
5. Здійснення в області науково-методичних принципів підготовки та
підвищення кваліфікації працівників служби медицини катастроф і
забезпечення її роботи з ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних
ситуацій, включаючи судово-медичну експертизу осіб, які загинули внаслідок
надзвичайної ситуації.
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Організація взаємодії сил і засобів відомчих медичних служб, які залучені
для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
6. Розроблення плану медико-санітарного забезпечення населення в
надзвичайних ситуаціях або у разі їх виникнення. Удосконалення заходів щодо
надання екстреної медичної допомоги та лікування постраждалих у разі
надзвичайних ситуацій.
7. Організація і координація робіт з надання екстреної медичної допомоги
постраждалому населенню та рятувальникам в зонах надзвичайних ситуацій.
8. Забезпечення роботи з медичної евакуації постраждалого населення і
хворих закладів охорони здоров’я із цих зон.
9. Організація та здійснення державного санітарно-епідемічного нагляду
та протиепідемічних заходів під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
10. Здійснення контролю за станом довкілля, санітарно-гігієнічною та
епідемічною обстановкою, якістю харчових продуктів і продовольчої сировини,
питної води і джерел водопостачання.
11. Організація і участь у проведенні санітарно-гігієнічних та
протиепідемічних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій,
формування в області резерву санітарно-гігієнічних та протиепідемічних
засобів.
12. Збирання, узагальнення, аналіз і надання регіональним органам
управління територіальної підсистеми та МОЗ відомостей про постраждалих і
хворих осіб у зонах надзвичайних ситуацій.
13. Створення необхідного резерву лікарських засобів та виробів
медичного призначення для забезпечення заходів під час ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій.
14. Завчасне створення, підготовка і використання існуючих сил та
засобів незалежно від форм власності та господарювання.
15. Проведення навчання немедичних працівників методам та навичкам
надання домедичної допомоги у разі виникнення надзвичайних ситуацій.
16. Забезпечення недопущення впливу на здоров'я людей шкідливих
факторів навколишнього середовища та наслідків надзвичайних ситуацій, а
також умов для виникнення і поширення інфекційних захворювань, санітарна
охорона територій та об'єктів у зоні надзвичайної ситуації.
17. Контроль за станом навколишнього природного середовища,
санітарно-гігієнічною та епідемічною ситуацією, за місцями захоронення
біологічних матеріалів, заражених активними формами бактерій.
18. Організація медичного забезпечення, надання медичної допомоги
постраждалим у разі виникнення надзвичайних ситуацій та особовому складу
сил цивільного захисту.
VІІІ. Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації.
1. Здійснення заходів щодо захисту учасників навчально-виховного
процесу та забезпечення виконання завдань цивільного захисту суб'єктами
господарювання, що належать до сфери управління.
2. Організація вивчення основ безпеки життєдіяльності, забезпечення
відповідними підручниками і посібниками.
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ІХ. Департамент соціального захисту населення обласної державної
адміністрації.
1. Забезпечення соціального захисту постраждалих внаслідок
надзвичайної ситуації, зокрема виплати матеріальної допомоги.
2. Організація нарахувань та виплат грошової допомоги населенню, яке
постраждало від наслідків надзвичайних ситуацій, у межах асигнувань,
передбачених законодавством, та додатково виділених коштів.
Х. Відділ охорони культурної спадщини та культурних цінностей
обласної державної адміністрації.
1. Планування і реалізація заходів щодо запобігання та мінімізації втрат
національної культурної спадщини регіону в разі виникнення надзвичайних
ситуацій.
2. Методичне забезпечення аварійно - рятувальних робіт на об'єктах, які
становлять культурне надбання національного та регіонального значення.
3. Здійснення державного контролю за вивезенням з регіону та ввезенням
у регіон культурних цінностей у разі виникнення надзвичайних ситуацій.
ХІ. Управління архітектури, містобудування та інфраструктурних
проектів обласної державної адміністрації.
1. Нормативно-методичне забезпечення виконання заходів запобігання
надзвичайних ситуацій під час здійснення на території області будівництва та
інженерного захисту об'єктів і територій.
2. Комплексне освоєння підземного простору населених пунктів для
взаємопогодженого розміщення в ньому споруд і приміщень соціальнопобутового, виробничого і господарського призначення з урахуванням
необхідності пристосування і використання частини приміщень для укриття
населення в разі виникнення надзвичайних ситуацій.
3. Урахування під час розроблення генеральних планів забудови
населених пунктів і ведення містобудування в умовах підвищеного ризику
можливості виникнення надзвичайних ситуацій на окремих територіях.
4. Організація проведення розрахунку шкоди, заподіяної об'єктам
комунальної сфери і майну громадян на території області внаслідок
надзвичайних ситуацій, потреби в матеріальних ресурсах, потрібних для
проведення аварійно - рятувальних та інших невідкладних робіт, а також для
повного відновлення цих об'єктів.
5. Створення комплексних схем захисту населених пунктів та об'єктів від
небезпечних природних процесів шляхом
організації
будівництва
протизсувних, протиповіневих, протиселевих, протилавинних, протиерозійних
та інших інженерних споруд спеціального призначення.
6. Контроль за якістю проведення відбудовчих робіт на території області.
ХІІ. Управління капітального будівництва обласної державної
адміністрації.
1. Забезпечення виконання заходів запобігання та реагування на
надзвичайні ситуації під час здійснення в регіоні будівництва підвідомчих
об'єктів.
2. Організація проведення розрахунку потреби в матеріальних ресурсах,
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потрібних для проведення аварійно-рятувальних робіт, а також для повного
відновлення цих об'єктів.
3. Організація і здійснення заходів цивільного захисту на підвідомчих
об'єктах.
4. Забезпечення участі сил і засобів підлеглих формувань (у межах їх
тактико-технічних можливостей), спеціалізованих будівельно-монтажних і
проектних організацій у проведенні аварійно-рятувальних та інших
невідкладних робіт на територіях впливу надзвичайних ситуацій.
5. Контроль за якістю проведення відбудовчих робіт на підвідомчих
об'єктах області.
ХІІІ. Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю обласної державної адміністрації.
1. Своєчасне та об'єктивне інформування населення області про наслідки
надзвичайних ситуацій в Україні, області і за їх межами.
2. Позачергова передача повідомлень стосовно надзвичайних ситуацій та
рекомендацій населенню щодо правил поведінки в цих умовах.
3. Сприяння органам виконавчої влади, Головному управлінню ДСНС
України у Львівській області і департаменту з питань цивільного захисту
облдержадміністрації з питань цивільного захисту найкращого ефірного часу
для проведення пропаганди засад безпеки життєдіяльності, а також розміщення
на їх замовлення спеціальних рекламних кліпів і роликів з цих питань.
ХІV. Головне управління ветеринарної медицини в області.
1. Організація і здійснення заходів, у межах компетенції, щодо
запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного
характеру на території області.
2. Здійснення моніторингу сільськогосподарських тварин і продуктів з
них.
3. Організація і координація роботи з епізоотичного і токсикологічного
контролю, ліквідації епізоотій на території області.
4. Забезпечення оперативного одержання інформації про надзвичайні
ситуації, її опрацювання і оповіщення суб'єктів господарської діяльності про
небезпеку.
5. Забезпечення безпеки харчової сировини і готової продукції для
населення області, постраждалого в результаті надзвичайних ситуацій.
6. Забезпечення участі сил і засобів (у межах тактико-технічних
можливостей) у проведенні аварійно - рятувальних та інших невідкладних робіт
у районі виникнення надзвичайних ситуацій.
ХV. Львівське обласне управління водних ресурсів.
1. Організація роботи, пов'язаної із здійсненням нагляду за безпечною
експлуатацією гідротехнічних споруд водойм і шлаконакопичувачів,
визначенням ступеня їх надійності та прогнозування можливості виникнення
надзвичайних ситуацій, прийняття рішення щодо доцільності подальшої
експлуатації або зміни режиму роботи цих об'єктів.
2. Розроблення разом з іншими органами виконавчої влади комплексу
заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, зменшення руйнівних
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наслідків повеней, забезпечення безаварійного пропуску паводкових вод на
водних об'єктах області.
ХVІ. Львівське обласне управління лісового та мисливського
господарства.
1. Прогнозування можливості виникнення надзвичайних ситуацій на
території державного лісового фонду.
2. Організація і забезпечення проведення заходів щодо запобігання
надзвичайним ситуаціям, пов'язаним з пожежами у державному лісовому фонді,
а також масовим поширенням хвороб і шкідників рослинності.
3. Координація діяльності органів виконавчої влади, підприємств, установ
та організацій під час гасіння лісових пожеж, а також проведення
першочергових аварійно-рятувальних робіт, пов'язаних з лісовими пожежами.
4. Запобігання і реагування на надзвичайні ситуації на об'єктах, які
входять до складу галузі.
5. Забезпечення участі сил і засобів підлеглих формувань (у межах їх
тактико-технічних можливостей) у здійсненні заходів реагування на
надзвичайні ситуації, що виникли на підвідомчих об'єктах і територіях.
ХVІІ. Львівська філія та Центр технічної експлуатації № 5 Філії
спеціалізованого електрозв'язку ПАТ "Укртелеком".
1. Організація і здійснення заходів щодо забезпечення сталої роботи
систем централізованого оповіщення і зв'язку на загальнодержавному,
регіональному і місцевому рівні в усіх режимах функціонування єдиної
державної системи цивільного захисту, включаючи терміновий ремонт чи
заміну пошкоджених комунікацій і засобів зв'язку.
2. Першочергове забезпечення керівних органів єдиної державної системи
каналами і засобами надання послуг зв'язку у разі здійснення ними заходів
щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації.
3. Забезпечення участі сил і засобів підлеглих формувань (у межах їх
тактико-технічних можливостей) у проведенні аварійно/пошуково-рятувальних
та інших невідкладних робіт у районах виникнення надзвичайних ситуацій.
4. Забезпечення сталого зв'язку, необхідного для спільної роботи
підсистем Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних
ситуацій.
ХVІІІ. Львівський регіональний центр з гідрометеорології.
1. Організація і проведення спостереження, оцінки і прогнозу стану
атмосфери, водних об'єктів і сільськогосподарських культур, радіоактивного і
хімічного забруднення довкілля території України.
2. Попередження про стихійні гідрометеорологічні явища, екстремально
високі рівні забруднення довкілля.
3. Забезпечення керівних органів єдиної державної системи цивільного
захисту гідрометеорологічною інформацією та інформацією про забруднення
довкілля.
4. Здійснення у разі виникнення надзвичайних ситуацій оперативного
контролю і вимірів радіоактивного і хімічного забруднення згідно з
установленим регламентом у місцях проведення постійних спостережень.
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ХІХ. Територіальне управління Державної служби гірничого нагляду
та промислової безпеки України у Львівській області.
1. Прогнозування можливості виникнення аварій і катастроф на
техногенних об'єктах.
2. Здійснення державного нагляду за дотриманням вимог законодавчих та
інших нормативно-правових актів з охорони праці, державного гірничого
нагляду, профілактики травматизму виробничого і невиробничого характеру.
3. Здійснення державного нагляду за готовністю воєнізованих та інших
професійних аварійно-рятувальних формувань, аварійно-диспетчерських служб
до реагування на аварії.
ХХ. Військові частини гарнізонів, розташованих на території
Львівської області.
1. Організація робіт, пов'язаних із збереженням, експлуатацією і
транспортуванням озброєння і військової техніки, знешкодженням боєприпасів
у разі виникнення надзвичайних ситуацій.
2. Контроль за радіаційною, хімічною, біологічною обстановкою в
районах розташування підпорядкованих об'єктів.
3. Виділення сил для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у районі
розташування військових частин.

