
Додаток 1 

до Методичних рекомендацій 
 

Рекомендований перелік матеріальних засобів для захисту населення в районах 

затоплення 
 

№ з/п Найменування матеріальних цінностей Одиниця виміру 

1 2 3 

1 Надувні плоти десантні од. 

2 Шлюпки рятувальні од. 

3 Понтони пог. м 

4 Надувні човни од. 

5 Двигуни для човнів од. 

6 Легке водолазне спорядження компл. 

7 Апарати для водолазних робіт компл. 

8 Запасні балони до водолазних апаратів компл. 

9 Рятувальні жилети компл. 

10 Рятувальні круги од. 

11 Рятувальні мотузки м 

12 Мішок для сипучих матеріалів шт. 

13 Автомобільний бензин (різних марок) л 

14 Дизельне пальне л 

15 Масло для бензинових та дизельних двигунів л 

16 Рукавички оглядові нестерильні пар 

17 Комплект для іммобілізації верхніх та нижніх 

кінцівок 

компл. 

18 Бинт 5 м х 10 см нестерильний уп. 

19 Бинт 7 м х 14 см нестерильний уп. 

20 Бинт еластичний трубчастий для гомілки уп. 

21 Бинт еластичний трубчастий для кисті уп. 

22 Вата гіроскопічна нестерильна 100 г уп. 

23 Пакет перев’язувальний індивідуальний уп. 

24 Серветки марлеві медичні нестерильні № 100 уп. 

25 Джгут кровоспинний гумовий м 

26 Пакети перев’язувальні медичні уп. 

27 Аптечки індивідуальні компл. 

28 Сумки санітарні компл. 

29 Ноші санітарні шт. 

30 Ковдра напівбавовняна шт. 

31 Чоботи гумові пар 

32 Ліхтар електричний переносний (груповий) шт. 

33 Радіостанції переносні компл. 

34 Насоси для відкачування рідини шт. 

35 Мотопомпи шт. 

36 Станції управління насосами шт. 

__________________________________________________ 
 

 



   

Додаток 2 

до Методичних рекомендацій 
  

Рекомендований перелік 

матеріальних засобів для захисту населення в районах біологічного, 

радіаційного і хімічного ураження 
            

№ з/п Найменування матеріальних цінностей Одиниця виміру 

1 2 3 

1 Протигази  шт. 

2 Коробки протигазові шт. 

3 Респіратори протипилові зі змінним 

фільтром 

шт. 

4 Прилади радіаційної розвідки компл. 

5 Дозиметри індивідуальні електричні шт. 

6 Рукавички захисні пар 

7 Спектрометри шт. 

8 Ізолюючі комплекти з вентиляційним 

підкостюмним простором 

компл. 

9 Автоматизована система індивідуального 

дозиметричного контролю 

компл. 

10 Радіаційне табло сигналізатор шт. 

11 Газоаналізатори універсальні компл. 

12 Індивідуальні дегазуючі речовини (в 

балонах) 

компл. 

13 Прилади хімічної розвідки компл. 

14 Переносні хімічні лабораторії компл. 

15 Миюча рецептура компл. 

16 Дезактивуючі засоби  т 

17 Костюм хімічного та біологічного захисту компл. 

18 Костюм кислотостійкий компл. 

19 Костюм спеціальний радіаційно-захисний  компл. 

20 Захисні легкі костюми протихімічні шт. 

21 Комплекси спеціальної обробки компл. 

22 Комплекси спеціальної обробки потужністю 

80-100 чол. год. 

компл. 

23 Радіостанції переносні компл. 

24 Чоботи гумові пар 
___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Додаток 3 

до Методичних рекомендацій 
 

Рекомендований перелік 

матеріальних засобів для захисту населення в районах можливих пожеж 
                

№ з/п Найменування матеріальних цінностей Одиниця 

виміру 
1 2 3 

1 Насоси пожежні НШП-60 компл. 

2 Пожежні мотопомпи компл. 

3 Пожежні рукава напірні  51 мм,  66 мм,  77 мм, 

 150 мм,  

скатка 

4 Всмоктувальні рукава  75 мм,  125 мм шт. 

5 Вогнегасники шт. 

6 Ранцевий вогнегасник (для гасіння лісових пожеж) шт. 

7 Ломи звичайні шт. 

8 Механізми тягові монтажні  компл. 

9 Лебідки ручні типу   компл. 

10 Лопати саперні шт. 

11 Лебідки ричажні компл. 

12 Домкрати рейкові    компл. 

13 Сокира столярна шт. 

14 Кіркомотики важкі шт. 

15 Каски захисні пожежні шт. 

16 Протигази фільтрувальні  шт. 

17 Додаткові коробки до фільтрувальних протигазів шт. 

