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3 метою запобшання виникненню можливих надзвичайних ситуацш 
техногенного та природного характеру, мппм1зацп Ух наслщюв, гарантованого 
р1вня захисту населения i територп вщ Ух наслщюв, вщповщно до Кодексу 
цившьного захисту УкраУни, Указу Президента УкраУни в1д 09 лютого 
2001 року №80 «Про заходи щодо шдвищення р1вня захисту населения 
i територш вщ надзвичайних ситуацш техногенного та природного 
характеру», постанови Кабшету MinicTpie УкраУни вщ 30 вересня 2015 року 
№775 «Про затвердження Порядку створення та використання матер1альних 
резерв1в для запобшання i лшвщацп' наслщюв надзвичайних ситуацш», 
керуючись статтями 4, 10, 16, 22, 25, 26, 42, 46, 49 Закону Укра'ши 
«Про м1сцеве самоврядування в Укра'1'Hi», Кегичизська селищна рада

ВИР1Ш ИЛА:

1. Затвердити Програму забезпечення пожежноУ, техногенноУ безпеки 
та цившьного захисту на територп' Кегич1вськоУ селищноУ ради ХарювськоУ 
обласН на 2021-2025 роки, що додаеться.

2. Затвердити Номенклатуру та обсяги м1сцевого матер1ального резерву 
для виконання заход1в, спрямованих на запобшання, лжвщацно надзвичайних 
ситуацш техногенного i природного характеру та Ух наслщюв на територп' 
КепнпвськоУ селищноУ ради, що додаеться.

3. Контроль за виконанням даного рпиення покласти на постшну 
KOMiciro з питань бюджету, фшанЛв, сощально-економ1чного розвитку 
та комунальноУ власносп Кегич1вськоУ сеущщш&дуа;\и (Вштор1я ЛУЦЕНКО).

Кегич1вський селищ ний голова
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1. ПАСПОРТ
программ забезпечення пожежно'У, техногенноУ безпеки 

та цивш ьного захисту на територн КегичУвськоУ селищноУ ради 
XapKiecbKoi обласН на 2021-2025 роки

1. 1нйматор розроблення 
Программ: Кегич1вська селищна рада ХарювськоУ обласп

2. Розпорядч1 документа, 
на основ! яких 
розроблена Програма

Кодекс Цившьного УкраУни, постанова Кабшету 
MinicTpiB УкраУни вщ 30 вересня 2015 року № 
775 «Про затвердження Порядку створення та 
використання матер1альних резерв1в для 
запобшання i лжвщаци’ наслщюв надзвичайних 
ситуацш», Указ Президента УкраУни вщ 
09.02.2001 року №80 «Про заходи щодо 
пщвигцення р1вня захисту населения i територш 
вщ надзвичайних ситуагмй техногенного та 
природного характеру»

3. Розробник Программ Головний смещал ют з мигань жиглово- 
комунального господарства, благоустрою, 
шфраструктури, управл1ння комунальною 
власшстю га цившьного захисту КегшнвськоУ 
селищноУ ради

4. Вщповщальний 
виконавець Программ Кеплпвська селищна рада ХарювськоУ обласН

5. Учасники Программ Кеталнвська селищна рада ХарювськоУ областц 
установи, пщприемства, Кегич1вський районний 
сектор ГУ ДСНС УкраУни у Харювсьюй обласг!

6. Терм in реал1заци 
Программ 2021 -  2025 роки

7. Фшансування заход i в 
Программ

за рахунок бюджету Кегич1вськоУ селищноУ ради, 
коштв пщприемств, усганов, громадських 
оргашзацш, йнпих джерел, не заборонених 
законодавсгвом

8. Загальних обсяг 
фшансових pecypciB, 
необхщних для реал1зацн 
заход1в Программ

усього становить 535,1 тис.грн. 
В тому 4MCjii по роках
2021 piK — 153,60 тис.грн.
2022 pix - 141,60 тис.грн.
2023 pix -  80,00 тис.грн.
2024 pix -  80,00 тис.грн.
2025 pi к - 79,90 тис.грн.

