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Лекція 1. Основи цивільного захисту 

 

1.Поняття про надзвичайні ситуації та їх класифікації. 
 

 

Надзвичайна ситуація (НС) — порушення нормальних умов життя і діяльності 

людей на об'єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом 

чи іншою небезпечною подією, яка призвела або може призвести до загибелі людей 

та значних матеріальних втрат. 

Під час НС потенційні небезпеки проявляються в більшій кількості та з більшою 

ймовірністю, що призводить до масштабних негативних наслідків. Умови виникнення 

НС: 

• Наявність джерела небезпеки (вибухових, отруйних, радіоактивних речовин і 

т.ін.) 

• Дії чинників, що уражають в разі прояву небезпек (викид газу, вибух, 

займання) 

• Знаходження в зоні дії уражаючих факторів людей, сільськогосподарських 

тварин, угідь. Надзвичайні ситуації класифікують за різними ознаками. 

Класифікація надзвичайних ситуацій 

Відповідно до причин походження подій, що можуть зумовити виникнення НС 

на території України, розрізняються: 

НС техногенного характеру — транспортні аварії (катастрофи), пожежі, аварії з 

викидом небезпечних речовин, руйнуванням споруд та будівель, аварії на інженерних 

мережах і спорудах життєзабезпечення, гідродинамічні аварії на греблях, дамбах 

тощо. 

НС природного характеру — небезпечні геологічні, метеорологічні, гідрологічні 

морські та прісноводні явища, деградація грунтів чи надр, природні пожежі, зміна 

стану повітряного басейну, інфекційна захворюваність людей, сільськогосподарських 

тварин, масове ураження сільськогосподарських рослин хворобами чи шкідниками, 

зміна стану водних ресурсів та біосфери, тощо. 

НС соціально-політичного характеру, пов'язані з протиправними діями 

терористичного і антиконституційного спрямування: здійснення або реальна загроза 

терористичного акту (збройний напад, захоплення і затримання важливих об'єктів, 

ядерних установок і матеріалів, систем зв'язку та телекомунікацій, напад чи замах на 

екіпаж повітряного або, морського судна), викрадення (спроба викрадення) чи 

знищення суден, захоплення заручників, встановлення вибухових пристроїв у 

громадських місцях, викрадення або захоплення зброї, виявлення застарілих 

боєприпасів тощо. 

Надзвичайні ситуації воєнного характеру, пов'язані з наслідками застосування 

зброї масового ураження або звичайних засобів ураження, під час яких виникають 

вторинні фактори ураження населення внаслідок зруйнування атомних і 

гідроелектричних станцій, складів і сховищ радіоактивних і токсичних речовин та 

відходів, нафтопродуктів, вибухівки, транспортних та інженерних комунікацій тощо. 

НС екологічного характеру — зміна стану повітряного та водного басейнів 

внаслідок викидів небезпечних хімічних, радіоактивних і біологічних речовин. 
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Рис.1. Класифікація ЧС і причини їх виникнення 

 

Відповідно до територіального поширення, обсягів заподіяних або очікуваних 

економічних збитків, кількості людей, які загинули, за класифікаційними ознаками 

визначаються чотири рівні надзвичайних ситуацій: 

• Загальнодержавний 

• Регіональний 

• Місцевий 

• Об'єктовий. 

До загальнодержавного рівня відноситься НС, яка розвивається на території двох 

та більше областей (Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя) або 

загрожує транскордонним перенесенням, а також у разі, коли для її ліквідації 

необхідні матеріальні і технічні ресурси у обсягах, що перевищують власні 

можливості окремої області (Автономної Республіки Крим, міст Києва та 

Севастополя). 

До регіонального рівня відноситься НС, яка розгортається на території двох та 

більше адміністративним районів (міст обласного значення), Автономної Республіки 

Крим, областей, міст Києва та Севастополя або загрожує перенесенням на територію 

суміжної області України, а також у разі, коли для її ліквідації необхідні матеріальні і 

технічні ресурси у обсягах, що перевищують власні можливості окремого району. 

До місцевого рівня відноситься НС, яка виходить за межі потенційно 

небезпечного об'єкта, загрожує поширенням самої ситуації або її вторинних наслідків 

на довкілля, сусідні населені пункти, інженерні споруди, а також у разі, коли для її 

ліквідації необхідні матеріальні і технічні ресурси у обсягах, що перевищують власні 

можливості потенційно-небезпечного об'єкта, але не менш одного відсотка обсягу 
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видатків відповідного бюджету. До місцевого рівня також належать всі надзвичайні 

ситуації, які виникають на об'єктах житлово-комунальної сфери та інших, що не 

входять до затверджених переліків потенційно-небезпечних об'єктів. 

До об'єктового рівня відноситься НС, яка розгортається на території об'єкта або 

на самому об'єкті, і наслідки якої не виходять за межі об'єкта або його санітарно- 

захисної смуги. 

 

2. Причини виникнення надзвичайних ситуацій 
 

 

Основними причинами виникнення надзвичайних ситуацій є: 

 Аварії і катастрофи (на виробництві, транспорті, інженерних мережах і т.ін.) 

 Стихійні лиха (природні катаклізми): землетруси, бурі, урагани, повені, 

снігові замети і т.ін. 

 Епідемії, епізоотії, епіфітотії (значні розповсюдження інфекційних 

захворювань або уражень відповідно серед людей, сільськогосподарських тварин і 

рослин). 

  Збройні конфлікти та інші фактори соціального і політичного характеру. 

Аварія — небезпечна подія техногенного характеру, що створює на об'єкті, 

території, або акваторії загрозу для життя і здоров'я людей і призводить до 

руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення 

виробничого або транспортного процесу чи завдає шкоди довкіллю. 

Катастрофа — великомасштабна аварія з тяжкими, трагічними наслідками. 

Вивчення причин виникнення виробничих аварій і катастроф свідчить про їх 

велике різноманіття, але за суттю ці причини можна об'єднати в дві групи. 

Перша — це проектно-виробничі помилки і порушення (помилки при 

проектуванні підприємств, порушення будівельних норм і правил, низька якість 

будівельних робіт, використаних матеріалів і конструкцій, порушення техніки 

безпеки і технологічних процесів виробництва, відсутність постійного контролю за 

потенційно небезпечними об'єктами). 

Друга група причин обумовлена тим, що не всі явища природи пізнані. 

Великі темпи сучасного науково-технічного прогресу створили умови для 

великої концентрації радіаційно-, хімічно-, та вибухонебезпечних виробництв. По 

залізницям і трубопроводам транспортуються в великій кількості небезпечні 

речовини. В наслідок цього зросла ймовірність виникнення значних аварій і 

катастроф. 

Промисловість України характеризується великою концентрацією потенційно 

небезпечних виробництв. Практично в усіх обласних центрах і великих містах, де 

проживає біля 22 млн. людей, розташовані хімічно небезпечні об'єкти. Крім того 

територію України перетинають: аміакопровод Тольятті-Одеса довжиною 814 км., на 

кожному кілометрі якого є 55т. аміаку; нафтопровід "Дружба" довжиною 2,3 тис. км, 

в якому на кожний кілометр припадає 250т нафтопродуктів; газопровід "Союз". 

На території України функціонує 5 АЕС — 14 енергоблоків (Запорізька, 

Південноукраїнська, Рівненська, Хмельницька, Чорнобильська); діє 13 великих 

гідровузлів. Аварійне руйнування гідровузлів тільки Дніпровського каскаду може 

призвести до катастрофічного затоплення 426 населених пунктів з населенням біля 

2млн. 

Стихійні лиха є причиною утворення катастрофічних наслідків. За даними ООН 

за останні 20 років наслідки стихійних лих відчули більш ніж 1 млрд. людей, в них 

загинуло біля 3 млн. 
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На території України можуть виникати НС природного характеру досить часто і 

у великих масштабах. Так, землетрус силою 9 балів може охопити західні, південно- 

західні регіони і Крим на загальній площі біля 27тис.кв.км. Прибережні райони 

басейну Чорного моря можуть виявитися під впливом цунамі (морські хвилі від 

підземного землетрусу). Щорічно окремі райони потерпають від дій бурь, ураганів, 

повеней та інших явищ. Особливо катастрофічним була повінь в Закарпатті у 

листопаді 1998 року. 

Війна завжди була великим лихом. Людство Землі перенесло більше 14500 воєн, 

в яких загинуло 3640млн. людей. На сьогодні накопичена велика кількість сучасної 

зброї в тому числі ядерної, і сучасних засобів доставки її до цілей: 

міжконтинентальних балістичних ракет (МБР), підводних човнів-ракетоносців, 

стратегічної й тактичної авіації, що дозволяють доставити заряди до цілей в короткі 

терміни. Час польоту МБР на відстань 11-12 тис.км. складає всього 30-40 хв. 

Враховуючи масштабність і збільшену ймовірність виникнення НС, перед 

суспільством існує проблема захисту населення, матеріальних цінностей і 

навколишнього середовища в умовах мирного і воєнного часу. Вирішення цієї 

проблеми базується на завчасному прогнозуванні та оцінки наслідків можливих НС в 

конкретному регіоні, на об'єкті і проведенні заходів щодо запобігання НС і зниженню 

їх негативних наслідків. Прогнозування обстановки можливе на знанні характеристик 

осередків ураження, що утворюються в разі виникнення надзвичайних ситуацій. 

Осередком ураження (ОУ) називається територія, на якій в результаті дії 

уражаючих факторів виникли руйнування будівель і споруд, пожежі, зараження 

атмосфери і місцевості та ураження людей, сільськогосподарських тварин і рослин. 

ОУ може утворитися під впливом одного уражаючого фактора (простий), або під 

впливом декількох первинних і вторинних уражаючих факторів (складний). 

Осередок ураження характеризується: 

 Формою (положенням меж осередку на місцевості): коло, трикутник, еліпс і 

ін. 

 Розмірами (радіус, глибина, площа) 

 Завданими збитками (кількістю уражених людей і тварин, зруйнованих 

будинків і споруд, грошовою сумою втрат матеріальних цінностей). 

В подальшому розглядаються характеристики осередків ураження і можливі 

негативні наслідки різних НС, та заходи щодо захисту людей в таких ситуаціях. 

 

 

Лекція 2. Правові та організаційні питання цивільного захисту 

 

1.Державна політика у сфері захисту населення та територій від 

надзвичайних ситуацій 
 

 

Конституцією України визнано, що найвищою соціальною цінністю є безпека 

людини, її життя і здоров’я. Кожен громадянин України має конституційне право на 

безпечне для життя і здоров’я довкілля. Ці конституційні права і свободи людини та 

суспільства загалом є об’єктами національної безпеки держави. 

Розвиток людської цивілізації, крім позитивних здобутків, породив численні 

загрози життєво важливим інтересам людини, суспільства і держави. Значне місце 

серед цих загроз займає небезпека техногенно-природної сфери. За такої ситуації роль 

держави у забезпеченні захисту населення і територій від стихійного лиха, аварій, 

природних, техногенних та екологічних катастроф постійно зростає. 
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Україна, переживши найстрашнішу техногенну катастрофу – аварію на 

Чорнобильській АЕС, – одна з перших дійшла висновку, що вирішення питань щодо 

запобігання надзвичайним ситуаціям (НС) можливе лише за умови цілеспрямованої 

державної політики у цьому напрямку. Тому вже у 1992 році Верховна Рада України 

схвалила Концепцію цивільної оборони, а в 1993 році прийняла Закон України, де 

зазначено: “Кожен має право на захист свого життя і здоров'я від наслідків аварій, 

катастроф, пожеж, стихійного лиха та на вимогу гарантій забезпечення реалізації 

цього права від Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних 

органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого 

самоврядування, керівництва підприємств, установ і організацій незалежно від форм 

власності і підпорядкування”. 

У березні 1999 року в Концепції захисту населення і територій у разі загрози та 

виникнення НС (Указ Президента України від 26.03.1999 № 284/99) було зазначено: 

“Забезпечення безпеки та захисту населення в Україні, об'єктів економіки і 

національного надбання держави від наслідків надзвичайних ситуацій повинно 

розглядатися як невід'ємна частина державної політики національної безпеки і 

державного будівництва, як одна з найважливіших функцій центральних органів 

виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних 

адміністрацій, виконавчих органів рад”.  

Указом Президента України від 9 лютого 2001 року № 80 “Про заходи щодо 

підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру” визначено: “Вважати, що запобігання 

виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та 

ефективна ліквідація їх наслідків є одним з головних пріоритетів у діяльності 

Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади”. 

В Україні питання захисту людини у випадку виникнення НС є складовою 

державної політики. 