Додаток Г
ПЕРЕЛІК
сил цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту
Львівської області
№
з/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Найменування підрозділу
та відомча (територіальна)
належність

Найменування
формувань

Місце розташування та
телефон

Склад,
чисельність
формування
(чисельність
чергової зміни)

Завдання, які виконує
формування, райони
(об'єкти)

I. АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНІ СЛУЖБИ
1.1. ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНІ ПІДРОЗДІЛИ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДСНС УКРАЇНИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Гасіння пожеж, рятування
Головне управління ДСНС
1 державна пожежном. Львів,
59 (14)
потерпілих, виконання
України у Львівській області
рятувальна частина
вул. Підвальна, 6
АР та ІНР
Головне управління ДСНС
2 державна пожежном. Львів,
58 (10)
-- « -України у Львівській області
рятувальна частина
вул. Кузневича, 6
Головне управління ДСНС
3 державна пожежном. Львів,
49 (9)
-- « -України у Львівській області
рятувальна частина
вул. Б.Хмельницького,193
Головне управління ДСНС
4 державна пожежном. Львів,
71 (16)
-- « -України у Львівській області
рятувальна частина
вул. В.Великого, 56
Головне управління ДСНС
5 державна пожежном. Дрогобич,
62 (13)
-- « -України у Львівській області
рятувальна частина
вул. Зварицька, 9
Головне управління ДСНС
6 державна пожежном. Борислав,
51 (9)
-- « -України у Львівській області
рятувальна частина
вул. Шевченка, 54
Головне управління ДСНС
7 державна пожежном. Трускавець,
51 (8)
-- « -України у Львівській області
рятувальна частина
вул. Бориславська, 20
Головне управління ДСНС
8 державна пожежном. Стрий,
54 (11)
-- « -України у Львівській області
рятувальна частина
вул. Зелена, 23
Головне управління ДСНС
9 державна пожежном. Моршин,
41 (7)
-- « -України у Львівській області
рятувальна частина
вул. Д.Галицького,55
-- « -Головне управління ДСНС
10 державна пожежном. Броди,
47 (12)
України у Львівській області
рятувальна частина
вул. Гончарська, 7
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№
з/п