Примггка: обсяги сфмансових pecypciB, необхщних для реалi3auiV заход1в Программ може 
зм1нюватися шляхом внесения вщповщних змш до селищного бюджету впродовж термшу дй' 
Программ
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2. Склад проблеми та обгрунтування необхщностт и розв’язання
програмним методом

Державна полггика у сфер1 цившьного захисту населения i теригорш вщ 
надзвичайних ситуацш техногенного та природного характеру здшснюеться на 
принципах прюритетносД завдапь, спрямованих на рятування життя та 
збереження здоров’я людей i довкшля та безумовного надання переваги 
ращональшй i превентившй безпещ.

Актуалыпсть проблеми забезпечення безпеки населения i територУй вщ 
нacлiдкiв надзвичайних ситуащй природного характеру зумовлена 
генденщями зростання шкоди територУям та населению т о  сиричиняються 
небезпечними природними явищами: пожежами, шдтопленнями, сильними 
опадами, градом, сшгопадамищедешнням.

Програма програми забезпечення пожежноУ, техногенноУ безпеки та 
цившьного захисту на територй КегтпвськоУ селищноУ ради ХаршвськоУ 
обласп на 2021-2025 роки (далi Програма) являе собою узгоджсний за 
ресурсами, виконавцями i терм1нами реал1защУ комплекс заход1в, виконання 
яких передбачаеться з таким ступенем детал1защУ, який вважаеться доцУлышм з 
урахуванням прюритетних напрям1в розвитку i спрямованих на створення 
правових, ф1нансових, економ1чних, оргашзацшио-господарських та 1нших 
умов розвитку системи забезпечення пожежноУ, техногенноУ безпеки та 
цившьного захисту, запобшання i реагування на надзвичайн1 ситуацй'.

Актуальшсть проблеми забезпечення пожежноУ, техногенноУ безпеки га 
цив1льыого захисту населения i територ1й зумовлена тендешцею зростання 
кшькосД пожеж, як1 наносять шкоду населению i територУям, збитки 
народногосподарському комплексу.

На територй' Кегич1вськоУ селищноУ ради щороку виникають пожеж1, 
внаслщок яких завдаеться суттевий матер1альний збиток.

Основними причинами виникнення пожеж е необережнс поводження з 
вогнем, що екладае 84% вщ загальноУ к!лькос1л пожеж.

За 2020 pix на територй Кегич1вськоУ селищноУ ради виникло 115 пожеж.
Пожеж1 на територй' житлового сектора становили 27% вщ загальноУ 

юлькосН пожеж у 2020 рощ.
Пожеж1 якУ виникли в екосистемах складають понад 65%.
На територУУ Кегич1вськоУ селищноУ ради функцюнуе 20-Державна 

пожежно-рятувальна частина головного управлйшя державноУ служби УкраУни 
з надзвичайних ситуацш УкраУни у Харшвсысш области штат якоУ екладае 37 
сшвробггникУв.

На озброенн) знаходяться пожежш автопистерни - 3 одиниц1.
Сили цього пщроздшу е головними при лжвщацЙ пожеж та надзвичайних 

ситуащй, що виникають на територй- Кегич1вськоУ селищноУ ради. Але Ух 
оснаще1псть на даний час не вУдповщае сучасним вимогам, потребуеться
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техшчне переоснащения та придбання нових авгомобшв, сучасного 
обладнання та засоб1в пожежогасшня у вщповщносН до ДБН 360-92** 
«М1стобудування. Планування i забудова м1ських i сшьських поселень».