Участь держави в забезпеченні безпеки своїх громадян від природних, 

техногенних та інших небезпек і загроз проявляється у такому: 

– в Україні створено систему відповідних організаційних структур, а саме: на 

всіх рівнях утворено органи управління, уповноважені вирішувати завдання у сфері 

захисту населення і території від НС природного та техногенного характеру. Важливу 

роль відіграє держава у створенні спеціальних сил і засобів ліквідації НС, визначено 

перелік цих сил і порядок їх застосування; 

– у межах державної політики створена і постійно удосконалюється 

законодавча, нормативно - правова і методична база, яка регламентує питання захисту 

від НС, реагування на них, функціонування системи відповідних організаційних 

структур; 

– держава приділяє велику увагу проведенню активної науково-технічної 

політики. Прийняті і виконуються важливі цільові науково-технічні програми; 

– здійснюється матеріальна і фінансова підтримка заходів у сфері захисту 

населення і територій від НС, зокрема і превентивних заходів, що вкрай важливо; 

– активізується роль держави у розширенні міжнародного співробітництва у 

сфері захисту населення і території від НС. Здійснюється інтеграція державної 

системи до Європейської і світової системи попередження і ліквідації надзвичайних 

ситуацій. Сили цивільного захисту (ЦЗ) України неодноразово брали участь у 

міжнародних рятувальних операціях (Туреччина, Індія, Греція, Польща, Словаччина, 

Угорщина, Пакистан); 
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Сьогодні основною метою державної політики у сфері захисту населення і 

територій від НС є забезпечення гарантованого рівня безпеки людини, суспільства і 

держави в межах науково обґрунтованих критеріїв прийнятного ризику. 

Реалізація цієї політики здійснюється з дотриманням таких основних 

принципів: 

– захисту від НС підлягає все населення України; 

– підготовка і реалізація заходів щодо захисту від НС здійснюються з 

урахуванням розподілу повноважень між центральними і місцевими органами влади; 

– у випадку виникнення НС забезпечується пріоритетність завдань щодо 

рятування життя і збереження здоров’я людей; 

– основні заходи, спрямовані на запобігання НС, на максимально можливе 

зменшення втрат та збитків, здійснюються завчасно; 

– планування і здійснення заходів щодо захисту населення і територій (НіТ) від 

НС здійснюється з урахуванням економічних та природних умов, особливостей 

територій, ступеня реальної небезпеки виникнення НС; 

– ліквідація НС здійснюється силами і засобами місцевих органів влади. У разі 

необхідності можуть залучатися сили і засоби центрального підпорядкування МНС і 

центральних органів виконавчої влади. 

Державна політика у сфері захисту населення і територій регламентується 

відповідними законами і нормативно-правовими актами шляхом розроблення та 

реалізації державних і регіональних цільових програм, науково-технічних програм, 

планів розвитку та удосконалення Єдиної системи цивільного захисту. Фінансування 

заходів щодо захисту населення і територій здійснюється відповідно до 

законодавства. 

З метою покращення роботи щодо захисту населення і територій, надання цій 

роботі загальнонаціональної значущості, виведення її на рівень державної політики у 

1992 році цивільну оборону було передано у підпорядкування Кабінету Міністрів 

України, а в червні 1996 року було створено Міністерство з питань надзвичайних 

ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 

(МНС). 

МНС є центральним органом виконавчої влади, який здійснює державну 

політику та управління у сфері цивільного захисту, координує діяльність інших 

органів виконавчої влади у зазначеній сфері. Основні напрямки діяльності МНС у 

сфері цивільного захисту: 

– забезпечує реалізацію державної політики та здійснює державний нагляд за 

дотриманням законів та нормативно-правових актів у сфері цивільного захист; 

забезпечує діяльність єдиної державної системи цивільного захисту; 

– контролює організацію виконання заходів, спрямованих на захист населення і 

територій від надзвичайних ситуацій, органами виконавчої влади, місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами та організаціями; 

– перевірка стану готовності органів управління, сил і засобів цивільного 

захисту до дій у надзвичайних ситуаціях; 

– контроль за накопиченням, збереженням і цільовим використанням 

матеріальних ресурсів, призначених для ліквідації наслідків НС органами виконавчої 

влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями; 

– перевіряє стан планування та готовності до проведення заходів з евакуації 

населення у разі виникнення НС ; 

– забезпечує перевірку наявності та утримання в готовності на потенційно 

небезпечних об'єктах локальних систем виявлення загрози виникнення надзвичайних 

ситуацій і локальних систем оповіщення населення та персоналу цих об'єктів; 
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– перевіряє наявність і готовність до використання за призначенням засобів 

колективного та індивідуального захисту населення, майна цивільного захисту, їх 

утримання та облік; 

– проводить перевірку підготовки до дій підприємств, установ та організацій в 

умовах надзвичайних ситуацій; 

– бере участь у перевірках щодо забезпечення умов зберігання небезпечних 

речовин і виробів, що містять такі речовини; 

– здійснює в межах, визначених законодавством, нормативне регулювання у 

сфері цивільного захисту, розробляє і затверджує державні правила і норми 

цивільного захисту, які є обов'язковими до виконання органами виконавчої влади; 

– здійснює інші заходи, передбачені законодавством. 

 

2. Правові основи цивільного захисту 

 

 

Історія України завжди була пов’язана з небезпечними природними явищами, 

катастрофами, небезпекою, яка виникала під час воєнних дій. Здавна люди 

намагалися об'єднатися, щоб протистояти цим лихам. Часто чергова небезпека 

обумовлювала створення необхідних сил для захисту. 

Так, наприкінці XV століття виникла пожежна служба. Розвиток гірничої 

справи, хімічної промисловості, мореплавства обумовив створення підрозділів 

гірничо- і газорятувальників, морських рятувальників. Кожен із цих напрямків 

рятувальних робіт разом із зростанням небезпеки набував свого розвитку і потребував 

розроблення відповідних нормативно-правових актів. 

Необхідність створення державної системи захисту населення і території була 

зумовлена насамперед зростанням воєнних загроз, створенням і розвитком засобів 

ураження. В жовтні 1932 року вирішення цих питань було покладено на місцеву 

протиповітряну оборону (МППО). 

Створення МППО забезпечило у роки Великої Вітчизняної війни успішний 

захист населення і створення умов для функціонування об'єктів народного 

господарства. За роки війни МППО перетворилася на загальнодержавну систему 

захисту тилу країни, була важливим елементом обороноздатності держави, складовою 

збройних сил країни. 

Положеннями про МППО 1949 і 1956 років було визначено мету, завдання, 

організаційну структуру МППО, роль і місце військ МППО, формувань, порядок 

підготовки кадрів і населення в системі МППО. 

У положенні 1956 року вперше підкреслювалося, що МППО є системою 

загальнодержавних оборонних заходів, які здійснюються з метою захисту населення 

від сучасних засобів ураження, створення умов, що забезпечують надійність роботи 

об'єктів народного господарства, проведення рятувальних робіт і надання допомоги 

постраждалим. 

Із появою ядерної зброї, створенням ракетних засобів її доставки захист 

населення і територій набув ще більшої актуальності і важливості. У зв'язку з цим у 

1961 році було прийнято рішення про перетворення МППО на цивільну оборону. 

У 60–70-ті роки було багато зроблено для забезпечення готовності цивільної 

оборони на випадок виникнення ядерної війни, у тому числі у нормативно-правовій 

сфері. 

Слід визнати, що орієнтація цивільної оборони в основному на вирішення 

завдань воєнного часу об'єктивно сприяла однобокому її розвитку. Аварія на 

Чорнобильській АЕС підтвердила те, що цивільна оборона не готова до вирішення 
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завдань щодо захисту населення і територій від НС природного і техногенного 

характеру. 

У 1987 році було задекларовано необхідність розвитку цивільної оборони в 

плані вирішення завдань захисту населення у надзвичайних ситуаціях, викликаних 

стихійним лихом, аваріями і катастрофами. У 1989 році було прийнято рішення про 

створення в структурі Уряду спеціального органу – Державної комісії з надзвичайних 

ситуацій. 

У 1996 році створюється МНС, яке ініціює розроблення і прийняття цілої низки 

законодавчих актів, указів, розпоряджень Президента України, рішень Кабінету 

Міністрів України. Серед них найбільшого значення набули закони України “Про 

захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного 

характеру”, “Про аварійно-рятувальні служби”, “Про війська цивільної оборони 

України”, '' Про зону надзвичайної екологічної ситуації”; Укази Президента України 

від 26 березня 1999 року №284/99 “Про Концепцію захисту населення і території у 

разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій”, від 9 лютого 2001 року№80 “Про 

заходи щодо підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру”; постанови Кабінету Міністрів 

України від 22 серпня 2000 року № 1313 “Про затвердження Програми запобігання та 

реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру на 2000-

2005 роки”, від 7 лютого 2001 року №122 “Про комплексні заходи, спрямовані на 

ефективну реалізацію державної політики у сфері захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання та 

оперативного реагування на них на період до 2005 року” та інших. Детальніше 

розглянемо основоположні документи, на яких ґрунтується робота системи 

цивільного захисту населення. 

Закон України “Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру”. Цей Закон було прийнято 8 червня 2000 

року. Закон визначає організаційні та правові основи захисту громадян України, 

іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України, захисту 

об'єктів виробничого і соціального призначення, довкілля від НС. Ним також 

визначаються: 

– основні принципи, завдання, права громадян у сфері захисту населення і 

територій від НС; 

– права та обов'язки іноземців та осіб без громадянства у разі виникнення НС; 

– види, рівні та критерії класифікації НС; 

– основні заходи у сфері захисту населення і територій від НС, а саме: 

інформування та оповіщення; спостереження, укриття в захисних спорудах; 

евакуаційні заходи; інженерний, біологічний, радіаційний і хімічний захист; державна 

стандартизація, експертиза, нагляд і контроль; декларування безпеки об'єктів 

підвищеної небезпеки; 

– повноваження органів, державна система управління з питань запобігання і 

реагування на НС; 

– сили і засоби захисту населення і територій від НС; порядок їх залучення та 

діяльність; 

– підготовка до дій у НС та обов'язки громадян у сфері захисту населення і 

територій від НС; 

– фінансове та матеріальне забезпечення заходів у сфері захисту населення і 

територій від НС; 

– міжнародне співробітництво. 
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Прийняття Закону надало можливість створити систему організаційних, 

технічних, медико-біологічних, фінансово-економічних та інших заходів, 

спрямованих на захист населення і територій, матеріальних і культурних цінностей 

довкілля від НС. 

Закон України “Про зону надзвичайної екологічної ситуації”. Закон було 

прийнято 13 липня 2000року, він визначає: 

– основні принципи регулювання правового режиму в зоні НЕС та завдання у 

цій сфері; 

– підстава та порядок оголошення окремої місцевості зоною НЕС, зміну меж 

території зони; 

– визначення правового режиму зони НЕС; 

– визнання юридичних та фізичних осіб потерпілими від НЕС та 

відшкодування їм збитків; 

– відповідальність за порушення правового режиму в зоні НС. 

– Прийняття Закону надало можливість врегулювання правових відносин 

організаційного, фінансового та матеріально-технічного забезпечення під час 

здійснення надзвичайних заходів, спрямованих на захист людей і нормалізацію 

екологічного стану на території зони НЕС. 

Закон України “Про аварійно-рятувальні служби”. Закон прийнято 14 грудня 

1999 року, він визначає: 

– основні принципи, завдання і функції державної політики щодо діяльності 

аварійно-рятувальних служб; 

– права аварійно-рятувальних служб; 

– організацію діяльності аварійно-рятувальних служб; 

– координацію та управління діяльністю аварійно-рятувальних служб; 

– діяльність аварійно-рятувальних служб в умовах ліквідації НС; 

– обов'язки, права, гарантії соціального захисту та відповідальність 

рятувальників; 

– матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності аварійно- 

рятувальних служб; 

– нагляд, контроль та припинення діяльності аварійно-рятувальних служб; 

– міжнародне співробітництво аварійно-рятувальних служб. 

Закон України “Про правові засади цивільного захисту”. Політичні зміни, що 

відбувалися останніми роками на міжнародній арені, зумовили переорієнтацію 

діяльності більшості національних та міжнародних організацій, які займалися 

питаннями цивільної оборони, та завдань щодо запобігання і реагування на 

надзвичайні ситуації мирного часу, надання гуманітарної допомоги у разі їх 

виникнення. 

Сукупність завдань, що стоять перед національними службами цивільної 

оборони більшості країн, пов'язані сьогодні з проблемами мирного часу, що дає змогу 

говорити швидше про цивільний захист населення, ніж про цивільну оборону. 

Реалізація державної політики у сфері захисту населення і територій повинна 

базуватися на правових нормах, у тому числі на тих, які прийнято міжнародною 

спільнотою. 

Цивільна оборона в сучасних умовах набуває соціального значення і цільового 

спрямування на збереження життя і здоров’я громадянина суспільства і середовища 

його існування. 

Саме з цих причин актуальною стає створення системи цивільного захисту, яка 

вирішує комплекс завдань з протидії надзвичайним ситуаціям мирного і воєнного 

часу. 
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У зв'язку з цим Указом Президента України від 27 січня 2003 року №47/2003 

Державний департамент пожежної безпеки було переведено з Міністерства 

внутрішніх справ України до складу Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та 

у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. 