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Найменування підрозділу
та відомча (територіальна)
належність
Головне управління ДСНС
України у Львівській області
Головне управління ДСНС
України у Львівській області
Головне управління ДСНС
України у Львівській області
Головне управління ДСНС
України у Львівській області
Головне управління ДСНС
України
у Львівській області
Головне управління ДСНС
України у Львівській області
Головне управління ДСНС
України у Львівській області
Головне управління ДСНС
України у Львівській області
Головне управління ДСНС
України у Львівській області
Головне управління ДСНС
України у Львівській області
Головне управління ДСНС
України у Львівській області
Головне управління ДСНС
України у Львівській області
Головне управління ДСНС
України у Львівській області
Головне управління ДСНС
України у Львівській області

Найменування
формувань

Місце розташування та
телефон

11 державна пожежнорятувальна частина
12 державна пожежнорятувальна частина
13 державна пожежнорятувальна частина
14 державна пожежнорятувальна частина

м. Н.Розділ,
вул. Ходорівська, 2
м. Самбір,
вул. Шевченка, 55
м. Золочів,
вул. Л.Українки, 4
м. Буськ,
пл. Ринок, 21

15 державна пожежнорятувальна частина

м. Городок,
вул. Шевченка, 26

16 державна пожежнорятувальна частина
17 державна пожежнорятувальна частина
18 державна пожежнорятувальна частина
19 державна пожежнорятувальна частина
20 державна пожежнорятувальна частина
21 державна пожежнорятувальна частина
22 державна пожежнорятувальна частина
23 державна пожежнорятувальна частина
24 державна пожежнорятувальна частина

м. Жидачів,
вул. Б.Лепкого,7
м. Жовква,
вул. Львівська,13
м. К.Бузька,
вул. Незалежності, 62
м. Миколаїв,
вул. Дрогобицька, 11
м. Перемишляни,
вул. Галицька, 79а
м. Радехів,
вул. Стоянівська, 21
м. Сокаль,
вул. Чайковського, 5
м. Яворів,
вул. І. Франка, 3
м. Сколе,
вул. Котляревського, 11

Склад,
чисельність
формування
(чисельність
чергової зміни)

Завдання, які виконує
формування, райони
(об'єкти)

32 (5)

-- « --

46 (10)

-- « --

45 (9)

-- « --

24 (5)

-- « --

24 (5)

-- « --

24 (5)

-- « --

24 (5)

-- « --

25 (5)

-- « --

25 (5)

-- « --

24 (5)

-- « --

24 (5)

-- « --

24 (5)

-- « --

24 (2)

-- « --

28 (5)

-- « --
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№
з/п

25
26
27
28

Найменування підрозділу
та відомча (територіальна)
належність
Головне управління ДСНС
України у Львівській області
Головне управління ДСНС
України у Львівській області
Головне управління ДСНС
України у Львівській області
Головне управління ДСНС
України у Львівській області

29

Головне управління ДСНС
України у Львівській області

30

Головне управління ДСНС
України у Львівській області

31

Головне управління ДСНС
України у Львівській області

32

Головне управління ДСНС
України у Львівській області

33

Головне управління ДСНС
України у Львівській області

34

Головне управління ДСНС
України у Львівській області

Найменування
формувань

Місце розташування та
телефон

25 державна пожежнорятувальна частина
26 державна пожежнорятувальна частина
27 державна пожежнорятувальна частина
28 державна пожежнорятувальна частина
29 державна пожежнорятувальна частина
1 державного пожежнорятувального загону
30 державна пожежнорятувальна частина
1 державного пожежнорятувального загону
31 державна пожежнорятувальна частина
2 державного пожежнорятувального загону
32 державна пожежнорятувальна частина
2 державного пожежнорятувального загону
33 державна пожежнорятувальна частина
3 державного пожежнорятувального загону
34 державна пожежнорятувальна частина

м. Пустомити,
вул. Шевченка, 183
м .Мостиська,
вул. Будзиновського, 13
м. Ст. Самбір,
вул. Дністрова, 77
м. Турка,
пл. Ринок, 27

Склад,
чисельність
формування
(чисельність
чергової зміни)

Завдання, які виконує
формування, райони
(об'єкти)

26 (5)

-- « --

24 (5)

-- « --

26 (5)

-- « --

25 (5)

-- « --

м. Львів,
вул. Вулецька, 11

52 (10)

-- « --

м. Львів,
вул. Козельницька, 9

39 (6)

-- « --

м. Львів,
вул. Шевченка, 325

51 (8)

-- « --

смт. Брюховичі
вул. Незалежності, 56

22 (4)

-- « --

м. Червоноград,
вул.Б.Хмельницького,30

49 (11)

-- « --

с. Соснівка,
вул. Львівська, 4

23 (4)

-- « --
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№
з/п

Найменування підрозділу
та відомча (територіальна)
належність

Найменування
формувань
3 державного пожежнорятувального загону
35 державна пожежнорятувальна частина
ВАТ НПК «Галичина»

Місце розташування та
телефон

Склад,
чисельність
формування
(чисельність
чергової зміни)

м. Дрогобич,
вул. Бориславська, 82

64 (10)

-- « --

Завдання, які виконує
формування, райони
(об'єкти)

35

Головне управління ДСНС
України у Львівській області

36

Головне управління ДСНС
України у Львівській області

Загін технічної служби

м. Львів,
вул. Земельна, 19

270 (18)

-- « --

37

Загін технічної служби
Головного управління ДСНС
України у Львівській області

Відділення
радіаційного, хімічного
та бактеріологічного
захисту

м. Львів,
вул. Земельна, 19

9 (3)

-- « --

Пошуково-рятувальна
частина

м. Львів,
вул. Земельна, 19

49 (10)

-- « --

м. Борислав
вул. Шевченка, 222

46 (8)

-- « --

м. Стебник,
вул. Дрогобицька, 127

15 (3)

-- « --

м. Східниця,
вул. 16-го Липня

15 (3)

-- « --

14 (3)

-- « --

14 (3)

-- « --

15 (3)

-- « --

38

39

Загін технічної служби
Головного управління ДСНС
України у Львівській області
Міністерство палива та
енергетики України
ВАТ «Укрнафта»

40

Головне управління ДСНС
України у Львівській області

41

Головне управління ДСНС
України у Львівській області

42
43
44

Головне управління ДСНС
України у Львівській області
Головне управління ДСНС
України у Львівській області
Головне управління ДСНС
України у Львівській області

36 професійна пожежначастина НГВУ
«Бориславнафтогаз»
37 державний
пожежно-рятувальний
пост
38 державний
пожежно-рятувальний
пост
39 державний пож.рятувальний пост
40 державний пож.рятувальний пост
41 державний пож.рятувальний пост

м. Підкамінь,
вул. Незалежності, 31
с. Заболотці,
вул. Шкільна, 7
м. Рудки,
вул. Відродження, 20
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№
з/п

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Найменування підрозділу
та відомча (територіальна)
належність