За останнш pix було бшьше 30 випадюв виявлення вибухонебезпечних 
предмеНв, а саме боеприпас1в час1в ВеликоУ ВИчизняноУ вшни на вщкритш 
TepHTOpii (балках, л1сопосадках), що створюе загрозу виникнення надзвичайних 
ситуацш, пов’язаних i3 вибухами, в тому числ1 виникнення л1сових пожеж.

Викликае занепокоення стан протипожежного водопостачання на 
територн Кегич1вськоУ селищноУ ради. Слщ вщмпити, що вщ паявноси 
необхщноУ юлькосН та справносИ джерел протипожежного водопостачання 
залежить своечасне оперативне реагування на пожеж1 та iumi надзвичайш 
ситуащУ i под1У, можлив1сть уникнути людських жертв i значних матер1альних 
збитюв. Вщсутшсть справних джерел протипожежного водопостачання 
призводить до того, що понад 25% пожеж лжвщовуеться i3 залученням 
додаткових сил та засоб1в, а це збшынуе масштаб пожеж1, час та фшансов1 
витрати на ГУ лжвщащю.

На територ1У Кегич1вськоУ селищноУ ради не вирппене питания взяття на 
облж джерел 30BHimHboro протипожежного водопостачання га ремонту 
несправних джерел зовнппнього протипожежного водопостачання, а тому з 
кожним роком кшьюсть несправних пожежних гщ рагтв збшынуеться.

Одним i3 головних заход1в захисту населения Bi/д надзвичайних ситуацш е 
його своечасне оповщення про небезпеку, обстановку, яка склалася, а також 
шформування про порядок i правила поведшки в умовах надзвичайних 
ситуацш. Функцюнування консультацшних пункдтв гпдвищить ефектившсть 
навчання населения способам захисту в pa3i виникнення надзвичайних 
несприятливих побутових або нестандартних ситуацш, виховання у дггей 
належного ставлення до питань пожежно'У безпеки, зменшення травматизму 
серед учасниюв навчально-виховного процесу, здобу гтя практичних навичок та 
умшь поведшки в екстремальних ситуащях.

Враховуючи, що кожна з розглянутих вище проблем виматае необхщнш о 
р1вня координацГУ дш  та концентрацп pecypciB Кегич1вськоУ селищноУ ради, 
вир1шення завдань щодо зниження ризиюв виникнення надзвичайних ситуац1й i 
подш може бути досягнуто лише у рамках гцеУ Програми.

3. Мета Програми
Метою Програми е забезпечення державноУ полггики щодо запобжання i 

лжвщащ'У надзвичайних ситуацш техногенного та природного характеру, 
забезпечення гарантованого р1вня захисту населения i територш вщ Ух 
наслщюв, забезпечення вщповщного р1вня готовност1 оргашв управлшня, сил
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та засоб1в до реагування.

4. Обгрунтування шлях1в i 3aco6iB розв’язання проблеми
В межах виконання Программ ггередбачаеться виконати заходи i3 

попередження виникнення пожеж та оргашзацп' пожежогасшня, забезпечення 
необхщного р1вня протипожежного захисту населених пункНв, пщприемств та 
установ. Головш завдання Программ забезпечення пожежноУ, техногенноУ 
безпеки та цившьного захисту на 2021-2025 роки спрямоваш на забезпечення 
цившьного захисту, пожежноУ безпеки, запобшання i реагування на надзвичайгп 
ситуацй', вдосконалення i п1дтримку аваршно-рятувально'У служби, створення 
правових, оргашзацшно-економ1чних умов для Ух розвитку, формування 
мехашзму регулювання та координацй’, яю б сприяли:

- забезпеченню належного р1вня безпеки населения i захисту територп' 
КептавськоУ селищноУ ради, об’ект1в шдвигценоУ небезпеки вщ загрози 
виникнення надзвичайних ситуац1й техногенного та природного характеру;

- шдвигценню ефективност1 функц1онування сил цившьного захисту та 
системи мониторингу, прогнозування i запоб1гання надзвичайним ситуащям;

- зменшенню ризику виникнення надзвичайних ситуацш, пожеж та 
досягнення гарантованого р1вня захисту населения i територш в1д Ух насл1дк1в;

- зменшенню кшькосН постраждалого населения та загиблих людей вщ 
надзвичайних ситуац1й;

- оргашзащУ забезпечення профшакгики загибел1 людей та виникнення 
надзвичайних ситуац1й та пожеж;

- рятуваншо людей, проведению пожежно-рятувальних, авар1йно- 
рятувальних, водолазно-рятувальних, техшчних робН та i н иг и х заход1в.