Перехід Державного департаменту пожежної безпеки до складу МНС призвів 

до об’єднання пожежо-рятувальних та аварійно-рятувальних формувань. Об’єднання 

таких двох державних структур, як цивільна оборона і пожежна безпека, в єдину 

систему змінило характер і обсяг її завдань, розширило сферу її діяльності і 

максимально наблизило до об’єкта захисту – суспільства та людини зокрема. А це 

поставило на порядок денний необхідність законодавчого оформлення цієї системи. 

24 червня 2004 року Верховна Рада України прийняла Закон України “Про 

правові засади цивільного захисту”. 

Закон визначає правові, економічні та організаційні засади реалізації державної 

політики у сфері цивільного захисту. Законом передбачено утворення єдиної системи 

цивільного захисту, яка має на меті захист населення від небезпечних наслідків аварій 

пожеж та інших катастроф техногенного, екологічного, природного характеру. Закон 

має на меті: 

– утворення національної структури цивільного захисту; 

– приведення системи захисту населення і територій від НС у відповідність до 

норм міжнародного права, стандартів ЄС. 

Ним визначаються: 

– основні принципи, напрями та завдання державної політики у сфері 

цивільного захисту; 

– режими функціонування системи цивільного захисту; 

– регулювання питань взаємодії між державними органами виконавчої влади в 

повсякденній діяльності та під час ліквідації наслідків НС; 

– система управління, структура і повноваження центральних і місцевих 

органів виконавчої влади на всіх рівнях побудови; 

– сутність та організація системи цивільного захисту. 

Закон регулює порядок проходження служби громадянами України в органах 

управління у силах цивільного захисту. Ним регламентується діяльність органів і 

підрозділів цивільного захисту щодо інтеграції до світової системи міжнародного 

співробітництва у цій сфері, порядок надання допомоги іноземним державам з питань 

ліквідації НС. Дія закону поширюється на всю територію України, всі верстви 

населення, підприємства, організації. 

Закон України “Про пожежну безпеку” . Закон визначає загальні правові, 

економічні та соціальні засади забезпечення пожежної безпеки, регулює відносини 

державних органів, юридичних і фізичних осіб у цій галузі. 

Законом визначаються: 

– засади забезпечення пожежної безпеки, розмежування компетенцій та 

обов'язків державних органів підприємств, установ та організацій, громадян щодо 

забезпечення пожежної безпеки; 

– здійснення державного пожежного нагляду; 

– нормативно-технічна робота з питань дотримання вимог пожежної безпеки; 

– завдання та організація пожежної охорони, засади проходження служби; 

– фінансове та матеріально-технічне забезпечення пожежної охорони; 

– відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки. 

Сьогодні захист населення і територій від надзвичайних ситуацій регулюється 

17-ма законами України та безліччю підзаконних актів. Можна констатувати, що в 

Україні сьогодні сформувалася загалом основна законодавча і нормативно-правова 
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база у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій. Проте вона 

розроблялася у різний час, тому деякі документи втратили свою актуальність або 

суперечать реаліям і потребам держави не відповідають нормам міжнародного права, 

яке в останні роки зазнало істотних змін. Робота щодо удосконалення нормативно-

правової бази постійно продовжується. 

Забезпечення захисту населення і територій у разі загрози та виникнення НС є 

одним із найважливіших завдань держави. 

Актуальність проблеми забезпечення безпеки населення і території зумовлена 

тенденціями зростання втрат людей і завдання шкоди територіям, що спричиняються 

небезпечними явищами, аваріями і катастрофами. Ризики НС природного і 

техногенного характеру невпинно зростають. Це пояснюється збільшенням 

антропогенного впливу на навколишнє середовище, прогресуючим зносом основних 

фондів, зниженням загального рівня техніки безпеки і виробничої дисципліни. 

Стратегію безпеки в ХХІ столітті Україна має будувати, ґрунтуючись на аналізі 

швидкозмінної реальності, нових ризиків і динаміки існуючих глобальних проблем. 

Метою державної політики у сфері захисту населення і територій від НС на 

найближче десятиріччя буде забезпечення гарантованого захисту життя, здоров’я 

людей, територій, об’єктів у допустимих межах показників ризику, критерії яких 

встановлюються з урахуванням вітчизняного і світового досвіду в цій галузі. 

 

3. Єдина державна система цивільного захисту 

 

 

Для реалізації державної політики у сфері запобігання і реагування на НС, 

цивільного захисту населення була створена Єдина державна система органів 

виконавчої влади з питань запобігання і реагування на надзвичайні ситуації 

техногенного і природного характеру. Завданнями єдиної системи цивільного захисту 

є: 

– розроблення нормативно-правових актів, норм, правил та стандартів з питань 

запобігання НС та забезпечення захисту населення і територій від їх наслідків; 

– забезпечення готовності органів виконавчої влади, підпорядкованих їм сил і 

засобів до дій, спрямованих на запобігання і реагування на НС; 

– забезпечення реалізації заходів щодо запобігання виникненню НС; 

– навчання населення поведінці та діям у разі виникнення НС; 

– виконання цільових і науково-технічних програм, спрямованих на 

запобігання НС, забезпечення сталого функціонування підприємств, установ та 

організацій, зменшення можливих матеріальних втрат; 

– збирання та аналітичне опрацювання інформації про НС, видання 

інформаційних матеріалів з питань захисту населення і територій від наслідків НС; 

– прогнозування та оцінювання соціально-економічних наслідків НС, 

визначення на основі прогнозу потреби в силах, засобах, матеріальних та фінансових 

ресурсах; 

– створення, раціональне збереження і використання резерву матеріальних та 

фінансових ресурсів, необхідних для запобігання і реагування на НС; 

– проведення державної експертизи, забезпечення нагляду за дотриманням 

вимог щодо захисту населення і територій від НС; 

– оповіщення населення про загрозу та виникнення НС, своєчасне та 

достовірне його інформування про обстановку і вжиті заходи; 

– захист населення у разі виникнення НС; 
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– проведення рятувальних та інших невідкладних робіт щодо ліквідації НС, 

організація життєзабезпечення населення; 

– пом'якшення можливих наслідків НС у разі їх виникнення; 

– здійснення заходів щодо соціального захисту населення, проведення 

гуманітарних акцій; 

– реалізація визначених законодавством прав у сфері захисту населення від 

наслідків НС, зокрема осіб, що брали участь у ліквідації цих ситуацій; 

– участь у міжнародному співробітництві у сфері цивільного захисту 

населення; 

– організація роботи, пов'язаної з постійним спостереженням за потенційно 

екологічно і техногенно-небезпечними об'єктами та їх експлуатацією. 

Структура. Єдина система цивільного захисту складається з постійно діючих 

функціональних і територіальних підсистем і має чотири рівні: державний, 

регіональний, місцевий та об'єктовий. 

Функціональні підсистеми створюються міністерствами та іншими 

центральними органами виконавчої влади для організації роботи, пов'язаної із 

запобіганням НС та захистом населення і територій від їх наслідків. У НС сили і 

засоби функціональних підсистем регіонального, місцевого та об'єктового рівня 

підпорядковуються органам управління відповідних територіальних підсистем єдиної 

державної системи. 

Організаційна структура та порядок діяльності функціональних підсистем 

єдиної державної системи та підпорядкованих їм сил і засобів визначаються в 

положеннях про них, які затверджуються відповідними міністерствами та іншими 

центральними органами виконавчої влади за погодженням з МНС. 

Територіальні підсистеми єдиної державної системи створюються в 

Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі для запобігання і 

реагування на НС у межах відповідних регіонів. 

Структура та порядок діяльності територіальних підсистем визначаються в 

положеннях про них, які затверджуються Головою Ради міністрів Автономної 

Республіки Крим, головами обласних, Київської та Севастопольської міських 

державних адміністрацій. 

Органи управління. Кожен рівень єдиної системи цивільного захисту має 

координуючі та постійні органи управління, систему повсякденного управління, сили 

і засоби, резерви ресурсів, системи зв'язку та інформаційного забезпечення. 

Координуючими органами єдиної системи цивільного захисту є: 

– на державному рівні: Державна комісія з питань техногенно-екологічної 

безпеки та НС. Національна рада з питань безпечної життєдіяльності населення. 

– на регіональному рівні – комісії Ради міністрів Автономної Республіки Крим, 

обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з питань 

техногенно-екологічної безпеки та НС; 

– на місцевому рівні – комісії районних державних адміністрацій і виконавчих 

органів рад з питань техногенно-екологічної безпеки та НС; 

– на об'єктовому рівні – комісії з питань надзвичайних ситуацій. 

Державні, регіональні, місцеві та об'єктові комісії забезпечують безпосереднє 

керівництво реагуванням на надзвичайну ситуацію або на загрозу її виникнення. 

Положення про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та 

НС і Національну раду з питань безпечної життєдіяльності населення та їх 

персональний склад затверджуються Кабінетом Міністрів України. 

Положення про регіональну, місцеву комісію та її склад затверджуються 

рішенням відповідного органу виконавчої влади. 
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Положення про об'єктову комісію та її персональний склад затверджуються 

рішенням керівника відповідного об'єкта. 

Постійними органами управління з питань техногенно-екологічної безпеки, 

цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій є: 

– на державному рівні – Кабінет Міністрів України, міністерства та інші 

центральні органи виконавчої влади (прем’єр-міністр є начальником Цивільного 

захисту України); 

– на регіональному рівні – Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, 

Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, уповноважені органи з 

питань НС та цивільного захисту населення Ради міністрів Автономної Республіки 

Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій; 

– на місцевому рівні – районні державні адміністрації і виконавчі органи рад, 

уповноважені органи з питань НС та цивільного захисту населення; 

– на об'єктовому рівні – структурні підрозділи підприємств, установ та 

організацій або спеціально призначені особи з питань НС. 

До системи повсякденного управління єдиною системою цивільного захисту 

входять: 

– центри управління в НС, оперативно-чергові служби уповноважених органів з 

питань НС та цивільного захисту населення усіх рівнів; 

– диспетчерські служби центральних і місцевих органів виконавчої влади, 

державних підприємств, установ та організацій. 

Начальник Цивільного захисту України: 

– забезпечує постійну готовність Цивільного захисту України до виконання 

покладених на нього завдань; приводить у готовність органи управління й сили 

цивільного захисту відповідно до законодавства України, забезпечує здійснення 

контролю за виконанням заходів цивільного захисту в центральних органах 

державної виконавчої влади, АРК, областях, містах; 

– здійснює керівництво підготовкою органів управління й сил цивільного 

захисту центрального підпорядкування і проведення навчань з цивільного захисту; 

– визначає основні напрями наукових досліджень з проблем цивільного 

 захисту, забезпечує координацію науково-дослідних робіт з цих проблем та 

здійснення контролю за виконанням найважливіших з них; 

– призначає на посаду ректора Інституту державного управління з питань 

захисту населення і територій, подає Президентові України матеріали для присвоєння 

вищих офіцерських звань посадовим особам Міністерства України з питань 

надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської 

катастрофи. 

Начальники цивільного захисту інших рівнів; 

• визначають основні напрями розвитку й удосконалення цивільного захисту 

відповідної ланки; 

• забезпечують виконання законодавства України з питань цивільного захисту 

посадовими особами, громадянами, підприємствами, установами і організаціями 

незалежно від форм власності; 

• розробляють і забезпечують виконання заходів для запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій техногенного походження, а також вживають заходів щодо 

зменшення збитків і втрат у разі їх виникнення; 

• сприяють силам цивільного захисту в підтриманні постійної готовності до дій за 

призначенням; 
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• координують діяльність відповідних органів державної виконавчої влади та 

організацій, залучені до виконання завдань із захисту населення від наслідків 

надзвичайних ситуацій; 

• забезпечують раціональне використання коштів на утримання органів управління і 

сил, проведення заходів із цивільного захисту; 

• організовують пропаганду з питань цивільного захисту серед населення. 

Первинною ланкою в системі цивільного захисту є цивільний захист об’єктів 

господарювання. Організаційна структура цивільної оборони на ОГД (рис. 2) містить 

у своєму складі: 

• керівництво (начальник ЦЗ та його заступники); 

• штаб ЦЗ (відділ, сектор, група); 

• евакуаційну комісію; 

• служби цивільної оборони; 

• невоєнізовані формування загального та спеціального призначення. 

Начальником ЦЗ об'єкта (підприємства, організації, установи) є його керівник. 

Він несе відповідальність за організацію і стан ЦЗ на об'єкті, постійну готовність сил і 

засобів до проведення РНР; своєчасне планування і здійснення заходів з ЦЗ у мирний 

період та воєнний час. 

Штаб ЦЗ ОГД (відділ, сектор, група) є органом управління начальника ЦЗ 

об'єкта. На штаб покладаються такі функції: 

• організація і забезпечення безперервного управління силами і засобами ЦЗ ОГД; 

• забезпечення своєчасного оповіщення служб, формувань, робітників, службовців та 

населення про загрозу НС; 

• розроблення плану ЦЗ ОГД, періодичне коригування і організація його виконання; 

• здійснення заходів з захисту персоналу і населення від впливу негативних наслідків 

НС; 

• організація підготовки особового складу формувань ЦЗ, навчання робітників і 

службовців правилам поведінки в екстремальних умовах; 

• забезпечення постійної готовності сил і засобів цивільної оборони об'єкта. 