Найменування
формувань

Місце розташування та
телефон

Головне управління ДСНС
України у Львівській області
Головне управління ДСНС
України у Львівській області
Головне управління ДСНС
України у Львівській області
Головне управління ДСНС
України у Львівській області
Головне управління ДСНС
України у Львівській області
Головне управління ДСНС
України у Львівській області
Головне управління ДСНС
України у Львівській області
Головне управління ДСНС
України у Львівській області
Головне управління ДСНС
України у Львівській області
Головне управління ДСНС
України у Львівській області
Головне управління ДСНС
України у Львівській області
Головне управління ДСНС
України у Львівській області
Головне управління ДСНС
України у Львівській області

42 державний пож.рятувальний пост
43 державний пож.рятувальний пост
44 державний пож.рятувальний пост
45 державний пож.рятувальний пост
46 державний пож.рятувальний пост
47 державний пож.рятувальний пост
48 державний пож.рятувальний пост
49 державний пож.рятувальний пост
50 державний пожежнорятувальний пост
51 державний пож.рятувальний пост
52 державний пож.рятувальний пост
53 державний пож.рятувальний пост

с. Глиняни,
вул. Шептицького, 2а
с. Поморяни,
вул. Загребеля, 18
смт. Олесько,
вул. І. Труша, 13
смт. В. Любінь,
вул. Л. Українки, 37
м. Ходорів,
вул. Гоголя, 4
смт. Журавно,
вул. Мазепи, 1
м. Рава-Руська,
вул. Грушевського, 22
смт. Добротвір,
вул. Пушкіна, 6
м. Бібрка,
вул. Шевченка, 3
с. Лопатин,
вул. Промислова, 23
м. В. Мости,
вул. Шевченка, 7
м. Новояворівськ,
вул. Пасічника, 6

54 державний пож.рятувальний пост

Головне управління ДСНС
України у Львівській області

55 державний пож.рятувальний пост

Склад,
чисельність
формування
(чисельність
чергової зміни)

Завдання, які виконує
формування, райони
(об'єкти)

14 (3)

-- « --

11 (3)

-- « --

15 (3)

-- « --

15 (3)

-- « --

19 (3)

-- « --

14 (4)

-- « --

15 (3)

-- « --

15 (3)

-- « --

15 (5)

-- « --

14 (3)

-- « --

15 (3)

-- « --

23 (4)

-- « --

смт. Немирів,
вул. І. Франка, 3

15 (3)

-- « --

смт. Славсько,
вул. Івана Франка, 10

19 (4)

-- « --

56

№
з/п

59

60

61

62

1

2

3

Найменування підрозділу
та відомча (територіальна)
належність

Найменування
формувань

Місце розташування та
телефон

Склад,
чисельність
формування
(чисельність
чергової зміни)

Завдання, які виконує
формування, райони
(об'єкти)

м. Судова Вишня,
вул. 1-го Листопада, 21
15 (3)
-- « -(234) 3-71-89
м. Добромиль,
Головне управління ДСНС
57 державний пож.вул. Грушевського, 13
14 (3)
-- « -України у Львівській області
рятувальний пост
(238) 3-31-44
смт. Бориня,
Головне управління ДСНС
58 державний пож.вул. Миколайчука, 3
14 (4)
-- « -України у Львівській області
рятувальний пост
(269) 4-16-54
смт. Івано-Франкове,
Головне управління ДСНС
60 державний пож.вул. Шептицького, 2
19 (3)
-- « -України у Львівській області
рятувальний пост
(259) 3-30-01
1.2. СИЛИ ДСНС УКРАЇНИ, ЯКІ ДИСЛОКУЮТЬСЯ НА ТЕРИТОРІЇ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Знешкодження
2 Спеціальний центр
вибухонебезпечних
82100 м. Дрогобич
ДСНС України
швидкого реагування
202 (17)
предметів, ліквідація
вул. Спортивна, 44
ДСНС України
наслідків НС, виконання
АР та ІНР
Західний авіаційний
Головний авіаційний
допоміжний центр
координаційний центр пошуку
пошуку і рятування
Координація авіаційних
і рятування, м. Київ
м. Львів,
Бюджетної установи
робіт з пошуку і рятуванню
Бюджетної установи «Служба
вул. Любінська, 176
6 (1)
«Служба координації
потерпілих в наслідок
координації авіаційних робіт з
аеропорт –3
авіаційних робіт з
авіакатастроф (аварій)
пошуку і рятування ДСНС
пошуку і рятування
України»
ДСНС України»
Державний воєнізований
Стебницький
Виконання профілактичної
м. Стебник
гірничорятувальний
воєнізований
роботи із запобігання
Дрогобицького район
13 (1)
(аварійно-рятувальний ) загін
гірничорятувальний
виникненню надзвичайних
вул. Трускавецька, 74
ДСНС України
(аварійно-рятувальний)
ситуацій та проведення
Головне управління ДСНС
України у Львівській області

56 державний пож.рятувальний пост

57

№
з/п

4

5

6

7

Найменування підрозділу
та відомча (територіальна)
належність

Найменування
формувань

Місце розташування та
телефон

Склад,
чисельність
формування
(чисельність
чергової зміни)

Завдання, які виконує
формування, райони
(об'єкти)

взвод Іваноаварійно-рятувальних робіт
Франківського
на об’єктах гірничорудної і
спеціального
нерудної промисловості та
воєнізованого
інших ПНО відповідно до
гірничорятувального
укладених договорів
(аварійно-рятувального)
загону ДСНС України
Відділення ліквідації
Проведення
нафтогазових фонтанів
профілактичного
(м.Стрий) Частини з
обслуговування та
ліквідації нафтогазових
обстеження стану
фонтанів Аварійнотехногенної безпеки
Головне управління ДСНС
с. Угерсько
рятувального загону
12 (1)
свердловин, об’єктів,
України у Полтавській області
Стрийського району
спеціального
підприємств, організацій
призначення Головного
нафтогазового комплексу,
управління ДСНС
ліквідація аварій та пожеж
України у Полтавській
на нафтодобувних
області
(магістральних) об’єктах
Львівський
Український
регіональний центр з
Прогнозування
м. Львів,
гідрометеорологічний центр
213 (15)
вул. Ген. Чупринки, 58а
гідрометеорології
метеорологічних умов
ДСНС України
ДСНС України
1.3. АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНІ СЛУЖБИ (ФОРМУВАННЯ) ОБЛАСІ (АТЕСТОВАНІ)
АРС "Прикарпатського
воєнізованого загону
Ліквідація НС на
Львівська область
НАК
"ДП "Воєнізована
газопроводах,
Стрийський район
18 (4)
"Нафтогаз" України
аварійно-рятувальна
технологічному обладнанні
с. Пукеничі
служба (газорятувальна
об’єктів
служба "ЛІКВО")
Міністерство палива та
Бориславський
м. Борислав
13 (3)
Гасіння пожеж та ліквідація

58

№
з/п

Найменування підрозділу
та відомча (територіальна)
належність
енергетики України
ПАТ «Укрнафта»