Реал1загця основних завдань Программ дасть змогу захистити населения i 
територ1ю Кегич1вськоУ селищноУ ради, запоб1гти виникненню надзвичайних 
ситуацш та подш, п1двищити р1вень готовносН пожежно-рятувальних та 
авар1йно-рягувальних служб до дш за призначенням, м1гнм1зувати насл1дки 
надзвичайних ситуац1й та пожеж, покращити стан техногенноУ безпеки об’екНв, 
термшово реагувати на надзвичайн1 ситуацй' техногенного та природного 
характеру, проводите аваршно-рятувальш та вщновлювальш роботи, захищати 
навколишне природне середовищета лока/пзувати зони впливу шкщливих i
небезпечних фактор1в, що виникають гид час аварш та катастроф.

Оновлення та забезпечення матер1алыгого резерву в1дпов1дно до 
встановленоУ Номенклатури га обсягтв дасть можлив1сть своечасно вживати 
запоб1жн1 заходи для недопущения виникнення надзвичайних ситуацш та 
заходи для лшвщащ'У Ух наслщюв. Закушвля новггшх засоб1в зв’язку дозволить 
модерн1зувати систему зв’язку i опов1щення населения у раз1 виникнення
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надзвичайних ситуацш. За умови реал1защУ заходiв но запобпанню загибехп 
людей на водних об’ектах значно зменшиться кшьюсть загиблих на водц зросте 
р1вень забезпечення безпечного вщпочинку населения, змшиться сощальна 
напруга, зменшиться в1рогщшсть виникнення надзвичайних ситуаций на 
гщроспорудах.

Пщвигциться ефектившсть пщготовки кадр1в, кер1вного складу та 
фах1вгцв з гштань цившьного захисту, навчання населения дзям у надзвичайних 
ситуащях.

5. Напрями реал!заци та заходи Програми
Програма розрахована на 2021-2025 роки. Виконавцями захо/цв 

Програми е КегичУвська селищна рада ХарювськоУ облает!, установи та 
шдприемства ycix форм власностц Кегич1вський районний сектор ГУ ДСНС 
УкраУни у Харювськш область

Виконавщ Програми у межах повноважень несуть вщповщальшеть за 
повне i своечасне виконання заход1в з н реал1зацп, а також за рацюнальне 
використання бюджетних коти в .

Основним напрямом д1яльносп щодо захисту населения i територш вщ 
надзвичайних ситуацш е створення единоУ системи цив1льного захисту на 
основ1 Цившьного захисту УкраУни та единоУ державноУ системи запобшання i 
реагування на надзвичайш ситуацн' техногенного га природного характеру.

Заходи Програми, а також передбачуваш обсяги фшансування програми 
за роками паведеш у додатку.