Планування роботи системи ЦЗ на ОГД здійснюється на основі відстеження 

змін навколишнього природного, техногенного та екологічного середовища і 

відповідних документів, що регламентують порядок і методику цього планування. 

Масштаби і наслідки можливої надзвичайної ситуації визначаються на основі 

експертної оцінки, прогнозу чи результатів модельних експериментів, проведених 

кваліфікованими експертами. Залежно від отриманих результатів в органах 

управління галуззю всіх адміністративних рівнів, у навчальних закладах, організаціях, 

установах і підприємствах галузі як об’єктах цивільної оборони розробляється “План 

дії органів управління, сил і структурних підрозділів в режимах повсякденної 

діяльності, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного стану” (далі 

– План дій), який є мотивованим рішенням керівника – начальника цивільної оборони 

щодо організації і ведення цивільної оборони об’єкта. 

Крім того, на об’єктах, які знаходяться в зоні впливу потенційно небезпечних 

об’єктів, розробляється план (окремий розділ Плану дій) реагування на вірогідну для 

даної зони надзвичайну ситуацію. 

Плани узгоджуються з місцевими органами з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення і затверджуються керівником об’єкта цивільної 

оборони галузі. 

Основним завданням Плану дій щодо запобігання і реагування на надзвичайну 

ситуацію, на реальну її загрозу і виникнення є збереження життя і здоров’я людей, 

мінімізація матеріальних втрат. З цією метою, наприклад, вживаються дійові заходи 
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для захисту підприємств та закладів, місць постійного перебування людей, вирішення 

питань розосередження або термінової евакуації працівників галузі з території, на яку 

можуть бути поширені небезпечні фактори ураження прогнозованої надзвичайної 

ситуації. 

Змістом Плану дії мають бути : 

Перший розділ. Оцінювання (аналіз) природного (топографічного), 

техногенного та екологічного стану місцевості (території) розташування об’єкта, 

наявності потенційно небезпечних об’єктів і можливого характеру пов’язаних з ними 

надзвичайних ситуацій. 

Другий розділ. Оцінювання кількісного і якісного складу з урахуванням 

розташування його складових на місцевості (території), оцінювання факторів, що 

будуть полегшувати або ускладнювати організацію цивільної оборони об’єкта та 

перелік заходів для усунення або зменшення впливу негативних факторів. 

Третій розділ. Рішення керівника щодо організації і ведення цивільної оборони 

об’єкта за режимами дій в періоди запобігання і реагування на можливі надзвичайні 

ситуації; окремим розділом – реагування на можливі надзвичайні ситуації, пов’язані з 

потенційно небезпечними об’єктами. Організація спостереження, радіаційного, 

хімічного, медичного захисту та евакуації (розосередження). 

Четвертий розділ. Матеріально-технічне забезпечення цивільної оборони 

(протирадіаційне, протихімічне, медичне, протипожежне, транспортне, матеріальне 

тощо). 

П’ятий розділ. Організація управління, зв’язку, оповіщення та взаємодії. 

План дій з планом реагування (якщо він розробляється окремо) та додатками, 

що забезпечують організоване і чітке виконання заходів цивільної оборони щодо 

запобігання ситуації та реагування на неї є планом цивільної оборони об’єкта. До 

плану дій (реагування) додаються: 

– схема управління, зв’язку, оповіщення і взаємодії; 

– план-календар дій об’єкта в режимах повсякденної діяльності, підвищеної 

готовності і надзвичайної ситуації (надзвичайного стану); 

– карта (схема) регіону з позначеними на ній (нанесеними) місцями 

розташування об’єкта цивільної оборони, виділеними ділянками (місцями) можливої 

техногенної, природної, екологічної небезпеки, графічними елементами плану 

евакуації (розосередження) та необхідними розрахунками; 

– план евакуації об’єкта в заміську зону (план розосередження, де евакуаційні 

заходи не плануються); 

– особисті плани дій ( папки з робочими документами у першому примірнику) 

керівного складу об’єкта та командирів (начальників) невоєнізованих цивільної 

оборони. Другий примірник особистого плану (робочих документів) дій знаходяться 

на робочому місці посадової особи; 

– необхідні довідникові документи для управління та взаємодії. 

План дій, план реагування (якщо він розробляється окремо) і план евакуації 

об’єкта у заміську зону щорічно за станом на 1 жовтня корегуються з обов’язковим 

уточненням порядку взаємодії з потенційно небезпечними об’єктами і узгодженнями 

з органами місцевої державної адміністрації документів, що регламентують порядок 

розселення евакуйованих. 

Довгостроковими документами є: план цивільної оборони, наказ про організації 

ведення цивільної оборони, план розвитку і удосконалення цивільної оборони; план 

підготовки та підвищення кваліфікації керівного складу цивільної оборони об’єкта, 

план-графік вивчення (комплексної перевірки) стану або вивчення окремих питань 

цивільної оборони в структурних підрозділах об’єкта. 
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Наказом начальника цивільної оборони про організацію і ведення цивільної 

оборони на об’єкті визначаються посадові особи і керівні органи, служби і 

невоєнізовані формування цивільної оборони, їх призначення і функції, кількісний 

склад і невоєнізовані формування цивільної оборони, їх призначення і функції, 

кількісний склад і матеріально-технічне забезпечення; організація підготовки 

керівного складу та навчання за тематикою цивільної оборони працівників галузі, 

контроль стану цивільної оборони у структурних підрозділах і звітність. 

Щорічно розробляються: 

1) наказ про стан цивільної оборони в минулому році та основні завдання на 

наступній рік; 

2) план підготовки цивільної оборони об’єкта в наступному році; 

3) навчальний план і розклад занять з постійним складом працівників органів 

управління за тематикою цивільної оборони. 

4)доповідь про стан і підготовку цивільної оборони об’єкта у минулому році. 

Сили і засоби. До складу сил і засобів єдиної системи цивільного захисту 

входять відповідні сили і засоби функціональних та територіальних підсистем, а 

також недержавні рятувальні формування, які залучаються для виконання 

відповідних робіт. 

Військові і спеціальні цивільні аварійно-рятувальні формування, з яких 

складаються зазначені сили і засоби, укомплектовуються з урахуванням необхідності 

проведення роботи в автономному режимі протягом не менше трьох діб і 

перебувають у стані постійної готовності ( сили постійної готовності). 

Сили постійної готовності, згідно із законодавством, можуть залучатися для 

термінового реагування у разі виникнення НС. 

Спеціально підготовлені сили і засоби Міноборони залучаються до ліквідації 

НС у порядку, визначеному Законом України “Про надзвичайний стан”. 

Сили і засоби МВС України, Адміністрації Держприкордонслужби і СБУ 

залучаються до ліквідації НС та їх наслідків у межах, що не суперечать 

законодавству. 

За рішеннями Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, 

Київської та Севастопольської міських, районних, державних адміністрацій і 

виконавчих органів рад, за наказами керівників державних підприємств утворюються 

позаштатні спеціалізовані формування, призначені для проведення конкретних видів 

невідкладних робіт у процесі реагування на НС.  

Інформаційне забезпечення функціонування єдиної системи цивільного захисту 

здійснюється: 

– центром управління в НС МНС України; 

– силами і засобами Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань НС; 

– інформаційними центрами і центрами управління в НС міністерств та інших 

центральних органів виконавчої влади; 

– центрами управління в НС Ради міністрів Автономної Республіки Крим, 

обласних, міських державних адміністрацій; 

– уповноваженими органами з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення; 

– інформаційними службами підприємств, установ, організацій із залученням 

засобів зв'язку і передавання даних. 
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Рис.2. Організація ЦЗ на ОГ 

 

Режими функціонування. Залежно від масштабів і особливостей НС, що 

прогнозується або виникла, рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, 

відповідної обласної, міської, районної державної адміністрації, виконавчого органу 

місцевих рад у межах конкретної території може запроваджуватися один із таких 

режимів функціонування єдиної системи цивільного захисту: 

– режим повсякденної діяльності – за нормальної виробничо-промислової, 

радіаційної, хімічної, біологічної, сейсмічної, гідрогеологічної і гідрометеорологічної 

обстановки; 

– режим підвищеної готовності – за істотного погіршення виробничо-

промислової, радіаційної, хімічної, біологічної, сейсмічної, гідрогеологічної 

гідрометеорологічної обстановки; 

– режим діяльності у надзвичайній ситуації – за реальної загрози виникнення 

надзвичайних ситуацій і реагування на них; 

– режим діяльності у надзвичайному стані – у порядку, визначеному 

Конституцією України та Законом України “Про надзвичайний стан”. 
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Лекція 3 

Тема. Надзвичайні ситуації техногенного характеру та їх наслідки 
 

1. Наслідки аварій на радіаційно небезпечних об'єктах 
 

 

Серед можливих джерел радіаційної небезпеки наймасштабнішими є аварії на 

атомних електростанціях (АЕС). Міжнародною організацією з питань атомної 

енергетики (МАГАТЕ) встановлено 8 рівнів небезпеки на АЕС. Наприклад, аварія на 

ЧАЕС в 1986 р. З руйнуванням реактора РБМК віднесена до вищого (7) рівня 

небезпеки. 

При аварії на АЕС з руйнуванням активної зони реактора в навколишнє 

середовище викидається велика кількість радіонуклідів у складі пари, аерозолів, а 

також дрібних і крупніших частинок ядерного палива. Так, при аварії на ЧАЕС у 

викидах було зафіксовано 23 основні радіонукліди: йод-131(період напіврозпаду - 8 

діб),цезій-134(п.н.-2 роки), цезій-137(п.н.-30 років), стронцій-90 (п.н. - 28 років), 

плутоній-237 і ін. з періодом напіврозпаду 2 000 років і ін. 

 

 
 

Рис. 3. Зони радіоактивного зараження на сліді радіоактивної хмари  

після аварії на АЕС:  

1 - вісь сліду; L - довжина зони; b - ширина зони зараження. 

 

Викинуті радіонукліди, змішуючись з повітрям, утворюють, так звану, 

радіоактивну хмару, яка під впливом вітру може переміщатися на великі відстані від 

місця аварії (сотні, тисячі кілометрів). 

З часом радіонукліди з хмари випадають на місцевість, утворюючи на ній, так 

званий, радіоактивний слід. 

Він характеризується: формою, розмірами і ступенем радіоактивного зараження. 

Як один з можливих варіантів, радіоактивний слід можна представити у вигляді 

дещо спотвореного витягнутого еліпса завдовжки L і шириною b. 

Параметром, що характеризує ступінь γ-радіоактивного зараження на місцевості 

є рівень радіації (потужність дози) Р, Р/г; мР/г; мкР/г. 

Часто користуються також одиницями густини забруднення (питомої 

активності): Кі/км2; Кі/кг; Кі/л. Системна одиниця вимірювання: Бк/км ;Бк/кг; Бк/л. 

1 Кі = 3,7∙1010Бк; 1 Кі/км2= 10 мкР/г. 

При рівнях радіації Р = 5мР/г місцевість вважається радіоактивно зараженою і 

знаходитися на ній без засобів захисту не можна. 
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Рівень радіації на сліді в часі зменшується у відповідності, так званим, законом 

спаду рівня радіації 

 

де  - рівень радіації, перерахований на одну годину після початку викиду, Р/г; 

t - поточні час, відлічуваний від початку викиду, 1,ч; 

α- показник, що характеризує тип атомного реактора. Для реактора РБМК = 0,3. 

Для реактора ВВЕР = 0,4. 

 

Рис.4. Рівень радіації на сліді радіоактивної хмари 

 

З метою визначення ступеня небезпеки на радіоактивному сліді виділяють зони:  

М - зона радіаційної небезпеки (  = І4…. 140 мР/г);  

А - зона помірного зараження (  = 140.... 1400 мР/г);  

Б - зона сильного зараження (  = 1400….4200 мР/г); 

В - зона небезпечного зараження (  = 4200... 14 000 мР/г); 

Г - зона надзвичайно небезпечного зараження ( >14 000 мР/г). 

Величина дози випромінювання, яку отримують при знаходженні на 

радіоактивному сліді, залежить від величини рівня радіації на місці знаходження 

Р(Р/г) і часу їх знаходження t, г. 

Д=р∙t,р 

Разом з тим, ступінь ураження людей залежить не тільки від величини 

одержуваної дози, але і часу, впродовж якого вона одержана. Уражаючий ефект при 

короткочасному опромінюванні буде значно вищим. 

Дози випромінювання одержувані короткочасно (на протязі 4 діб) в 100 рад і 

більше приводять до різних ступенів променевої хвороби. 

 

            Табл.1. 