8

9

10

11

Найменування
формувань

воєнізований загін
Полтавської воєнізованої
частини по
попередженню і
ліквідації відкритих
нафтових і газових
фонтанів
Воєнізована
ВАТ
газорятувальна служба
НПК "Галичина"
ВАТ НПК «Галичина»
Львівсько-Волинський
воєнізований
гірничорятувальний
(аварійно-рятувальний)
Міністерство вугільної
загін Державної
промисловості України
воєнізованої
гірничорятувальної
служби у вугільній
промисловості України
Взвод аварійнорятувальних робіт 11
окремого колійного
Міністерство інфраструктури
загону і об’єднаного
України
загону Державної
спеціальної служби
транспорту
Львівська обласна
Центральна рада
центральна водолазно«Товариства рятування на
рятувальна служба
воді»
(атестована Товрядвод

Місце розташування та
телефон

Склад,
чисельність
формування
(чисельність
чергової зміни)

вул. Шевченка, 215

м. Дрогобич,
вул. Бориславська, 82

м. Червоноград,
вул. Львівська,15

м. Червоноград
вул. Промислова, 3

м. Львів,
вул. Личаківська, 10/12

Завдання, які виконує
формування, райони
(об'єкти)
наслідків НС на об’єктах нафто -газо промислового
комплексу

17 (4)

Проведення аварійнорятувальних робіт

292 (15)

Обслуговування шахт ДП
”Львіввугілля”,
реструктуризації, об’єкти і
території згідно укладених
договорів на аварійнорятувальне обслуговування

103 (-)

Ліквідація наслідків НС,
пожеж, аварій, відбудова
об’єктів інфраструктури
(дороги, мости, дамби)

48 (6)

Організація та проведення
рятувально-водолазних,
підводно-технічних робіт,
та ліквідація наслідків

59

№
з/п

Найменування підрозділу
та відомча (територіальна)
належність

Найменування
формувань
України)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Місце розташування та
телефон

Склад,
чисельність
формування
(чисельність
чергової зміни)

Завдання, які виконує
формування, райони
(об'єкти)

надзвичайних ситуацій на
водних об’єктах
ПРОТИПОЖЕЖНІ ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Органи місцевого
Місцева пожежна
Бродівський район
Гасіння пожеж, рятування
4 (1)
самоврядування
команда
с. Пониковиця
потерпілих
Органи місцевого
Місцева пожежна
Бродівський район
Гасіння пожеж, рятування
4 (1)
самоврядування
команда
с. Батьків
потерпілих
Органи місцевого
Місцева пожежна
Бродівський район
Гасіння пожеж, рятування
4 (1)
самоврядування
команда
с. Комарівка
потерпілих
Органи місцевого
Місцева пожежна
Дрогобицький район
Гасіння пожеж, рятування
10 (2)
самоврядування
команда
с. Підбуж
потерпілих
Органи місцевого
Місцева пожежна
Жидачівський район
Гасіння пожеж, рятування
6 (1)
самоврядування
команда
смт. Журавно
потерпілих
Органи місцевого
Місцева пожежна
Жовківський район
Гасіння пожеж, рятування
13 (3)
самоврядування
команда
м. Куликів
потерпілих
Органи місцевого
Місцева пожежна
Жовківський район
Гасіння пожеж, рятування
5 (1)
самоврядування
команда
с. Бишків
потерпілих
Органи місцевого
Місцева пожежна
Жовківський район
Гасіння пожеж, рятування
5 (1)
самоврядування
команда
с. Туринка
потерпілих
Органи місцевого
Місцева пожежна
Жовківський район
Гасіння пожеж, рятування
5 (1)
самоврядування
команда
с. Зіболки
потерпілих
Органи місцевого
Місцева пожежна
Жовківський район
Гасіння пожеж, рятування
5 (1)
самоврядування
команда
с. Любеля
потерпілих
Органи місцевого
Місцева пожежна
Жовківський район
Гасіння пожеж, рятування
9 (2)
самоврядування
команда
с. Добросин
потерпілих
Органи місцевого
Місцева пожежна
Кам’янка-Бузький район
Гасіння пожеж, рятування
11 (2)
самоврядування
команда
смт. Новий Яричів
потерпілих
Органи місцевого
Місцева пожежна
Перемишлянський район
Гасіння пожеж, рятування
3 (1)
самоврядування
команда
с. Свірж
потерпілих
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№
з/п

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26

Найменування підрозділу
та відомча (територіальна)
належність

Найменування
формувань

Місце розташування та
телефон

Органи місцевого
самоврядування
Органи місцевого
самоврядування
Органи місцевого
самоврядування
Органи місцевого
самоврядування

Місцева пожежна
команда
Місцева пожежна
команда
Місцева пожежна
команда
Місцева пожежна
команда

Органи місцевого
самоврядування

Місцева пожежна
команда

Органи місцевого
самоврядування
Органи місцевого
самоврядування
Органи місцевого
самоврядування
Органи місцевого
самоврядування
Органи місцевого
самоврядування
Органи місцевого
самоврядування
Органи місцевого
самоврядування
Органи місцевого
самоврядування

Місцева пожежна
команда
Місцева пожежна
команда
Місцева пожежна
команда
Місцева пожежна
команда
Місцева пожежна
команда
Місцева пожежна
команда
Місцева пожежна
команда

Радехівський район
с. Вузлове
Радехівський район
с. Оглядів
Радехівський район
с. Бишів
Сокальський район
м. Белз
Сокальський район
м. Великі Мости,
ТзОВ «Рата»
Стрийський район
смт. Дашава
Старосамбірський район
с. Волошиново
Старосамбірський район
с. Скелівка
Старосамбірський район
с. Міженець
Старосамбірський район
с. Грушатичі
Старосамбірський район
с. Стрілки
Турківський район
с. Верхнє

Місцева пожежна
команда

Мостиський район
с. Берегове

Склад,
чисельність
формування
(чисельність
чергової зміни)
1 (1)
2 (1)
1 (1)
15 (3)
5 (1)
10 (2)
5 (1)
5 (1)
5 (1)
5 (1)
4 (1)
11 (2)

9 (2)