6. О чж уваш  результати та ефективш сть Програми
Виконання заход1в Програми дозволить:
- пщвищити р1вень оперативного та комплексного реагування на 

надзвичайш ситуацп':
- пщвищити р1вень готовноезз оргашв управлшня цившьного захисту 

Bcix piBHie до лжвщацп' надзвичайних ситуац1й;
- створити мюцевий матер1альний резерв за рахунок накопичення 

матер1альних засоб1в та запашв паливо-мастильних матер1ал1в, необхщних 
для запобшання можливим надзвичайним ситуащям та лжвщацп' Ух наслщюв;

- пщвищити готовшеть до дш за призначепням сил та засоб1в для 
ефективного виконання завдань з рятування людей, гасшня пожеж та 
лжвщацп' надзвичайних ситуацш;

- створити безпечш умови жипщцяльноси, провадження господарськоУ 
д1яльносп та проживания населения;

- мш1м1зувати загрозу настання нещасних випадюв вщ новодження з



вибухонебезпечними предметами;
- шдвищити piBeiib об1знаност1 населения правилам з питань пожежноУ 

безпеки, д1ям у раз1 виникнення надзвичайних ситуацш та правилам 
здорового способу життя;

- забезпечити гласшсть, прозор1сть i вшьний доступ громадян до 
шформацп' про стан довкшля та небезпечгй явища, що загрожують безпещ 
людей.

7. Координащ я та контроль за ходом виконання Программ
Координащя та контроль за ходом виконання Программ 

здшснюватиметься Кегич1вською селищною радою ХарювськоУ обласИ 
в oco6i заступника селищного голови вщпов1дно до функцюнальних 
повноважень.

8. Прикшцев! положения
Питания, не врегульоваш pieio Програмою, регулюються чинним 

законодавством УкраУни.

Секретар селищноУ ради



Додаток
до Программ забезпечення пожежноУ, техногенноУ безпеки 
та цившьного захисту на територй' Кегич1вськоУ селищноУ 
ради ХарювськоУ обласН на 2021-2025 роки, 
затверджено'У р1шенням IX cecii VIII скликання 
Кегич1вськоУ селищноУ ради вщ 30 квггня 2021 року №717

Программ забезпечення пожежноУ, 
Кегич1вськоУ селищноУ

ЗАХОДИ
техногенноУ безпеки та цившьного захисту на територп  
ради ХарювськоУ обласН на 2021-2025 роки

№
з/п Найменування заходу Вщповщальш  

за виконання
Джерела

фшансування

Оржнтоваш обсяги фшансування 
(вартнпъ), тис, грн. у тому числи

2021
piK

2022
piK

2023
piK

2024
piK

2025
piK

Очшуваний
результат

Щор1чне поповнення матер1ального 
резерву вщповщно до затвердженоУ 
номенклатури, необхщних для 
запобжання i лжвщацп наслУдюв 
надзвичайних ситуацш

Кегич1вська 
селищна рада

Мюцевий 
бюджет, шип не 

заборонеш 
законодавством 

джерела 
фшансування

48,0 48,0 48,0 48,0 47,9

Щор!чне поповнення 
мюцевого 
матер1ального 
резерву

2 .

Закушвля засоб1в 1ндив1дуального 
захисту, комплектов засоб1в 
шдивщуального захисту (костюм 
бю лопчного захисту, захисн1 бахши, 
захисш окуляри, захисн1 рукавиш, 
pecnipaTOpn, ранцев1 оприскувачй та 
дизенфжуючих засоб1в дозволених 
до використання МОЗ УкраУни для 
проведения повного комплексу 
дезшфжуючих робгг в осередках 
короно BipycHOi шфекцн, в тому 
числ! загальноУ i поточноУ шфекцн

Кегич1вська 
селищна рада

Мюцевий 
бюджет, шин не 

заборонеш 
законодавством 

джерела 
фшансування

Виходячи з фшансових можливостей

Буде забезпечено 
оперативне 
реагування та
лжвщащ я наслщюв 
надзвичайноУ 
ситуацн', гюв’язаноУ з 
шфекцшною 
захворюванютю 
людей на територй' 
селищноУ ради



2

№
з/п Найменування заходу В'щповщалый 

за виконання
Джерел а 

фшансування

OpieHTOBam обсяги ф1нансування 
(варт1сть), тис. грн. у тому числк Очшуваний

результат2021
piK

2022
piK

2023
piK

2024
piK

2025
piK

3.
Заходи щодо попередження та 
лжвщ ацп надзвичайних ситуацш 
(подш) на водних об ’ектах

Кегич1вська 
селищна рада

Мюцевий 
бюджет, шип не 

заборонен] 
законодавством 

джерела 
фшансування

Виходячи з ф1нансових можливостей

Попередження 
виникнення 
надзвичайних 
ситуацш на водних 
об’ектах та 
запобшання загибел] 
людей на них

4.