2.1 Ступені 

променевої 

хвороби 

 

І 

 

II 

 

III 

 

IV 

Величина 

дози, 

Д, рад 

 

100-200 

 

200-300 

 

300-600 

 

>600 
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Гранично допустимі дози, що не призводять до променевих захворювань: 50 рад 

при одноразовому опроміненні на протязі 4-х діб, 100 рад при багаторазовому 

опроміненні протягом ЗО діб, 200 рад - протягом 3-х місяців, 300 рад - протягом 

одного року. 

Захистом від впливу радіоактивного зараження служать різноманітні споруди, 

що послабляють випромінювання. Захисні властивості споруд характеризуються 

коефіцієнтом послаблення, який можна розрахувати за формулою: 

де  - коефіцієнт, що враховує місце розташування захисної споруди 

(визначається в наведеній нижче таблиці 2) 

п - кількість захисних шарів (матеріалів) в огороджуючих конструкціях;  

 - товщина і-го захисного шару, см; 

- товщина шару половинного ослаблення радіації матеріалом і-го захисного 

шару,см. 

 

У світі побудовано і діє 458 АЕС (1991 р.). З загального числа аварій з викидом 

РР (296) найбільш великими були: 1961 р. (Айдахо-Фолс,США), 1979 р.(Тримайл-

Айленд в Гарісберзі, США), 1986 (Чорнобильська АЕС, Україна),2011(Фокусіма 

1,Японія). При аварії на ЧАЕС 26 квітня 1986р. викид РР відбувся в наслідок 

теплового вибуху і руйнування реактора 4-го енергоблоку. Маса викиду - приблизно 

63 кг (3,5% від загальної кількості радіонуклідів в реакторі на час аварії),що за 

небезпекою еквівалентно дії 85-ти ядерних боєприпасів потужністю по 20 кт (один 

такий боєприпас був підірваний над м. Хіросіма в 1945р.). Цього достатньо було для 

забруднення величезних територій (тільки на Україні 2/3 областей). Ураження 

отримали більше 135 тис.людей, зі смертельним наслідком у декілька тисяч людей. 

Спочатку найбільш небезпечним радіонуклідом був йод-131 з періодом 

напіврозпаду 8 діб (за цей час розпадається половина маси речовини). В подальшому 

більшу небезпеку становили і становлять довгоживучі нукліди: цезій-134 (2 роки), 

цезій-137 (30 років), стронцій-90 (28 років), плутоній-239 (20000 років). 

Місцевість вважається непридатною для життєдіяльності при рівні радіації 

0.15мР/год(15 Кі/км2 ) і більше, де поглинута доза за 1 рік перевищує 0,5 бер понад 

дози від природнього фону радіації. 

Таблиця.2. Коефіцієнт, що враховує умови розташування сховища, Кр. 

 

Умови розташування Значення Кр 

Окреме сховище, що розташоване поза районом забудови 1 

Те ж, в районі забудови 2 

Вбудоване сховище в окремо розташований будинок 4 

Вбудоване сховище всередині виробничого комплексу або 

житлового кварталу 

8 
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У відповідності до закону України "Про правовий режим території, яка зазнала 

забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи", введеному в дію 28 лютого 1991 

р. визначені чотири зони в залежності від ступеню небезпеки для людей: 

І - зона відчуження ( 30-ти кілометрова), де щільність забруднення більше 40 

Кі/км2 по цезію - 137, що складає основну частину випромінення. В цій зоні 

заборонено проживання людей, обмежена господарча діяльність. 

II- зона обов'язкового відселення людей, де щільність забруднення 15-40  Кі/км. 

Доза радіації за 1 рік перевищує 0,5 бер понад дози від природного фону.  

III - зона гарантованого добровільного відселення. Щільність забруднення 5-15 

Кі/км2 . Річна доза Др = 0,1-0,5 бер.  

 IV - зона посиленого радіологічного контролю, де щільність забруднення 1-5 

Кі/км2. Річна доза до 0,1 бер понад дози від природного фону. 

 

2. Наслідки аварій на хімічно-небезпечних об'єктах. 
 

 

До хімічно небезпечних об'єктів (ХНО) відносяться об'єкти, що мають СДОР 

(хлор, аміак, фосген, сірководень і ін.). На об'єктах СДОР, як правило, зберігають в 

рідкому стані в щільно закритих ємкостях. Під час роботи об'єкту СДОР можуть 

знаходиться в технологічному устаткуванні. Під час транспортування - в спеціальних 

металевих цистернах . 

Причини аварій на ХНО можуть бути: 

1. Перевищення нормативних запасів СДОР; 

2. Порушення правил транспортування і зберігання СДОР; 

3. Порушення вимог техніки безпеки під час використовування СДОР у 

виробництві; 

4. Вихід з ладу окремих агрегатів і трубопроводів; 

5. Можливі терористичні акти. 

Внаслідок аварій, з руйнуванням ємкостей або комунікацій з СДОР, рідина 

розливається на поверхні і випаровується, утворюється хмара зараженого повітря. 

Під впливом приземного вітру заражена хмара переміщається на значні відстані 

від місця аварії, заражаючи місцевість. Таким чином, на місцевості утворюється зона 

хімічного зараження (3X3). 
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Рис. 5. Зона хімічного зараження 

 

3X3 - це територія, що включає місце безпосереднього розливу СДОР і 

територію, над якою розповсюдилася хмара зараженого повітря з вражаючою 

концентрацією. 

Часто її прогнозують у вигляді рівнобедреного трикутника. Розміри 3X3 

характеризуються її глибиною (L), вширшки (Ш), і площею (В). 

У 3X3 потрапляє не тільки сам ХНО, але і інші об'єкти або населені пункти. 

Населений пункт або його частина, а також об'єкти, що потрапили в 3X3, 

називають осередками хімічного ураження (ОХУ). В 3X3 може бути декілька ОХУ. 

Глибину 3X3 можна визначити по формулі 

 

де G - маса СДОР, кг; 

Д – токсодоза, (мг∙мин); 

V - швидкість приземного вітру, м/с; 

Кі - коефіцієнт, що враховує характер місцевості ( Кі = 1 для відкритої 

місцевості, Кі =3,5 для закритої); 

К2 - коефіцієнт враховує умови зберігання СДОР ( К2= 1 для не обвалованої і 

К2=3,5для обвалованої ємкості); 

К3 - коефіцієнт враховує ступінь вертикальності стійкості атмосфери (К3 = 1 для 

інверсії, К3 = 1,5 для ізотермії, К3= 2 для конвекції). 

З метою спрощення розрахунків, при визначенні глибини 3X3, користуються 

таблицями. 

Ширина 3X3 визначається із співвідношення: 

Ш = 0,03 Г для інверсії; 

III = 0,15 Г для ізотермії; 

Ш = 0,8 Г для конвекції. 
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Площа 3X3 визначається як площа рівнобедреного трикутника. 

S = 0,5∙Г∙Ш,  

Захисні дії населення в зоні хімічного зараження починаються з моменту 

інформації про викид в атмосферу СДОР або явної небезпеки хімічного зараження. 

При цьому необхідно: 

- надіти засоби індивідуального захисту (протигаз, плащ, накидку); 

- укритися в найближчому сховищі ЦО або вийти із зони зараження в сторону 

перпендикулярну напрямку вітру, уникаючи проходу через тунелі, яри (в низьких 

місцях вища концентрація СДОР). 

За відсутності засобів захисту: 

- залишитися в приміщенні верхніх поверхів, щільно закрити вікна і двері, 

димохід, вентиляційні люки; 

- провести герметизацію приміщення: заклеїти щілини в вікнах плівкою, 

лейкопластирем або папером; вхідні двері зашторити, використовуючи ковдри і будь-

які щільні тканини; 

 

3. Наслідки аварій на вибухо-пожежо-небезпечних об'єктах 
 

 

До даної категорії об'єктів відносяться підприємства по виробництву і 

зберіганню боєприпасів, а також об'єкти на яких в процесі виробництва можуть 

утворюватися газоповітряні або пило повітряні суміші, які за певних умов можуть 

вибухати. Самими вибухонебезпечними є суміші повітря з вуглеводневими 

продуктами ( пропан, метан і ін.). 

Уражаючим чинником вибуху є повітряна ударна хвиля (УХ) - зона сильно 

стиснутого повітря, що розповсюджується у всі сторони від центру вибуху з 

надзвуковою швидкістю. 

Параметром, що характеризує уражаючу дії УХ є надмірний тиск у фронті УХ 

РФ = Рф - Р0,Па. 

Несистемна одиниця ( кгс/см ). 1 кгс/см = 100 кПа, де Рф - максимальний тиск у 

фронті УХ; Р0 - атмосферний тиск. 

При вибуху газоповітряної суміші утворюється осередок вибуху, в якому 

виділяється три зони (рис.6) 

 

Рис. 6. Зона І - зона детонаційної хвилі. 
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де Q - маса вуглецевого продукту, т. В межах цієї зони = 1700 кПа.  

Зона II - зона дії продуктів вибуху. 

 
Надмірний тиск в будь-якій точці цієї зони можна визначити по формулі: 

де R- віддалення даної точки від ЦВ. 

Зона III - зона дії УХВ. Будь-якій точці цієї зони   можна визначити по формулі: 

Можна також скористатися графіком. 

При вибухах тротилу   визначається по формулі: 

Де Q - маса тротилу, т;  

R - відстань до центру вибуху, м. 

 

Для інших ВР вводиться коефіцієнт перерахунку маси К:  

Для амоніту К=0,94 

Для пікринової кислоти К=0,94 

Для тетрилу К=1,08 

Для гексогену К=1,28 

ТЕНА-1,35. 

Тоді маса ВР визначається співвідношенням К*Q. 

Повітряна ударна хвиля уражає людей, руйнує або пошкоджує будинки і 

споруди, обладнання і техніку. У незахищених людей в залежності від величини 

надмірного тиску можливі різного ступеню: легкі – при ΔРф =20-40 кПа, середні - при 

40-60 кПа, важкі - 60-100 кПа, вкрай важкі (смертельні)- більш 100 кПа. 

Можливе і побічне ураження людей уламками зруйнованих будинків, споруд. 

Характеристика травм наведена в таблиці 3. 
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Будинки, споруди, обладнання внаслідок дії УХ можуть бути пошкоджені або 

зруйновані. В залежності від надмірного тиску ДРФ, типу, розмірів та інших чинників 

можуть отримати слабке, середнє, сильне або повне руйнування. 

Слабкими називають такі руйнування, коли в будинках і спорудах зруйновано 

частину внутрішніх не несучих перегородок, заповнення дверних та віконних 

прорізів; обладнання має незначні деформації. Для відновлення потрібен поточний 

ремонт. 

Середніми є такі руйнування, коли в будинках і спорудах зруйновані другорядні 

(не несучі) конструкції, зірвано дах, у капітальних стінах утворилися тріщини, вивали 

в окремих місцях, обладнання і механізми отримали значні деформації. Для 

відновлення споруди та обладнання потрібен капітальний ремонт. 

В разі сильних руйнувань мають місце значні деформації несучих конструкцій, 

зруйнована більша частина перекриттів і стін; обладнання і механізми зруйновано, 

можливе використання тільки окремих їх деталей. Відновлення будівель можливе, але 

економічно недоцільне. 

Повне руйнування характеризується тим, що в будинках і спорудах зруйновані 

усі несучі конструкції і перекриття. Обладнання знищено. Відновлення неможливе. 

У наслідок вибуху під впливом уражаючих факторів на місцевості утворюється 

осередок ураження. Межа осередку пролягає через точки на місцевості, де надмірний 

тиск УХ становить 10 кПа. Форма осередку на рівнинній місцевості - коло. 

В залежності від ступеня руйнування виробничих будинків і обсягу необхідних 

рятувальних і аварійно-відновлювальних робіт осередок ураження ділиться на 4 зони: 

повних, сильних, середніх та слабких руйнувань. 

Зона повного руйнування характеризується надмірним тиском у фронті УХ 50 

кПа і більше. Будинки, споруди, обладнання в зоні повністю руйнуються, 

утворюються суцільні завали. 

Зона сильних руйнувань характеризується сильними руйнуваннями будинків і 

споруд, утворенням місцевих завалів і розповсюджується на територію, де надмірний 

тиск від 30 до 50 кПа. 

Зона середніх руйнувань утворюється там, де надмірний тиск від 20 до 30 кПа, 

будівлі і споруди мають середню ступінь руйнувань. 

Зона слабких руйнувань - від 10 до 20 кПа, слабкі руйнування. 

Радіуси осередку ураження і кожної із зон руйнування в залежності від 

потужності вибуху (маси продукту вибуху для прогнозування обстановки можна 

визначити за графіком. (рис. 7) 

Таблиця 3. Характеристика травм незахищених людей в залежності  

від надмірного тиску УХ 

АРф, кПа Ступені травм Характер ураження 

20..40 Легкі Легка загальна контузія організму, тимчасова втрата 

слуху, забиті місця. 

40..60 Середні Серйозні контузії, пошкодження органів слуху, 

кровотеча з носу і вух, сильно забиті місця та переломи 

кінцівок. 

60..100 Важкі Сильна контузія всього організму, пошкодження 

внутрішніх органів і мозку, важкі переломи кінцівок. 