Завдання, які виконує
формування, райони
(об'єкти)
Гасіння пожеж, рятування
потерпілих
Гасіння пожеж, рятування
потерпілих
Гасіння пожеж, рятування
потерпілих
Гасіння пожеж, рятування
потерпілих
Гасіння пожеж, рятування
потерпілих
Гасіння пожеж, рятування
потерпілих
Гасіння пожеж, рятування
потерпілих
Гасіння пожеж, рятування
потерпілих
Гасіння пожеж, рятування
потерпілих
Гасіння пожеж, рятування
потерпілих
Гасіння пожеж, рятування
потерпілих
Гасіння пожеж, рятування
потерпілих
Гасіння пожеж, рятування
потерпілих
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№
з/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Склад,
чисельність
Завдання, які виконує
Найменування
Місце розташування та
формування
формування, райони
формувань
телефон
(чисельність
(об'єкти)
чергової зміни)
ПРОТИПОЖЕЖНІ ФОРМУВАННЯ ВІДОМЧОЇ ТА ДОБРОВІЛЬНОЇ ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ
Сільськогосп-кий виробн.
Добровільна пожежна
Бродівський район
Гасіння пожеж, рятування
3 (1)
Кооператив ім. В. Стефаника
дружина
с Ясенів
потерпілих
ПАТ «Кохавинська паперова
Добровільна пожежна
Жидачівський район
Гасіння пожеж, рятування
1 (1)
фабрика»
дружина
смт. Гніздичів
потерпілих
Личаківська ВК №30
Відомча пожежна
м. Львів
Гасіння пожеж, рятування
13 (4)
охорона
вул. Шевченка, 156
потерпілих
Львівська ВК № 48
Відомча пожежна
м. Львів
Гасіння пожеж, рятування
7 (2)
охорона
вул. Демнянська, 2
потерпілих
Відомча пожежна
Миколаївський район
Гасіння пожеж, рятування
Установа ВК-110
5 (1)
охорона
с. Держів
потерпілих
Відомча пожежна
Миколаївський район
Гасіння пожеж, рятування
Установа ВК-50
4 (1)
охорона
с. Заклад
потерпілих
Сокальський район
Відомча пожежна
Гасіння пожеж, рятування
Установа ВК-47
смт. Жвирка
4 (1)
охорона
потерпілих
вул. Вокзальна, 42
Військова частина К-1412
Миколаївський район
Гасіння пожеж, рятування
Пожежна команда
16 (6)
с. Липівка
потерпілих
м. Червоноград
Гасіння пожеж, рятування
Військова частина Т 0200
Пожежне відділення
20 (7)
вул. Промислова, 3
потерпілих
Кінологічний навчальний
Сокальський район
Відомча пожежна
Гасіння пожеж, рятування
центр ДПС України
м. Великі Мости
10 (3)
охорона
потерпілих
вул. Львівська, 166
НПП «Сколівські Бескиди»
м. Сколе
ЛПС-2 типу
7 (2)
Гасіння лісових пожеж
вул. Князя Святослава, 3
смт. Славсько
Гасіння лісових пожеж
ДП «Славське ЛГ»
ЛПС-2 типу
8 (2)
вул. Рожаночка, 9
ДП «Рава-Руський лісгосп»
Жовківський район
Гасіння лісових пожеж
ЛПС-2 типу
4 (1)
м. Рава Руська
Найменування підрозділу
та відомча (територіальна)
належність
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№
з/п

14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Найменування підрозділу
та відомча (територіальна)
належність
ДП «Буський лісгосп»
Великомостівське лісництво
ДП «Жовківське лісове
господарство»
ДП «Рава-Руський
шпалопросочувальний завод»

Найменування
формувань

ЛПС-2 типу
ЛПС-2 типу
Відомча пожежна
охорона

Навчально-спортивна база
«Тисовець»
ТОВ «Приват-Агро Львів»

Добровільна пожежна
команда
Добровільна пожежна
команда

Бібрське ЛВ УМГ

Добровільна пожежна
команда

Опарівське ВУ ПЗГ
Дашавське ВУ ПЗГ
Стрийське ВУ ПЗГ
Комарнівська
ВТС Бібрського ЛВ УМГ
Хідновицьке ЦВНГК ГПУ
«Львівгазвидобування»
Комарнівський ЦВНГК
ГПУ «Львівгазвидобування»

Добровільна пожежна
команда
Добровільна пожежна
команда
Добровільна пожежна
команда
Добровільна пожежна
команда
Добровільна пожежна
команда
Добровільна пожежна
команда

Місце розташування та
телефон
вул. В.Великого, 85
м. Буськ
вул. Січових Стрільців, 39
Сокальський район
м. В.Мости
вул. Кримська,12
Жовківський район
м. Рава Руська
вул. Наливайка, 22
Сколівський район
Буський район
с. Заводське
Перемишлянський район
м. Бібрка
вул. Глібоветська,6
Дрогобицький район
с. Опарі
Стрийський район
с. Йосиповичі
Стрийський район
с. Більча Волиця
Городоцький р-н
м. Комарне
вул. Гороцька, 75
Яворівський район.
Наконечне, 1
Городоцький район
м. Комарно

Склад,
чисельність
формування
(чисельність
чергової зміни)
1 (1)

Завдання, які виконує
формування, райони
(об'єкти)
Гасіння лісових пожеж
Гасіння лісових пожеж

4 (1)

3 (1)
9 (3)
3 (1)
6 (1)
12 (3)
7 (2)
7 (2)
7 (2)
14 (4)
7 (2)

Гасіння пожеж, рятування
потерпілих
Гасіння пожеж, рятування
потерпілих
Гасіння пожеж, рятування
потерпілих
Гасіння пожеж на об’єктах
газотранспортної системи
Гасіння пожеж на об’єктах
газотранспортної системи
Гасіння пожеж на об’єктах
газотранспортної системи
Гасіння пожеж на об’єктах
газотранспортної системи
Гасіння пожеж на об’єктах
газотранспортної системи
Гасіння пожеж на об’єктах
газотранспортної системи
Гасіння пожеж на об’єктах
газотранспортної системи
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№
з/п

26

Найменування підрозділу
та відомча (територіальна)
належність
Хідновицький ЦВНГК
ГПУ «Львівгазвидобування»

Найменування
формувань

Місце розташування та
телефон

Склад,
чисельність
формування
(чисельність
чергової зміни)

Добровільна пожежна
команда

Мостиський район
с. Хідновичі

2 (1)

Завдання, які виконує
формування, райони
(об'єкти)
Гасіння пожеж на об’єктах
газотранспортної системи

27

Кам’янка – Бузький
проммайданчик Волинського
управління магістральних
газопроводів

Добровільна пожежна
команда

м. Кам’янка-Бузька
вул. Перемоги, 20

2 (1)

28

Волинське ЛВУМГ СПМ

Добровільна пожежна
команда

Сокальський район
с. Волиця вул. Порічна, 1а

4 (1)

Гасіння пожеж на об’єктах
газотранспортної системи

29

ЛВДС "Дрогобич" філія
"Магістральні нафтопроводи
"ДРУЖБА"

Добровільна пожежна
команда

м. Дрогобич
вул. Нафтовиків, 51

4 (1)

Гасіння пожеж на об’єктах
нафтотранспортної системи

30

ЛВДС "Магістральні
нафтопроводи "ДРУЖБА"

Добровільна пожежна
команда

Сколівський район
с. Козьова

10 (3)

Гасіння пожеж на об’єктах
системи транспортування
нафтопродуктів

31

ДП «ПрикарпатЗахідтранс»

Добровільна пожежна
команда
Добровільна пожежна
команда
Добровільна пожежна
команда

Старосамбірський район
с. Страшевичі
м. Львів
вул. Пластова, 1
м. Львів
вул. Ковельська, 109

8 (2)

-- « --

Добровільна пожежна
команда

м. Дрогобич
вул. Гайдамацька, 22

Добровільна пожежна
команда
Добровільна пожежна
команда
Добровільна пожежна

м. Львів
вул. Стрийська 73а
м. Львів
вул. Патона, 1
м. Стрий

32

ЦРВ «Львівська нафтобаза»

33

ТзОВ «Фірма ТОТ»

34

Дрогобицький завод
автомобільних кранів

35

Танковий ремонтномеханічний завод

36

ДП ЛДЗ «Лорта»