Виготовлення та розповсюдження 
пам’яток для навчання населения 
щодо дш в умовах загрози та 
виникнення надзвичайних ситуацш, 
виготовлення стещцв

Кегич1вська 
селищна рада

Мюцевий 
бюджет, iHUji 
не заборонен! 

законодавством 
джерела 

фшансування

Виходячи з фшансових можливостей

Пщвищення 
об]знаност] людей 
щодо дш в умовах 
загрози та 
виникнення 
надзвичайних 
ситуацш, 
виготовлення 
стещцв

5.

Сприяти в покращенш стану джерел 
зовшшнього протипожежного 
водопостачання. Визначення 
безводних та дшянок обмежено 
забезпечених водою. Ремонт та облж 
вуличних пожежних пдрант1в, 
пожежних водоймищ (резервуар1в), 
пристосування водонашрних веж для 
забору води пожежними 
автомобшями, встановлення nipcie 
на природних водоймищах

Кегич1вська 
селищна рада

М]сцевий 
бюджет, шип 
не заборонен] 

законодавством 
джерела 

фшансування

12,00

I
I

12,00 12,00 12,00 12,00

Покращення стану 
протипожежного 
водопостачання 
селищноУ ради, 
зменшення часу на 
пошук забору води, 
що впливае на час 
лжвщащУ пожеж] i 
зменшення 
матер]альних втрат



3

№
з/п Найменування заходу

Вщповщальш  
за виконання

Джерела
фшансування

O p i e H T o e a H i  обсягн фшансування 
(вартють), тис. грн. у тому числи Очжуваний

результат2021
piK

2022
Р 'к

2023
piK

2024
piK

2025
piK

6.

Проведения перев1рок наявностц 
техHiмного д1агностування, 
перезарядження вогнегасниюв, що 
використовуеться в установах, 
закладах, пщприемствах на територп 
Кегич1вськоУ селищноУ ради

Кегич1вська 
селищна рада, 
Кегич1вський 
PC ГУДСНС 

УкраУни у 
Харювськш 

обласД

- - - - -

Забезпечення 
пожежноУ безпеки в 
установах, закладах, 
пщприемствах на 
територп 
Кегич1вськоУ 
селищноУ ради

7.

Виконання заход1в щодо 
попередження надзвичайних 

'ситуацш, пов’язаних i3 вибухами 
босприпаав час1в Велико/ 
вНчизняноУ вшни та можливими 
люовими пожежами на територй' 
селищноУ ради

Кегич1вська 
селищна рада, 
Кегич1вський 
PC ГУДСНС 

УкраУни у 
Харювськш 

обласД

Мюцевий 
бюджет, шил 
не заборонеш 

законодавством 
джерела 

фшансування

- - - -
Забезпечення 
пожежноУ безпеки

8.

Придбання матер1ал1в, обладнання 
та спецодягу, а саме:

Кегич1вська 
селищна рада, 
Кегич1вський 
PC ГУДСНС 

УкраУни у 
Харювськш 

обласН

Мюцевий 
бюджет, шин 
не заборонеш 

законодавством 
джерела 

фшансування

Буде забезпечено 
оперативне 
реагування у раз1 
виникнення пожеж, 
запобжання та 
лжвщацй’ наслщюв 
надзвичайних 
ситуацш та подш

. паливно-мастильш матер1али; 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

вогнегасники ранцевц1 12,00 - - - -

захисш костюми пожежш 
спещальш;