Можливі смертельні випадки. 

Понад 100 Вкрай важкі Одержувані травми дуже часта призводять до 

смертельних випадків. 
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В разі аварії на пожежонебезпечних підприємствах, як правило, будуть виникати 

окремі або суцільні пожежі з такими уражаючими факторами як теплове 

випромінювання і зараження атмосфери окисом вуглецю СО (чадним газом). 

Ймовірність виникнення і розповсюдження пожеж на об'єкті залежить від: ступеня 

вогнестійкості будинків і споруд, категорії пожежної небезпеки виробництва, 

щільності забудови, метеоумов і інших чинників. Вогнестійкість будинків і споруд 

визначається займистістю їхніх елементів і межею вогнестійкості основних 

конструкцій (частин) будинків. Займистість конструкцій визначається будівельним 

матеріалом і характеризується категоріями: негорючі, важкогорючі і горючі. 

 

 

Межа вогнестійкості конструкції – це час (в годинах) від початку впливу вогню 

на конструкцію до утворення в ній наскрізних тріщин, або обвалення несучої 

конструкції або досягнення температури 200°С на протилежній до впливу вогню 

поверхні. Розрізняють V ступенів вогнестійкості: І, II, III, IV, V. Найбільш 

вогнестійкими є будинки І і II ступеню вогнестійкості, у яких всі конструкції 

виконані з негорючих матеріалів і мають велику межу вогнестійкості. 

Категорія пожежної небезпеки виробництва визначається технологічним 

процесом, матеріалами, які використовуються в виробництві, і видом готової 

продукції. За пожежною небезпекою виробництва поділяються на 5 категорій: А, Б, В, 

Г і Д. Найбільш пожежонебезпечними є виробництво категорій А і Б. Це 

виробництва, де використовуються рідини з температурою спалаху пару від 28° до 

120°С і нижче; горючих газів, що мають межу вибуховості 10% і менше об'єму 

повітря. 

Щільність забудови в значній мірі впливає на розповсюдження пожежі і 

характеризує відстань між будинками, а відповідно можливість переносу вогню з 

одного будинку на інший. Щільність забудови П визначається відношенням сумарної 

площі, яку займають всі будинки , до площі забудованої території . 

 
 

Рис. 7. Графік для визначення радіусів зон руйнування в 

залежності від маси  вуглеводневого продукту Q. 



29 
 

Ймовірність розповсюдження пожежі в залежності від щільності забудови 

можна визначити за графіком (Рис. 8). 

Ураження людей, які у момент вибуху знаходяться в будинках, залежить від 

ступеня їх руйнування. Так, наприклад, при повних руйнуваннях будинків люди 

загинуть. При сильних і середніх руйнуваннях може вижити приблизно половина 

людей, з яких значна частина може виявитися під уламками конструкцій. Кількість 

уражених значно зростає при виникненні пожеж і зараженні атмосфери чадним газом 

і іншими отруйними речовинами. 

 

Рис.8. Графік залежності імовірності розповсюдження пожеж В від щільності 

забудівлі П. 

На протязі року у світі реєструється біля 5 млн. пожеж, при цьому гине до 60 

тис. людей. До 90% пожеж виникає за вини людей: порушення правил експлуатації 

опалювальних систем, недбале відношення до вогню і нагрівальних приладів, 

несправності електрообладнання та інше. 

При пожежі потрібно остерігатися: високої температури, задимленості і 

загазованості, обвалення конструкцій будинків, вибухів технологічного обладнання і 

приладів. Небезпечно входити в зону задимлення, якщо видимість менше 10 метрів. 

Отруєння чадним газом призводить до втрати людиною свідомості, в наслідок чого 

вона не може вийти з приміщення. Статистика свідчить, що до 80% людей під час 

пожеж гинуть саме з цієї причини. Під час пожежі якнайшвидше потрібно залишити 

будівлю. Для захисту від чадного газу - дихати через зволожену тканину, 

пересуватись нахилившись або повзти. Найбільш надійний захист досягається 

укриттям в захисних спорудах і використанням спеціальних засобів індивідуального 

захисту. 

 



30 
 

 

 
 

 



31 
 

Лекція 4. Надзвичайні ситуації та їх наслідки на гірничо-добувних 

підприємствах 

 

1. Наслідки аварій під час вибуху метану в шахтах 
 

 

Сучасна шахта (метрополітен)- представляє собою складне 

високомеханізоване, господарство, яке характеризується наступними особливостями 

промислових робот: 

1) Робота в умовах обмеженого простору. 

2) Наявність в підземних виробках великої кількості добувних машин та 

механізмів підземного транспорту, наявність електроенергії, підземний гірничий 

тиск, наявність метану, наявність вугільного пилу. 

3) Можливість затоплення підземних виробок. 

4) Можливість виникнення пожару в підземних виробках. 

Всі ці особливості сучасної шахти можуть приводити до виникнення наступних 

видів аварій: 

1. Вибуху метану. 

2. Затоплення. 

3. Виникнення пожару. 

4. Горні удари. 

1. Метан – це газ (CН4) без кольору та запаху. Метан легше повітря 

ρСН4=0,55*ρ возд. Метан накопичується в верхній частині виробок. Як правило під 

куполом виробки. Метан здатен разом з повітрям створювати метаноповітряні 

речовини, які можуть горіти або вибухати під дією навколишнього джерела 

спалахування (іскри або відритого полум’я). 

Для газів вибухонебезпечними та пожежонебезпечними характеристиками є їх 

концентраційні межі спалахування та вибуховості (нижні НКПВ, % та верхні ВКПВ, % 

межі). 

Метан здатен вибухнути при наступних концентраціях: НКПВ, %-4,5 

ВКПВ, %-14 

 

 

1.-область в якій метан горить  

2.- область в якій метан здатен вибухати 

3.- метан не горить та не вибухає 

 

Рис.9. Області вибуховості метану 

 

 

Види виділення метану в підземних гірничих виробках.  

Метан в підземних породах міститься в суфлярах – порожнина в породі, яка 

заповнена газом метаном під тиском. 

 
1. Підземна виробка. 2.Суфляр. 
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Три типи виділення метану в підземних виробках: 

1). Рівномірна, звичайне виділення метану через тріщини, пори, які є в породах. 

2). Суфлярний викид метану. Метан виділяється через окремі великі тріщини 

(викид від десятків до сотень м3 в годину). 

3). Раптовий викид метану, в цьому випадку відбувається викид всього метану 

в виробку ( десятки, сотні, тисячі м3 газу), при цьому виробку засипає, зняття 

виробки. 

Для оцінки шахт по викиду метану використовується показник як 

метанообільность шахти. Метанообільность – кількість метану в м3 яке виділяється у 

всі виробки шахти за добу, яка приходиться на видобуток однієї тони вугілля. 

СN=Σм3/(доба*1т вугілля) 

 

Таблиця 4 

Метанообільность по шахтам. 

 

СN, м3/доба/1т 

вугілля 

Категорія шахти 

I II III IV V 

 <5 5-10 10-15 ≥15(суфляр) 15(викид) 

 

Методи та способи попередження вибуху метану 

Вибух метану можливий при наявності двох обставин: 

1. Наявність вибухонебезпечної концентрації метану в підземній виробці. 

2. Внесення (попадання) у вибухонебезпечну концентрацію джерела 

спалахування. 

Захід по попередженню вибуху метану поділяються на два направлення: 

1). Попередження освіти вибухонебезпечної концентрації метану, досягається за 

рахунок вентиляції та технологічними засобами. 

2). Виключення попадання у вибухонебезпечну метаноповітряну суміш джерела 

спалахування, досягається за рахунок: 

- регламентації ведення вогневих робот в підземних виробках. 

- за рахунок застосування вибухозахищеного обладнання. 

Вентиляція підземних гірничих виробок. Правила безпеки установки допусти- 

мого значення метану. 

 

Таблиця 5 

Правила безпеки установки допустимого значення метану. 

 
Тип виробки CH4,% Місце розташування 

1. На свіжому струмі ≤ 0.5 Стволи, головні 

виробки 2. На вихідні ≤ 0.75 

3. Виробки в яких проходить видобуток 

вугілля 

≤ 1.0 Забої, ділянка 

виробки 4. Накопичення метану в куполах виробки ≤ 2.0 

 

Дегазація- зменшення вмісту метану у вугільних пластах. 

Рівні вибухозахисту: РН – рудничні в нормальному виконанні; РП - підвищена 

надійність; РВ – вибухозахищені; РО - особо вибухозахищені; 

Види вибухозахисту: И –низько-захищені ланцюги; М – масляні заповнення; П- 

підвищений тиск. 
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2. Наслідки аварій від затоплення підземних виробок 
 

 

Джерелами надходження води у виробки є обводнені зони й затоплені виробки 

пройдені по тім же шарі й вилучені в загальному випадку більш ніж на 200 м, а також 

виробки, розташовані в шарах, що залягають над і під діючими виробками, 

проведеними по природних і штучних порушеннях, що перетинає затоплені виробок. 

Попередження прориву води із затоплених виробок. 

У числі основних заходів попереджуюче затоплення виробок повинні 

передбачатися: 

-залишення бар'єрних цілин між затопленими й діючими виробками, 

розташованих на тому самому  шарі; 

- установка границі безпечного ведення гірничих робіт, що охоплює в шарі із 

затопленням зону можливого прориву води; 

-залишення запобіжних цілин у шарах, що залягають під або над шарами із 

затопленими виробками нижче рівня води в них; 

-спуск і відкачка води із затоплених виробок. 

Ширина бар'єрних цілин для шарів потужністю до 3,5 м з кутом падіння до 30° 

визначається по формулі: 

d=5m+0,05H+0,002L; m- потужність, шару, м; 

Н- відстань по вертикалі від земної поверхні до бар'єрної цілини, м; L- сумарна 

довжина підземних теодолітних ходів (від початкових маркшейдерських крапок), які 

використовуються для визначення контуру затоплених виробок і побудови границь 

бар'єрної цілини, м. 

Ширина цілини повинна бути не менш 20 м. Для шарів потужністю 3,5 м з ку- 

том падіння більше 30° бар'єрні цілини не залишають, при цьому роблять спуск і 

відкачку води. 

Очисні роботи в шарі залегающем під затопленими виробками, допускаються 

при відстані по нормалі від цих виробок до шару не менш 40т. Повторний підробіток 

затоплених виробок на відстані по нормалі від них до розроблювального шару більше 

40т, допускається тільки при сприятливих горногеологических умовах, що 

виключають утворення під затопленими виробками до провідних тріщин, тобто коли 

під за- топленими виробками залягають глинисті породи достатньої потужності, 

відсутні геологічні порушення й т.п. Повторний підробіток при цьому повинна 

вироблятися не раніше чим через 6 мес. після попередньої. 

На крутих шарах проведення виробок у нижній границі бар'єрних цілин і 

підробіток останніх а відстані по нормалі від 40 до 80т допускається з розривом у часі 

не менш 6 мес. 

При проведенні для спуска води підготовчих виробок по шарі або породі 

повинні дотримуватися наступні умови: 

- вироблення повинні проводитися вузькими вибіями з буравленням 

системи випереджальних шпар, що дозволяють контролювати відсутність затоплених 

виробок спереду та у бік проведених виробок на відстані від них не менш ширини 

бар'єрної цілини. На похилих і крутих шарах повинні проводитися парні вироблення; 

- діаметр шпари не повинен перевищувати 75 мм, а їхні устя повинні бути 

за- кріплені й обладнані засувками для регулювання припливу води. 

Для запобігання раптового прориву води в діючі вироблення в необхідних 

випадках варто встановлювати перемички в підготовчих виробках. При цьому 

перемичка повинна бути обладнана дверима, що відкриваються убік очікуваного 

припливу води. 
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Якщо у вибії, що наближається до затоплених виробок, з'являються ознаки 

можливого прориву води (потіння вибію, й т.п. ), необхідно негайно вивести людей з 

вибію й із всіх виробок, що перебувають під загрозою затоплення. При відкачці води 

із затоплених вертикальних і похилих виробок попередньо повинне бути перевірене 

стан атмосфери в неперевіреній частині виробок вище дзеркала води. Проби повітря, 

узяті співробітниками ВГСЧ, повинні бути досліджені на CH4, H2 й 02. Замулені 

ділянки, у яких виявлені води прирівнюються до затоплених виробок. 

При наявності у виробках верхнього обрію води або рідкої глини необхідно 

прийняти заходи щодо зневоднювання глини й випуску води до початку очисних 

робіт. 

З метою попередження проривів води глини на небезпечних ділянках можливе 

застосування комбінованої системи розробки із гнучким металевим перекриттям. При 

цій системі відбувається нагромадження й ущільнення завалених порід, що 

перешкоджають обваленню міжповерхової цілини й прориву глини з відпрацьованих 

обріїв у діючі гірничі виробки. 

Попередження проривів води з поверхневих джерел. 

Провали на земній поверхні в балках, ярах і т.п. , що утворилися внаслідок 

гірничих розробок, повинні бути засипані глиною, утрамбовані й обладнані 

жолобами, прокладеними по руслу балки (яру) силами тієї шахти, у межах гірничого 

відводу якої перебувають ці провали. 