37

Стрийський КХП №1

4 (2)
4 (2)
3 (1)
9 (3)
2(1)
5 (2)

Гасіння пожеж на об’єктах
газотранспортної системи

Гасіння пожеж на об’єктах
зберігання нафтопродуктів
Гасіння пожеж на об’єктах
зберігання нафтопродуктів
Гасіння пожеж, рятування
потерпілих
Гасіння пожеж, рятування
потерпілих
Гасіння пожеж, рятування
потерпілих
Гасіння пожеж, рятування
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№
з/п

38
39
40
41
42
43
44
45

Найменування підрозділу
та відомча (територіальна)
належність

Найменування
формувань

Місце розташування та
телефон

Стрийський КХП №2

команда
Добровільна пожежна
команда

вул. Грабовецька, 2
м. Стрий
вул. Болехівська, 26

Добровільна пожежна
команда

м.Стрий
вул. Грабовецька, 3

Добровільна пожежна
команда
Добровільна пожежна
команда

м. Стрий
вул. Сколівська,19
м. Стрий
вул. Зубенка, 2

Добровільна пожежна
команда

м. Городок
вул. Заводська,14

Добровільна пожежна
команда
Добровільна пожежна
команда
Добровільна пожежна
команда

м. Кам’янка-Бузька
вул. Я. Мудрого, 62
Кам’янка-Бузький район
с. Вирів
Яворівський район
с. Віжомля

ВАТ «Меблевий комбінат
Стрий»
«Стрийнафтопродукт»
Стрийський
вагоноремонтний завод
Хлібоприймальний пункт
ТзОВ «АПП Львівське»
КРОНО-Україна
АГРО ЛВ Лімітед
Віжомлянська
сільська рада

Склад,
чисельність
формування
(чисельність
чергової зміни)
3 (1)
3 (1)
3 (1)
5 (2)
3 (1)
3 (1)
2 (1)
3 (1)

Завдання, які виконує
формування, райони
(об'єкти)
потерпілих
Гасіння пожеж, рятування
потерпілих
Гасіння пожеж, рятування
потерпілих
Гасіння пожеж, рятування
потерпілих
Гасіння пожеж, рятування
потерпілих
Гасіння пожеж, рятування
потерпілих
Гасіння пожеж, рятування
потерпілих
Гасіння пожеж, рятування
потерпілих
Гасіння пожеж, рятування
потерпілих
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№
з/п

1

2

Найменування підрозділу
та відомча (територіальна)
належність
Департамент агропромислового
розвитку облдержадміністрації
Головне управління
ветеринарної медицини у
Львівській області
Державна фітосанітарна
інспекція Львівської області
Львівське обласне управління
лісового та мисливського
господарства
Обласне комунальне
спеціалізоване
лісогосподарське
підприємство "Галсільліс"
Головне державне управління
охорони, використання і
відтворення водних живих
ресурсів та регулювання
рибальства у львівській області
СГ сільськогосподарського
спрямування
Департамент розвитку
інфраструктури, дорожнього
господарства та паливноенергетичного комплексу
облдержадміністрації
Суб’єкти господарювання
паливно-енергетичного
комплексу

Склад,
чисельність
Найменування
Місце розташування та
формування
формувань
телефон
(чисельність
чергової зміни)
ІІ. СПЕЦІАЛІЗОВАНІ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Спеціалізована служба
із захисту
сільськогосподарських
тварин і рослин

Спеціалізована
служба енергетики

Завдання, які виконує
формування, райони
(об'єкти)

м. Львів,
пр. В. Чорновола, 4 к.2,

Здійснення заходів по
захисту рослин, продукції
рослинництва

м. Львів,
вул. Винниченка, 18.

Ліквідація наслідків НС,
пов'язаних з аваріями на
мережах та об'єктах
паливно-енергетичного
комплексу
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№
з/п

3

4

5

6

Найменування підрозділу
та відомча (територіальна)
належність
Департамент житловокомунального господарства
облдержадміністрації
Суб’єкти господарювання
житлово-комунального
господарства
Управління капітального
будівництва
облдержадміністрації
Управління архітектури,
містобудування та
інфраструктурних проектів
облдержадміністрації
Суб’єкти господарювання
дорожньо-будівельного та
дорожньо-експлуатаційного
спрямування і які провадять
будівельну діяльність
Департамент економічного
розвитку, торгівлі та
промисловості
облдержадміністрації
Суб’єкти господарювання у
сфері торгівлі і харчування
Департамент економічного
розвитку, торгівлі та
промисловості
облдержадміністрації
Суб’єкти господарювання, що
здійснюють виробництво та

Найменування
формувань

Комунально-технічна
спеціалізована служба

Інженерна
спеціалізована служба

Спеціалізована
служба торгівлі та
харчування

Спеціалізована
служба матеріального
забезпечення

Місце розташування та
телефон

Склад,
чисельність
формування
(чисельність
чергової зміни)

Завдання, які виконує
формування, райони
(об'єкти)

м. Львів,
вул. Винниченнка, 6

Ліквідація наслідків НС,
пов'язаних з аваріями на
мережах та об'єктах
житлово-комунального
господарства

м. Львів, вул.

Здійснення заходів із
інженерного забезпечення
та проведення аварійновідновлювальних робіт

П. Чайковського, 17,

79008, м. Львів,
вул. Винниченка, 18.

Здійснення заходів щодо
забезпечення населення
постраждалих районів
продуктами харчування та
товарами першої
необхідності у разі НС

79008, м. Львів,
вул. Винниченка, 18.

Здійснення заходів щодо
матеріального забезпечення
проведення аварійновідновлювальних робіт
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№
з/п

Найменування підрозділу
та відомча (територіальна)
належність

Найменування
формувань

Місце розташування та
телефон

постачання будівельних
матеріалів, робочого інвентарю
і спеціального одягу, засобів
радіаційного та хімічного
захисту, засобів і послуг зв’язку,
медико-санітарного майна,
дегазаційних, пальномастильних та інших
матеріалів, питної води,
продовольства та речового
майна
Департамент охорони здоров’я
облдержадміністрації
Головне управління
Держсанепідемслужби у
Львівській області
7

8

Лікувальні та лікувальнопрофілактичні заклади і
установи
Суб’єкти господарювання, що
здійснюють виробництво та
постачання фармацевтичних і
лікувальних засобів
Департамент розвитку
інфраструктури, дорожнього
господарства та паливноенергетичного комплексу
облдержадміністрації

Склад,
чисельність
формування
(чисельність
чергової зміни)

Завдання, які виконує
формування, райони
(об'єкти)

Медична
спеціалізована служба

79005 м.Львів,
вул. Конопницької, 3

Медичне забезпечення та
надання екстреної
медичної допомоги
постраждалим та
особовому складу
підрозділів цивільного
захисту у разі надзвичайних
ситуацій, здійснення
санітарнопротиепідемічних заходів
під час ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій

Спеціалізована
служба транспортного
забезпечення

79008, м. Львів, ел..
Винниченка, 18.