36,00 36,00 - - -

.
рукави пожежш; 5,60 5,6 - - -

рукави нашрно- 
всмоктуючих;

20,00 20,00 - - -

Всього за програмою - - /0 3 ,6 0 141,60 80,00 80,00 79,9 -

Секретар селищноТ ради Вггалш БУДНИК



ЗАТВЕРДЖ ЕН О
рпиення IX cecii VIII скликання 
КегичгвськоУ селищноУ ради 
вщ 30 квггня 2021 року №717

Н ОМ ЕНКЛАТУРА  
та обсяги мкцевого матервального резерву для виконання заход1в, 

спрямованих на запобщання, лж вщ ащ ю  надзвичайних ситуацш  
техногенного i природного характеру та Ух наслщ юв на територн

KerHniBCbKOi селищноУ ради

№
з/п Найменування Одиниця

вим1ру
Обсяги

накопичення
Всього, 

тис. грн.* Примпка

1 2 3 4 5 6
I. Засоби РХБЗ

1. Протигаз цившьний ГП-7 з 
сумкою шт. 20 13,0

2. PecnipaTop шт. 10 1,2
Всього - - 14,2 -

И. Засоби енергопостачання
1. JlixTap акумуляторний шт. 4 3,4

2. Електропровщ для 
внутрш ш х po6iT м/п 50 0,8

3. Дизельна електростанщя шт. 1 20,0
4. Прожектор шт. 1 1,5

Всього - - 25,7 -

III. Засоби забезпечення аваршно-рятувальних po6iT
1. Гучномовець IJJT. 2 0,9
2. Бензомоторш пили шт. 2 10
3. ИБпфмашина кутова шт. 1 2,6

4. Радю рацй' шт. 3 2,1
5. Антена шт. 3 1,7

Всього - - 17,3 -

IV. Речове майно
1. Намети ргзж к-т 1 16
2. CTia похщний складний шт. 2 1
3. Стшець пох!дний складний шт. 6 3

Всього - - 20 -

V. Засоби першоУ необхщнос п

1. Побутовий посуд 
одноразовий шт. 500 3,7

2. Бщони або термоси xapnoei шт. 1 1

Всього - - 4,7 -



2

№
з/п Найменування Одиниця

BHMipy
Обсяги

накопичення
Всього, 

тис. грн.* Примггка

1 2 3 4 5 6
VI. Паливно-мастилып матср1али

1. Авто бензин А-92 т 0,8 22,4
2. Дизельне паливо т 0,6 16,8

Всього - - 39,2 -

VII. Засоби загальногосподарського призначення
1. Вщра шт. 10 0,8
2. Лопати штоков!, совков! шт. 10 2,4
3. MiujKH шт. 200 1
4. Цвяхи pi3Hi кг 15 0,9
5. Шифер (8-хвильовий) шт. 50 9
6. Пиломатер!али м. куб. 2 1
7. Цемент кг 250 0,660
8. Сокири шт. 10 1,8

Всього - - 17,6 -

VIII. Засоби насосного обладнання
1. М отопомпа з рукавами шт. 1 12

Всього - - 12 -

X. Засоби o 6 i r p i B y
1. Калорифери електричш од 4 6,4

Всього - - 6,4 -

X. 3 асоби пожежогасшня
1. Вогнегасники ( p i 3 Hi) од. 10 4,8
2. Каски захисш пожежш 1LIT. 20 32
3. Рукавиц! захисш пожежш ШТ. 30 1,8

4. Пожежш рукава i3 
з ’еднувальними головками ШТ. 20 8

5.
ГПноутворювач загального 
призначення для гас!ння 
пожеж

Т 1 25

6. Всмоктувальш рукава (0125  
мм) ШТ. 4 1 1,2

Всього 82,8
РАЗОМ 239,9

*При]штка: цши указан! в граф! 5, розр

Секрегар селищноУ ради