Для запобігання раптових проривів води з наземних водойм і водотоків у 

гірничі вироблення залежно від характеру цих водойм (струмки, ріки, ставки, озера, 

водоймища й ін.) і цінності їх для навколишньої природи та народного господарства 

застосовуються наступні заходи: 

- залишення під водоймами запобіжних цеглин; 

- відвід води з водойм за межі подроблюючої території. 

Пробурені з поверхні шпари тампонують. Звичайний тампонаж здійснюють 

заповненням шпар густим глинистим розчином з додаванням до нього щебнів. 

Спеціальний тампонаж полягає в установці в шпарі, бетонних, цементних або 

дерев'яних пробок і заповненні проміжків між пробками цементним, глинистим, 

вапняним або іншим розчинами. 

У незатампоиированых або неякісно затампонироваиных шпарах, що 

перетинають затоплені виробки або обводнені породи, передбачаються бар'єрні 

цілини у всіх шарах пересіченою шпарою, а також у шарах, що залягають від її вибію 

на відстані по нормалі менш 40m ( де m - виймає потужність, що, шару). 

Вимоги до систем водовідливу 

Головні й дільничні водовідливні установки повинні мати водозбірники, що 

складаються із двох і більше виробок, відповідно розраховані на 4-вартовий й 2- 

вартовий приплив води. 

Насосна камера головного водовідливу повинна з'єднуватися: 

- зі стовбуром шахти- похилим ходком, місце введення якого в стовбур по- 

винне перебувати на відстані на менш 7 м від рівня підлоги насосної камери; 

-з околоствольным двором- бігкому, котрий повинен герметично закриватися. 

При припливах менш 50 м3/ч допускається пристрій дільничних водовідливних 

установок без спеціальних камер. 

Головні водовідливні установки шахти й установки в капітальних ухилах із 

припливом води більше 50 м3/ч повинні бути обладнані не менш чим трьома 

насосними агрегатами. 

Головна водовідливна установка повинна бути обладнана не менш чим двома 

водовідливними трубопроводами, з яких один є резервним. Трубопроводи повинні 
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бути закільцьовані й постачені засувками, що дозволяють перемикати насосні 

агрегати на кожній із трубопроводів. 

Для східчастих водовідливних установок глибоких шахт із послідовно 

включеними насосами повинні передбачатися захисні пристрої, що не допускають 

перевищення тиску в трубопроводах вище 1,25 робочого тиску для даного обрію. 

Основні типи насосів застосовуваних у гірничій промисловості 

-Відцентрові насоси: позначення ЦНС, ЦНСК, ЦНСГ. повне позначення ЦНС 

38-50; 38-подача; 50-напір. 

Додаткові букви після позначення (наприклад ЦНСК) визначають умови 

експлуатації:  «К»-Для  перекачування  агресивних  середовищ;  «Г»-горизонтальний; 

«Мс»-багатоступінчатий; 

- Спіральні насоси: позначення 5МД-7*3 

- Насоси об'ємної дії: 

Гвинтові насоси ВНМ-18 (<3-18мкуб/ч); Поршневі насоси; Диафрагменні 

насоси; 

- Схеми водовідливу: пряма; східчаста; 

Остання застосовується в тому випадку, якщо висота підйому води більше чим 

напір створюваними насосом. У такий спосіб установлюються дві водовідливні 

установки на різних обріях. 

- Схеми водовідливних установок: із заглибленням камери; 

з камерою встановленої вище рівня води у водозбірнику. 

Для другої схеми застосовується попереднє заливання насосів, яка 

здійснюється за допомогою заглибних насосів (наприклад ВН-340). 

 

3.Наслідки аварій від підземних пожеж 
 

 

Рудничні пожежі 

Рудничними  називаються  пожежі  в  гірничих  виробках. До них відносять і 

пожежі на поверхневих об'єктах, коли вогонь і горючі гази можуть потрапити в 

шахту. 

Більше половини всіх аварій на вугільних шахтах і рудниках, що відбуваються 

по природно-технологічних причинах, доводиться на рудничні пожежі. Вони ведуть 

до більших економічних втрат. Витрати на ліквідацію рудничних пожеж становлять 

80-95 % від витрат на ліквідацію всіх аварій на гірничих підприємствах. 

Смертельний травматизм від рудничних пожеж становить близько 0,6%, а від 

усього травматизму на вугільних шахтах 0,2-0,4% - на рудниках. На вугільних 

шахтах, крім того, 3 % вибухів пило-газоповітряних сумішей походять від пожеж. 

Якщо віднести травматизм від цих вибухів на пожежі, то питома вага їх у травматизмі 

підвищиться до 0,8-0,9 %. 

По походженню пожежі в гірничих виробках (підземні пожежі) ділять на 

екзогенні, виниклі від зовнішнього теплового джерела (наприклад, відкритого вогню, 

короткого замикання, тертя й підривних робіт), і ендогенні, виниклі від 

самонагрівання й самозаймання вугілля й сульфідних руд у відпрацьованих частинах 

вугільних шарів або рудного покладу. На вугільних родовищах можливі 

самозаймання в зруйнованих цілинах при фільтрації через них повітря. 

До найбільше часто повторюваних причин виникнення пожеж ставляться не- 

правильне ведення вогневих і зварювальних робіт, порушення правил експлуатації 

опалювальних печей і пристроїв (включаючи електричні), електричних мереж й 

електроустаткування, самозаймання вугілля й руд, розряди статичної й атмосферної 
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електрики, вибухи пилогазоповітряних сумішей і пар (у тому числі компресорних), 

іскро- створювання й перегрів при терті, особливо при роботі стрічкових конвеєрів, 

підшипників, рудників і канатів. 

Гірничі виробки 

Джерелом зовнішнього теплового імпульсу підземних пожеж найчастіше є: 

- несправне електроустаткування й кабельні мережі; 

- підривні роботи, наслідки вигоряння ВВ через несправний заряджений 

шпар і шпурів, використання нестандартних ВВ; 

- газоелектрозварочні роботи при порушенні правил ведення їх; 

- тертя канатів конвеєрної стрічки про необертові роликоопори й 

пробуксовывающие барабани, тертя в несправних і незмазаних підшипниках і 

редукторах; 

- загоряння металу у вогнищі самовзаймання, що виникло в глибині 

виробленого простору, і передача полум'я в атмосферу гірничого вироблення; 

- тертя зубків бурів прохідницьких і видобувних машин об вугілля й 

особливо об тверді включення, найчастіше сульфіди (прошарку калчедана). 

Найбільше число екзогенних пожеж у вугільних шахтах виникає від струмів 

короткого замикання в кабелях (50-60%) і від несправності електроустаткування (18- 

20%). 

При підривних роботах по вугіллю при дотриманні паспортних умов можливі 

загоряння метану, пилу й дрібних шматочків вугілля й сірки внаслідок теплового 

імпульсу вибуху, особливо при прориві в призабойний простір розпечених газів по 

тріщинах у масиві природного походження або виникнених при веденні гірничих 

робіт. Широке застосування стрічкових конвеєрів на шахтах спричинило  збільшення 

числа підземних пожеж. Небезпека цих пожеж велика у зв'язку з "розтаскуванням" 

його при русі стрічки зі швидкістю 1,8-3,2 м/с і більше. В останні роки стрічка 

заміняється на важкоспалахуючу. 

Газоелектрозварочні роботи звичайно ведуться на свіжому струмені у виробках 

по яких подається повітря, що сприяє швидкому розвитку пожежі. 

Причинами виникнення ендогенних пожарів є : наявність матеріалу , здатного 

окисляться (скупчення роздробленого вугілля , руди, і вугільного сланцю); приплив 

кисню до поверхні, що окисляється, часток скупчення ; збереженні в плині певного 

часу зазначених вище трьох умов для проходження низько- і середньо- 

температурного окислювання матеріалу й переходу процесу у фазу загоряння. 

Ліквідація пожеж 

Розрізняють три способи гасіння пожеж: активний, ізоляції, комбінований. 

Активний спосіб- безпосередній вплив на пожежне вогнище вогнегасильними 

засобами або видалення палаючих мас із їхнім охолодженням. 

Спосіб ізоляції - припинення доступу повітря, тобто кисні, у пожежне вогнище 

шляхом гідравлічної ізоляції за рахунок установки перемичок, тампонування тріщин і 

т.д. або шляхом затоплення, закладки. 

Комбінований спосіб-сполучення безпосереднього впливу на пожежне вогнище 

вогнегасильними засобами із припиненням до нього доступу кисню, а також перехід 

від способу ізоляції до активного впливу на вогнище пожежі, У деяких випадках при 

ізоляції пожежі перемичками для більше ефективного гасіння пожежну ділянку 

заповнюють інертними газами або заиливают. Такий спосіб гасіння також можна від- 

нести комбінованим. Гасіння пожежі без попередньої ізоляції за рахунок заповнення 

пожежної ділянки піною, водою (затоплення), закладкою або інертними газами відно- 

сять до дистанційних способів гасіння. Преграждение поширення пожежі досягають 
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шляхом створення водяних завіс, зон з негорючого кріплення, пожежних дверей, 

штучних завалів виробок й інших засобів. 

Загальним тактичним прийомом гасіння підземної пожежі, як і ліквідації 

других природно-технологічних аварій, є його оточення, що полягає у впливі на 

вогнище засобами гасіння на всіх підступах до нього й на всіх шляхах можливого 

його поширення з наступним звуженням границь оточення до повної ліквідації 

вогнища. Область застосування способів. Більшість екзогенних пожеж гасять 

активним способом. 

Спосіб ізоляції при екзогенних пожежах, що розвиваються, застосовують, коли 

в наявності немає досить засобів для активної боротьби, або при небезпеці для персо- 

налу (наприклад, при об'ємній частці метану більше 2 90), а також коли застосування 

активного способу неекономічно. 

Ендогенні пожежі найчастіше ліквідують способом ізоляції або комбінованим. 

Спосіб ізоляції застосовують при вогнищі, недоступному для безпосереднього впливу 

вогнегасними засобами, наприклад у виробленому просторі. 

Комбінований спосіб застосовують при сильно, що поширилися пожежах, коли 

підступи до вогнища утруднені через високу температуру, а огнегасительных засобів 

недостатньо. У цьому випадку для обмеження розвитку пожежі в доступ-них місцях 

ставлять тимчасові парні ізоляційні перемички с відкритими прорізами або 

закривають протипожежні двері. 

Одним з надійних тактичних прийомів попереджения пожежі, що  

поширюється, є реверсування вентиляційного струменя на пожежній ділянці або в 

мас- штабі всієї шахти, що дозволяє забезпечити підхід до пожежної ділянки з будь-

якої сторони по свіжому струмені для активного впливу або застосування

 комбінованого способу. Реверсування вентиляційного струменя дозволяє 

управляти процесом розвитку пожежі п припиняти його поширення за рахунок 

скорочення змісту кисню в повітрі й охолодження стінок виробок. 

До маневрування вентиляційними струменями прибігають у більшості випадків 

застосування активного й комбінованого способів гасіння підземних пожеж. При 

ліквідації активним способом пожежного вогнища у виробленому просторі 

іноді прибігають до оконтуриванию (обходу) вогнища пожежі виробки по цілині, 

поділу його на частині "пожежними" виробками н ліквідації вроздріб . 

Як технологічний процес дегазація, тобто примусовий витяг газу з товщі 

гірничих порід, у всіх випадках забезпечує скорочення надходження метану в 

пожежне вогнище. Це особливо важливо при загорянні метану. Комбіновані способи 

боротьби з рудничними пожежами. У сучасних умовах комбіновані способи являють 

собою сполучення активного способу гасіння пожежі з кожним з викладених вище й 

тимчасовий ізоляції пожежних ділянок від доступу кисню, включаючи як крайню 

міру спорудження постійних гідроізолюючих перемичок. Комбіновані способи 

застосовують, коли окремі способи не забезпечують ліквідації пожежі. 

При сильно, що розвиваються по гірничих виробках пожежах, комбіновані 

способи застосовують як роздільне сполучення багатьох засобів пожежогасіння: у 

частині виробок - активне гасіння палаючих мас, в іншій частині - гідравлічне 

ізолювання вогнища з подыливанием перемичок, у третьої затоплення й т.д. 

Зараз у науці й практиці ліквідації рудничних пожеж були вироблені принципи 

й тактика придушення й ліквідації пожеж, що враховують особливості й відмінності 

підземних умов від умов на поверхні, розроблені вимоги до протипожежного 

встаткування й засобів пожежогасіння. Значна частина цих положень уже втілена 

практичних розробках, інша перебуває в стадії впровадження. 
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Лекція 5. Попередження та ліквідація наслідків надзвичайних 

ситуацій 
 

1. Гірничо-рятувальна справа 
 

 

Організація Державної воєнізованої гірничорятувальної служби 

Структура ДВГРС та організація її бойової підготовки підпорядковані головній 

меті - підтримці постійної бойової готовності гірничорятувальних підрозділів. 