Здійснення перевезення
евакуйованих та вантажів у
разі виникнення НС
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№
з/п

Найменування підрозділу
та відомча (територіальна)
належність

Найменування
формувань

Місце розташування та
телефон

Склад,
чисельність
формування
(чисельність
чергової зміни)

Завдання, які виконує
формування, райони
(об'єкти)

Філії, відділення та інші
відокремлені підрозділи
державних суб’єктів
господарювання, що провадять
діяльність у сфері
автомобільних, залізничних,
повітряних та річкових
(морських) перевезень
Суб’єкти господарювання, що
провадять діяльність у сфері
автомобільних, залізничних,
повітряних та річкових
(морських) перевезень
Департамент розвитку
інфраструктури, дорожнього
господарства та паливноенергетичного комплексу
облдержадміністрації

9

Департамент з питань
цивільного захисту
облдержадміністрації
Головне управління ДСНС
України у Львівській області
Головне управління МВС у
Львівській області
Львівська філія ПАТ
“Укртелеком”

Спеціалізована
служба зв’язку і
оповіщення

79008, м. Львів, Винниченка, 18

Забезпечення та
відновлення зв’язку під час
ліквідації наслідків НС
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№
з/п

Найменування підрозділу
та відомча (територіальна)
належність

Найменування
формувань

Місце розташування та
телефон

Спеціалізована
служба охорони
громадського порядку

м. Львів,
тел. Григоренка, 3

Технічна
спеціалізована служба

79008, м. Львів,
тел.. Винниченка, 18

Склад,
чисельність
формування
(чисельність
чергової зміни)

Завдання, які виконує
формування, райони
(об'єкти)

Центр технічної експлуатації
№5
Філії спеціалізованого
електрозв’язку ПАТ
“Укртелеком”
Львівська дирекція
Українського державного
підприємства поштового зв’язку
УДППЗ “Укрпошта
Львівська обласна державна
ел. адіол- компанія
Львівська філія концерну РРТ
10

11

12

Головне управління
МВС у Львівській області
Охоронні підрозділи, служби,
суб’єкти господарювання
Департамент економічного
розвитку, торгівлі та
промисловості
облдержадміністрації
СГ, що провадять діяльність у
сфері ремонту та технічного
обслуговування автомобільної,
інженерної та спеціальної
техніки і засобів
Головне управління ДСНС
України у Львівській області
Підрозділи відомчої, місцевої та
добровільної пожежної охорони

Протипожежна
спеціалізована служба

м. Львів, вул. Підвальна, 6

Забезпечення громадського
порядку та охорона
матеріальних цінностей в
ході ліквідації НС
Здійснення заходів щодо
технічного забезпечення
проведення аварійновідновлювальних робіт

Проведення аварійнорятувальних робіт, гасіння
пожеж
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Склад,
чисельність
Найменування
Місце розташування та
формування
формувань
телефон
(чисельність
чергової зміни)
ІІІ. ФОРМУВАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
79026, м. Львів
160 аварійних бригад
959 (685)
вул. Козельницька, 3
3 аварійних бригад
79011, м. Львів
88 (0)
вул. Свєнціцкого, 2

№
з/п

Найменування підрозділу
та відомча (територіальна)
належність

1

ПАТ «Львівобленерго»

2

Західна електроенергетична
система

3

ПАТ «Львівгаз»

31 аварійна бригада

79039, м. Львів,
вул. Золота,42

429 (97)

4

Управління магістральних
газопроводів ˝Львівтрансгаз˝

6 аварійновідновлювальних
бригад

79053, м. Львів,
вул. Рубчака, 3

234 (59)

5

Газопромислове управління
«Львівгазвидобування»

7 аварійновідновлювальних
бригад

79026, м. Львів
вул. Рубчака,27

79 (29)

6

ПАТ «Укртелеком»

29 аварійновідновлювальних
команд

м. Львів,
вул. Чупринки, 70

357 (8)

7

РЦТЕТТМ №5
Філія «Дирекція первинної
мережі ПАТ «Укртелеком»

12 аварійновідновлювальних
команд

м. Львів,
вул. Пекарська, 41

180 (7)

8

ДП «ПрикарпатЗахідтранс»
ЛВДС-1К

аварійновідновлювальний пункт

с. Страшевичі
Старосамбірський район

27 (2)

Завдання, які виконує
формування, райони
(об'єкти)
Ліквідація аварій на
електричних мережах
Експлуатація і ремонт
повітряних ліній
Локалізація та ліквідація
витоків газу на
газопроводах та обладнанні
Земляні, зварювальномонтажні, укладальні
роботи, аварійновідновлювальні роботи,
монтаж та експлуатація
споруд, об’єктів МГ і ГРС
Ліквідація НС на
газопроводах,
технологічному обладнанні
об’єктів
Ведення аварійновідновлювальних робіт
на телекомунікаційних
мережах та об’єктах
пошкоджених внаслідок НС
Ведення АВР на міських та
районних мережах
електрозв’язку та
радіофікації
Обслуговування
магістральних
трубопроводів
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№
з/п

Найменування підрозділу
та відомча (територіальна)
належність

Найменування
формувань

Місце розташування та
телефон

Склад,
чисельність
формування
(чисельність
чергової зміни)

9

Філія «Магістральні
нафтопроводи «Дружба»
ПАТ “Укртранснафта

2 опорні аварійновідновлювальні пункти

м. Львів
вул. Липинського, 12

133/19

10

Львівська дирекція УДППЗ
«Укрпошта»

12 бригад цивільного
захисту

79000, м. Львів
вул. Словацького,1

92 (0)

11

ДП «Львівський облавтодор»

26 експлуатаційних
дільниць

79053, м. Львів,
вул. В.Великого, 54

784 (124)

7 ЛПС-2 типу

79058, м. Львів,
вул. Яворницького, 8-б

48 (13)

Гасіння лісовий пожеж

18 пожежних команд

79024, м. Львів
вул. Промислова, 9б

397 (96)

Гасіння лісовий пожеж

12

13

Львівське обласне управління
лісового та мисливського
господарства
Обласне комунальне
спеціалізоване
лісогосподарське
підприємство «Галсільліс»

14

Львівське обласне управління
водних ресурсів

21 дільниця УВГ

79017, м. Львів,
вул. Родини
Крушельницьких, 14

342 (98)

15

Головне управління МВС
України у Львівській області

структурні підрозділи

79007 м. Львів,
пл. Генерала Григоренка,3

4709 (670)

Завдання, які виконує
формування, райони
(об'єкти)
Обслуговування
магістральних
нафтопроводів
Проведення першочергових
відновлювальних робіт,
ремонт засобів зв’язку
Ліквідація снігових заметів,
транспортних заторів,
ремонт доріг та інше

Виконання заходів, пов'язаних
з попередженням шкідливої
дії вод та ліквідації її
наслідків, включаючи
протипаводковий захист
населених пунктів та
сільськогосподарських угідь
Участь у підтриманні або
відновленні правопорядку в
районах виникнення НС,
охорона матеріальних і
культурних цінностей,
підтримання особливого
в’їзду та виїзду в районах
виникнення НС
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