18 Респіратор протипиловий зі змінним фільтром шт. 

19 Респіратори кисневі ізолюючі 4 год. дії  компл. 

20 Ізолюючий протигаз шт. 

21 Патрони регенеративні шт. 

22 Плащі захисні   шт. 

23 Панчохи захисні пар 

24 Рукавички захисні пар 

25 Костюми захисні   компл. 

26 Комплекти для захисту від впливу шкідливих 

факторів пожежі  

компл. 

27 Автомобільний бензин (різних марок) л 

28 Дизельне пальне л 

29 Масло для бензинових двигунів л 

30 Масло для дизельних двигунів л 

31 Масло для гідравлічних систем л 

32 Радіостанції переносні компл. 

33 Піноутворювач т 

34 Порошок т 

_______________________________ 



   
 

Додаток 4 

до Методичних рекомендацій 
 

Рекомендований перелік 

матеріальних засобів для відновлення інфраструктури, підтримання 

життєзабезпечення населення 
                

№ з/п Найменування матеріальних цінностей та запасів Одиниця виміру 

1 2 3 

1 Шифер 8-ми хвильовий шт. 

2 М’яка покрівля  рул. 

3 Скло віконне (3х-4х мм) кв. м 

4 Цемент м 400 т 

5 Цвяхи (50,70,100,125,150 мм) т 

6 Плівка поліетиленова кв. м 

7 Ацетиленовий генератор шт. 

8 Шланг кисневий пог. м 

9 Шланг ацетиленовий пог. м 

10 Карбід кальцію т 

11 Газорізаки шт. 

12 Електрозварювальні трансформатори шт. 

13 Електроди (5,4,3 мм змінного току) т 

14 Лісоматеріали:  

дошка (0,40,50 мм); 

брус 

 

куб. м  

куб. м 

15 Металопрокат: 

лист стальний 5 мм; 

кут стальний (різні); 

швелер (різні); 

труби (різні) 

  

шт. 

шт. 

пог. м 

пог. м 

16 Намети компл. 

17 Обігрівачі електричні шт. 

18 Печі для обігріву на рідкому паливі з 

комплектом труб 

компл. 

19 Печі для обігріву на твердому паливі з 

комплектом труб 

компл. 

20 Переносні електрогенератори різного типу шт. 

21 Бензинові (дизельні) електростанції шт. 

22 Ковдра бавовняна шт. 

23 Білизна постільна компл. 

24 Матраци ватяні шт. 

25 Подушки шт. 

26 Ліжка розкладні шт. 

27 Рукомийники шт. 

28 Мило шт. 



   

  Продовження додатка 4 

 2 3 

29 Біотуалети шт. 

30 Рідина для біотуалетів  л  

31 Столи (розкладні) компл. 

32 Стільці (розкладні) шт. 

33 Термоси металеві шт. 

34 Кухні польові шт. 

35 Ємності для води шт. 

36 Комплекти посуду компл. 

37 Автомобільний бензин (різних марок) л 

38 Дизельне пальне л 

39 Масло для бензинових двигунів л 

40 Масло для дизельних двигунів л 

41 Масло для гідравлічних систем л 

42 Лопати штикові шт. 

43 Лопати совкові шт. 

44 Кирка шт. 

45 Лом  звичайний шт. 

46 Багор пожежний шт. 

47 Сокира теслярська шт. 

48 Кувалда важка шт. 

49 Молоток слюсарний  шт. 

50 Пилка поперечна (ножівка) по дереву шт. 

51 Пилка поперечна (дворучна) шт. 

52 Бензопила шт. 

53 Відро шт. 

54 Радіостанції переносні  компл. 

55 Кабель для ремонту ліній електрозв’язку км 

56 Дріт (2мм – 6 мм) т 

57 Комплект для іммобілізації верхніх та 

нижніх кінцівок 

компл. 

58 Бинт 5 м х 10 см нестерильний уп. 

59 Бинт 7 м х 14 см нестерильний уп. 

60 Бинт еластичний трубчастий для гомілки уп. 

61 Бинт еластичний трубчастий для кисті уп. 

62 Вата гіроскопічна нестерильна 100 г уп. 

63 Пакет перев’язувальний індивідуальний уп. 

64 Серветки марлеві медичні нестерильні № 100 уп. 

65 Джгут кровоспинний гумовий м 

66 Пакети перев’язувальні медичні уп. 

67 Аптечки індивідуальні компл. 

68 Сумки санітарні компл. 

69 Рукавички оглядові нестерильні пар 
_________________________________________ 



   
 

 

Додаток 5 

до Методичних рекомендацій 
 

Рекомендований перелік 

матеріальних засобів при виникненні аварій у виробничо-промисловому комплексі  
 

№ з/п Найменування матеріальних цінностей Одиниця виміру 

1 2 3 

1 Респіратори шт. 