Первинною оперативною одиницею ДВГРС, здібною самостійно виконувати 

оперативні завдання щодо рятування людей і ліквідації аварій, є відділення. До його 

складу входять респіраторники, командир відділення і шофер. Відділення оснащено 

мінімально необхідним спорядженням - респіраторами, засобами пожежогасіння, 

зв'язку тощо, а також оперативним транспортом - автомашиною чи автобусом. 

Декілька відділень складають воєнізований гірничорятувальний  взвод (ВГРВ), 

який є первинним організаційно-оперативним підрозділом ДВГРС. 

У складі ВГРВ може бути 3, 6 або 9 відділень, взвод очолює командир і його 

помічник. При взводі знаходиться газоаналітична і пилова лабораторія зі штатом 

лаборантів та пробозабородиків, майстерня з ремонту гірничорятувальної апаратури 

та обладнання, приміщення для чистки та спорядження респіраторів, гараж 

оперативних автомашин, кімнати для відпочинку чергової зміни і проведення занять, 

кімната чергового по взводу, кімната командира і його помічника, приміщення для 

культурного відпочинку і занять спортом та деякі інші підсобні приміщення. Крім 

того, на території взводу можуть розміщуватись газодимна камера для тренувань у 

газозахисній апаратурі, спеціальні споруди {комплекс горизонтальних, похилих і 

висхідних виробок тощо) для проведення занять в умовах, наближених до реальних. 

Місце розташування взводу вибирається таким чином, щоб усі об'єкти, що ним 

обслуговуються, знаходились бід нього в радіусі до 50 км. Між ними і взводом 

повинні бути хороші під'їзні шляхи для швидкої доставки на аварійні об'єкти 

особового складу і обладнання підрозділів ДВГРС. 

Взводи бувають номерні, тобто закріплені територіально за певними об'єктами, 

та оперативні, які мають більш потужне оснащення і призначені для надання 

першочергової допомоги іншим підрозділам ДВГРС. 

Декілька гірничорятувальних взводів (4-8), розташованих в одному районі, 

об'єднуються у воєнізований гірничорятувальний загін (ВГРЗ), спроможний 

самостійно виконувати усі роботи з рятування людей і ліквідації аварій на шахтах і 

кар'єрах. Гірничорятувальні загони районів і окремих басейнів підпорядковані 

Центральному штабові ДВГРС. 

В Україні створено два Центральних штаби ДВГРС. Один з них функціонує в 

структурі Міністерства вугільної промисловості, другий в структурі Міністерства з 

питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 

Чорнобильської катастрофи. 

Крім основних підрозділів ДВГРС на шахтах можуть створюватись допоміжні 

гірничорятувальні підрозділи -це підземні гірничорятувальні пункти і допоміжні 

гірничорятувальні команди - ДГК. 

Організація ДВГРС підпорядкована принципу забезпечення постійної бойової 

готовності її підрозділів. Для цієї мети відділення кожного взводу діляться на три 

зміни: чергову, резервну і вільну з терміном перебування в кожній зміні протягом 

доби. Респіраторники, шофер і командир резервного відділення знаходяться у своїх 

квартирах і не мають права з них відлучатися, за сигналом тривоги вони зобов'язані 
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негайно з'явитися в приміщення взводу. Чергове і резервне відділення виїжджають на 

аварію в першу чергу. 

У системі ДВГРС велика увага приділяється підготовці особового складу. В 

учбові плани гірничорятувальників включається вивчення гірничої і 

гірничорятувальної справи, тактики проведення гірничорятувальних робіт на усіх 

підвідомчих об'єктах, ви- вчення планів ліквідації аварій обслуговуючих підприємств, 

гірничорятувального спорядження та устаткування, гірничих машин і механізмів та 

надання першої медичної допомоги потерпілим при аваріях. 

Оснащення підрозділів ДВГРС 

Основне оснащення підрозділів ДВГРС складається із киснево-дихальних 

апаратів, апаратів теплозахисту, засобів пожежогасіння, спеціального 

гірничорятувального устаткування, апаратури газового та пилового аналізів, апаратів 

для проведення робіт з оживлення та реанімаційно-протишокових робіт. До киснево-

дихальних апаратів відносяться: саморятувальники, респіратори і апарати штучного 

дихання. 

Саморятувальники призначені для забезпечення дихання людей на час виходу 

із загазованих зон. Час захисної ДІЇ їх складає 50-60 хв. 

У фільтруючих саморятувальниках типу СПП-2 повітря, що вдихається 

людиною, надходить із оточуючого середовища в систему фільтрів, у яких 

очищується від пилу, диму і оксиду вуглецю, а далі - у легені людини. В гірничій 

промисловості застосовуються фільтруючі саморятувальники, які забезпечують повне 

очищення повітря від оксиду вуглецю при його вмісті в повітрі не більше як 1%. 

Перед включенням саморятувальника патрон витягують із герметичного 

футляра, загубник розміщують у роті між губами і деснами. При вдиханні повітря 

через ткане- вий фільтр, надітий на патрон для очищення від грубого пилу і 

краплинної вологи, через перфороване дно патрона надходить в шар осушувача 

(сілікагелю). 

При зберіганні фільтруючих саморятувальників їх необхідно регулярно 

перевіряти на герметичність. 

Ізолюючі саморятувальники працюють як на хімічно зв'язаному, так і 

стисненому кисневі, тому вони захищають органи дихання людини від усіх 

шкідливих газів і за будь-яким вмістом кисню в забрудненому повітрі. В процесі 

дихання в ізолюючих саморятувальниках із газової суміші, що видихається, 

забирається надлишок вуглекислого газу і вологи, суміш збагачується киснем і знову 

вдихається. 

 

2.План ліквідації аварій в шахтах 
 

 

Згідно з діючими вимогами безпеки на усіх діючих шахтах, рудниках, кар'єрах, 

вугільних розрізах, збагачувальних фабриках, інших об'єктах гірництва, технологічні 

процеси яких пов'язані з можливими вибухами, пожежами, іншими аварійними 

ситуаціями, небезпечними для життя і здоров'я працівників та довкілля, повинен бути 

складений, погоджений з ДВГРС і затверджений керівником підприємства, план 

ліквідації аварій (ПЛА). 

ПЛА - це документ, що передбачає заходи щодо рятування людей, ліквідації 

аварій в початковий періодах розвитку, а також визначає обов'язки інженерно-

технічних працівників підприємства і підрозділів ДВГРС при виникненні аварії. 

Перші дії з ліквідації аварії та надання допомоги потерпілим виконуються 

негайно після виявлення її ознак людьми або засобами аварійної сигналізації. 
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Головний інженер або гірничий диспетчер (начальник зміни) після одержання 

першого повідомлення про виникнення аварії негайно починає виконувати заходи, 

передбачені ПЛА, і контролює їх виконання. Не допускаються з будь-яких причин 

затримки виконання заходів ПЛА. 

В ПЛА повинні передбачатися: усі можливі аварії та ситуації, небезпечні для 

життя людей (пожежі, вибухи, зсуви, затоплення, прорив греблі, зрив з якорів та ін.); 

заходи з рятування людей, яких аварія захопила в гірничих виробках, на дразі або 

земснаряді; заходи з ліквідації аварій, а також дії інженерно-технічних працівників і 

робітників при виникненні аварій; місця знаходження засобів для рятування людей і 

ліквідації аварій; дії підрозділів ДВГРС при ліквідації аварій. 

ПЛА щорічно складається або переглядається головним інженером кар'єру, 

технічним керівником драги або земснаряда, узгоджується з командиром місцевого 

підрозділу ДВГРС та начальником пожежної частини і затверджується технічним 

керівником підприємства за 15 днів до початку наступного року (сезону роботи). 

ПЛА повинен містити оперативну частину, розподіл обов'язків між окремими 

особами, які беруть участь у ліквідації аварій, список посадових осіб і установ, яких 

необхідно негайно повідомити про аварію. 

Таблиця 6 

Номери 

позицій, 

види 

аварій та 

місцях їх 

виникнення 

Заходи з 

рятування 

людей та 

ліквідації 

аварії 

Особи, які 

відповідають 

за 

виконання 

заходів, та 

виконавців 

Місце 

знаходження 

засобів для 

рятування 

людей і лікві- 

дації аварій 

Дії ДВГРС або 

добровільної 

гірничорятуваль

ної команди і 

пожежної 

частини 

1 2 3 4 5 

До оперативної частини ПЛА, який складається за формою (Таблиця 6) на 

підприємствах з відкритої розробки корисних копалин і їх переробних комплексах 

додаються такі документи: 

- плани і схеми гірничих робіт кар'єрів, розрізів, схеми допоміжних 

дренажних, транспортних та інших поверхневих і підземних виробок {за їх 

наявності); 

- схеми транспортних і енергетичних комунікацій на відкритих гірничих 

роботах; 

- схеми протипожежного трубопроводу, місця розташування інших засобів 

пожежогасіння; 

- суміщені плани відкритих і підземних гірничих робіт при комбінованій 

розробці родовищ - відкритій та підземній; 

- поетажні плани з розташуванням технологічного устаткування, схем 

енергопостачання, розташування засобів пожежогасіння, схем вентиляційних систем і 

евакуацій- них виходів на гірничопереробних підприємствах та інших допоміжних 

об'єктах гірничодобувних підприємств - складах вибухових матеріалів, компресорних 

тощо; 

- для драг і земснарядів: попалубна схема драги і земснаряда чи іншого 

об'єкта з нанесенням розташування основного устаткування та виходів; 

- схеми протипожежного водопроводу, електропостачання, аварійного 

освітлення, схеми розташування водонепроникних перебірок, монтажних прорізів. 

Оперативною частиною ПЛА повинні бути охоплені усі гірничі роботи на 

кар'єрі і усі види можливих аварій на дразі або земснаряді, які можуть загрожувати 

безпеці людей, В ній повинні бути передбачені: а) способи оповіщення про аварію 
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працюючих на усіх виробничих дільницях; шляхи виходу людей з аварійних місць; дії 

інженерно- технічних працівників, що відповідають за виведення людей, виклик 

підрозділів ДВГРС і пожежної команди (ПК), шляхи проходження підрозділів ДВГРС 

і ПК для рятування; 6) використання транспорту для швидкого виведення людей з 

аварійної дільниці та пересування підрозділів ДВГРС і ПК до місця аварії; в) 

призначення осіб, які відповідають за виконання окремих заходів і розстановка постів 

безпеки; г) необхідність та послідовність припинення подачі електроенергії на 

аварійну дільницю; д) вентиляційні режими кар'єрів, розрізів, підземних виробок 

інших об'єктів ЦПТ при аваріях залежно від місця їх виникнення; є) методи та засоби 

рятування людей при пожежах, загазуванні кар'єрів, зсувах, затопленні, перекиданні 

драги, земснаряда, прориву греблі, дамб тощо. 

Вивчення ПЛА інженерно-технічними працівниками об'єкта контролюється 

його керівником і здійснюється до початку року. Ознайомлення робітників з 

правилами особистої поведінки під час аварії відповідно до ПЛА повинно 

проводитись начальником дільниці під розпис у «Журналі реєстрації ознайомлення 

робітників з запасними виходами» до початку введення в дію ПЛА. Повторне 

ознайомлення їх з ПЛА проводиться перед початком кожного півріччя. Забороняється 

допускати до роботи осіб, не ознайомлених з ПЛА, і які не знають його в частині, що 

відноситься до місця їх робо- ти. 

Розподіл обов'язків між окремими особами, які беруть участь у ліквідації 

аварій, і порядок їх дій є важливою складовою частиною ПЛА, що забезпечує 

координацію робіт з ліквідації аварії. 

Відповідальний керівник робіт з ліквідації аварії (головний інженер, технічний 

керівник драги, земснаряда) негайно приступає до виконання заходів, передбачених 

оперативною частиною ПЛА; перевіряє, чи викликані підрозділи ДВГРС і пожежна 

ко- манда; виявляє кількість працюючих, яких захопила аварія; керує роботами згідно 

з ПЛА; заповнює оперативний журнал; приймає інформацію про хід рятувальних 

робіт. 

Директор і технічний керівник підприємства надають допомогу в ліквідації 

аварії, не втручаючись в оперативну роботу, виконуючи оперативні завдання 

відповідального керівника з ліквідації аварії: приймають заходи по доставці в кар'єр, 

на драгу, земснаряд людей та устаткування, які необхідні для ліквідації аварії, 

організують медичну допомогу потерпілим. 

Головний механік і енергетик підприємства забезпечують безперервну  подачу 

електроенергії, необхідний, згідно з ПЛА, вентиляційний режим при пожежі на 

об'єктах ЦПТ, вживають заходи щодо забезпечення аварійних робіт додатковим 

устаткуванням. 

При веденні рятувальних робіт і ліквідації аварій обов'язковими для виконання 

є тільки розпорядження відповідального керівника робіт з ліквідації аварії, 

В необхідних випадках керівник підприємства може взяти на себе керівництво 

роботами з ліквідації аварії. 
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