2 Протигази компл. 

3 Миюча рецептура компл. 

4 Дезактивуючі засоби  т 

5 Рукавички захисні пар 

6 Рукавички оглядові нестерильні пар 

7 Комплект для іммобілізації верхніх та нижніх кінцівок компл. 

8 Бинт 5 м х 10 см нестерильний уп. 

9 Бинт 7 м х 14 см нестерильний уп. 

10 Бинт еластичний трубчастий для гомілки уп. 

11 Бинт еластичний трубчастий для кисті уп. 

12 Вата гіроскопічна нестерильна 100 г уп. 

13 Пакет перев’язувальний індивідуальний уп. 

14 Серветки марлеві медичні нестерильні №100 уп. 

15 Джгут кровоспинний гумовий м 

16 Пакети перев’язувальні медичні уп. 

17 Аптечки індивідуальні компл. 

18 Сумки санітарні компл. 

19 Прилади радіаційної розвідки компл. 

20 Дозиметри індивідуальні електричні шт. 

21 Спектрометри шт. 

22 Автоматизована система індивідуального 

дозиметричного контролю 

компл. 

23 Радіаційне табло-сигналізатор шт. 

24 Газоаналізатори універсальні компл. 

25 Індивідуальні дегазуючі речовини (в балонах) компл. 

26 Прилади хімічної розвідки компл. 

27 Переносні хімічні лабораторії компл. 

28 Костюм хімічного та біологічного захисту компл. 

29 Костюм кислотостійкий компл. 

30 Костюм спеціальний радіаційно-захисний  компл. 

31 Захисні легкі костюми протихімічні шт. 

32 Радіостанції переносні компл. 

33 Електростанції  компл. 

34 Електропровід м 

35 Мотопомпа компл. 
_______________________________ 



   

Додаток 6 

до Методичних рекомендацій 
 

 

Рекомендований перелік матеріальних засобів  

при виникненні аварій на водних об’єктах 
 

№ з/п Найменування матеріальних цінностей Одиниця виміру 

1 2 3 

1 Маркери для фарбування води шт. 

2 Буї шт. 

3 Радіо або радіолокаційні маяки шт. 

4 Сорбенти кг 

5 Бонові загородження м 

6 Плавзасоби шт. 

7 Двигуни для човнів од. 

8 Легке водолазне спорядження компл. 

9 Апарати для водолазних робіт компл. 

10 Запасні балони до водолазних апаратів компл. 

11 Рятувальні жилети компл. 

12 Рятувальні круги од. 

13 Мішки для утилізації нечистот шт. 

14 Лопати шт. 

15 Відра шт. 

16 Рятувальне спорядження компл. 

17 Мотузки м 

18 Ліхтарі шт. 

19 Свистки шт. 

20 Гучномовці шт. 

21 Автомобільний бензин (різних марок) л 

22 Дизельне пальне л 

23 Масло для бензинових та дизельних двигунів л 

_______________________________ 
                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Додаток 7 

до Методичних рекомендацій 
 

 

Рекомендований перелік матеріальних засобів  

для підприємств з видобутку та переробки вугільної промисловості,  

рудодобувної та переробної галузі 
 

№ з/п Найменування матеріальних цінностей Одиниця виміру 

1 2 3 

1 Ізолюючі протигази шт. 

2 Засоби освітлення компл. 

3 Ноші шт. 

4 Резервні засоби енергопостачання шт. 

5 Обмежувальні стрічки м 

6 Будівельні матеріали шт. 

7 Пісок т 

8 Скло м 

9 Цвяхи т 

10 Кровельне залізо  м 

11 Шифер шт. 

12 Провід (різний) м 

13 Мішки шт. 

14 Лопати шт. 

15 Відра шт. 

16 Насосні станції компл. 

17 Сіль т 

18 Сорбенти т 

19 Засоби радіаційної розвідки шт. 

20 Дозиметри шт. 

21 Протигази шт. 

22 Автомобільний бензин (різних марок) л 

23 Дизельне пальне л 

24 Масло для бензинових та дизельних двигунів л 

____________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Додаток 8 

до Методичних рекомендацій 
 

Рекомендований перелік матеріальних засобів  

на автозаправних станціях 

 

№ з/п Найменування матеріальних цінностей Одиниця виміру 

1 2 3 

1 Обмежувальні стрічки м 

2 Засоби освітлення компл. 

3 Резервне джерело енергопостачання компл. 

4 Лопати шт. 

5 Сіль т 

6 Мітли шт. 

7 Мішки шт. 

8 Дезактивуючі засоби т 

9 Маслостійке взуття пар 

 

 

_________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



   
 

Додаток 9 

до Методичних рекомендацій 
 

Рекомендований перелік матеріальних засобів  

для підприємств, установ і організацій агро-промислового комплексу  
 

№ з/п Найменування матеріальних цінностей Одиниця виміру 

1 2 3 

1 Мотокоси компл. 

2 Кущорізи компл. 

3 Бензопили компл. 

4 Граблі шт. 

5 Тачки шт. 

6 Лопати шт. 

7 Пили шт. 

8 Пісок т 

9 Цистерна з водою од. 

10 Резервне джерело енергопостачання компл. 

11 Засоби боротьби зі шкідниками уп. 

12 Засоби дезактивації л 

13 Мішок для сипучих матеріалів шт. 

14 Автомобільний бензин (різних марок) л 

15 Дизельне пальне л 

16 Масло для бензинових та дизельних двигунів л 

17 Протигази компл. 

18 Комплект для іммобілізації верхніх та нижніх кінцівок компл. 

19 Бинт 5 м х 10 см нестерильний уп. 

20 Бинт 7 м х 14 см нестерильний уп. 

21 Бинт еластичний трубчастий для гомілки уп. 

22 Бинт еластичний трубчастий для кисті уп. 

23 Вата гіроскопічна нестерильна 100 г уп. 

24 Пакет перев’язувальний індивідуальний уп. 

25 Серветки марлеві медичні нестерильні № 100 уп. 

26 Джгут кровоспинний гумовий м 

27 Пакети перев’язувальні медичні уп. 

28 Аптечки індивідуальні компл. 

29 Сумки санітарні компл. 

30 Ноші санітарні шт. 

31 Ковдра напівбавовняна шт. 

32 Чоботи гумові пар 

33 Ліхтар електричний переносний (груповий) шт. 

34 Радіостанції переносні компл. 

35 Пісок т 

36 Ємність для утилізації хімічних речовин шт. 

37 Дозиметри шт. 



                                                                                            
Додаток 10 

до Методичних рекомендацій 
 

Номенклатура 

та обсяги накопичення  матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних  ситуацій  

_______________________________________________________________________________________________ . 
 

№ 

з/п 
Найменування матеріальних цінностей 

Один. 

виміру 

Обсяги накопичення та місця розміщення 

Примітка 
Разом 

у тому числі 
      

      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  

           

1           

2           

3           

2. 

1           

2           

3           

3…  

Всього 
 

 

________________________________________ 
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Додаток 11 

до Методичних рекомендацій 
 

ГРАФІК 

накопичення матеріального резерву для виконання заходів, спрямованих на попередження, ліквідацію 

надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків і надання термінової допомоги 

постраждалому населенню  

              

№ 

з/п 

Найменування 

матеріальних цінностей 

рік Всього (тис. грн.) 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1 2 3 4 5 6 7 

1       

2       

 

 

___________________________________________ 
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ІНФОРМАЦІЯ  

про стан накопичення матеріальних цінностей до (відомчих, регіональних, місцевих) матеріальних резервів  
 

___________________________________ 
(назва установи, підприємства, організації) 

станом на ______ ______________  20___ р. 

 

№ 

з/п 

Найменування матеріальних 

цінностей резерву відповідно до 

затвердженої номенклатури 

матеріальних резервів 

Од. 

виміру 

Обсяги матеріальних цінностей резерву 

%  

накопичення 

 

Видано на НС 

Матеріальні 

цінності, що 

можуть бути 

залучені у випадку 

надзвичайної 

ситуації  (*) 

Примітка 
затверджено 

номенклатурою 

фактично закладено 

 

к
іл

ь
к
іс

ть
 

су
м

а,
 (

ти
с.

 

гр
н

.)
 

к
іл

ь
к
іс

ть
 

су
м

а,
 (

ти
с.

 

гр
н

.)
 

к
іл

ь
к
іс

ть
  

су
м

а,
 (

ти
с.

 

гр
н

.)
 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

13 

12 

            

            
Всього :           

 

 

 
Керівник _________________________________________________ 

         

 

                                          (назва відомства )                                          

           

 
Начальник відповідального структурного підрозділу __________________________________________________________                                                                

 

 

                                                                                                                         (назва структурного підрозділу органу управління) 

 

  

      

 

Прізвище, ініціали та телефон виконавця__________________________ 

           

 

                                                                                     (ім'я та прізвище) 

* Матеріальні цінності, які знаходяться на підприємствах різних форм власності та можуть бути залучені у випадку настання надзвичайної ситуації  

відповідно до укладених договорів 

 
 

 

 

Додаток 12 

до Методичних рекомендацій 


