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Лекція 1. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

УКРАЇНИ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
 

1.1. Правові та організаційні основи і принципи цивільного захисту 
 

Під час надзвичайних ситуацій (НС) потенційні небезпеки для життя і 

здоров'я людей проявляються в більшій кількості, з більшою ймовірністю 

негативних наслідків та з більшою ймовірністю нанесення шкоди населенню. 

Загрози життєдіяльності під час НС поділяються на зовнішні та внутрішні, 

що визначається рівнем системи «людина — життєве середовище». Для системи 

рівня «країна» зовнішні загрози пов'язані з безпекою життєдіяльності населення 

і держави у разі розв'язання сучасної війни або локальних збройних конфліктів, 

виникнення глобальних екологічних катастроф. Для такої ж системи внутрішні 

загрози пов'язані з НС техногенного і природного характеру або спровоковані 

терористичними діями всередині країни. 

На межі третього тисячоліття людство досягло досить високого наукового, 

технічного і виробничого прогресу, що створило, умови для великої 

концентрації радіаційно- хімічно- та вибухопожежонебезпечних підприємств, 

підвищило ймовірність виникнення техногенних НС. Величезні збитки для 

людей спричиняють також стихійні сили природи. 

Наслідки НС можуть бути значно зменшені при здійсненні своєчасно 

належних заходів щодо попередження і реагування на НС. 

Кожен громадянин відповідно до Конституції України має право на захист 

свого життя і здоров'я від наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха, 

застосування зброї та на вимогу гарантованого забезпечення реалізації цього 

права від органів виконавчої влади, керівників підприємств, організацій, установ 

незалежно від форм власності та підпорядкування. 

Держава як гарант цього права створює і розвиває цивільний захист. 

Цивільний захист (ЦЗ) – це функція держави, спрямована на захист 

населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від 

надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх 

наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період 

(Кодекс ЦЗ ст. 4).  

Вирішення проблем природно-техногенної безпеки України 

забезпечується проведенням на державному рівні таких заходів: 

- здійснення управління техногенними ризиками, що забезпечить стале, 

гарантоване зменшення кількості та наслідків НС техногенного і природного 

характеру. 

- створення цілісної міжвідомчої системи моніторингу і налагодження 

державної служби прогнозування та попередження природних і техногенних НС. 

- створення загальнодержавного реєстру потенційно небезпечних об’єктів і 

територій та механізмів їх моніторингу. 



- підвищення ефективності роботи органів державного нагляду за станом і 

функціонуванням потенційно небезпечних виробництв. 

Засобом розв’язання проблеми захисту від техногенних і природних НС є 

створення в Україні згідно Кодексу цивільного захисту Єдиної державної 

системи ЦЗ населення і територій, основне завдання якої – запобігати та 

реагувати на НС. 

Запобігання виникненню НС передбачає підготовку та реалізацію заходів, 

спрямованих на регулювання техногенної та природної безпеки, проведення 

оцінювання ступенів ризику, завчасне реагування на події, що становлять 

загрозу виникнення НС для запобігання лиху або пом’якшення його можливих 

наслідків. 

Реагування на НС – це скоординовані дії підрозділів Єдиної державної 

системи цивільного захисту щодо реалізації планів локалізації та ліквідації 

аварій (катастроф) для усунення загрози життю та здоров’ю людей, надання 

невідкладної допомоги потерпілим. 

Цивільний захист здійснюється за такими принципами: 

- гарантування та забезпечення державою конституційних прав громадян на 

захист життя, здоров’я та власності; 

- комплексного підходу до вирішення завдань цивільного захисту; 

- пріоритетності завдань, спрямованих на рятування життя та збереження 

здоров’я громадян; 

- максимально можливого, економічно обґрунтованого зменшення ризику 

виникнення надзвичайних ситуацій; 

- централізації управління, єдиноначальності, підпорядкованості, статутної 

дисципліни Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, аварійно-

рятувальних служб; 

- гласності, прозорості, вільного отримання та поширення публічної 

інформації про стан цивільного захисту, крім обмежень, встановлених законом; 

- добровільності – у разі залучення громадян до здійснення заходів 

цивільного захисту, пов’язаних з ризиком для їхнього життя і здоров’я; 

- відповідальності посадових осіб органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування за дотримання вимог законодавства з питань 

цивільного захисту; 

- виправданого ризику та відповідальності керівників сил цивільного 

захисту за забезпечення безпеки під час проведення аварійно-рятувальних та 

інших невідкладних робіт. 

Насиченість території України промисловими об'єктами у декілька раз 

перевищує насиченість розвинених європейських країн. Майже третина з цих 

підприємств (біля 7,5 тис.) становить потенційну небезпеку. Цілі регіони 

являють собою зони з надзвичайно високим ступенем ризику виникнення аварій 

та катастроф техногенного походження, внаслідок яких гинуть люди, 

знищуються матеріальні цінності, ускладнюються умови виробництва і життя. 



Цей ризик постійно зростає, оскільки рівень зносу обладнання більшості 

промислових підприємств наближається до критичного. 

Наслідки антропогенного впливу на навколишнє середовище набувають 

все більш відчутних обрисів, особливо у випадках, коли дія природних та 

техногенних чинників потрапляють у резонанс. Не виключається можливість 

розв'язання війни із застосуванням зброї масового ураження про що свідчать 

події останніх років у Криму та на Донбасі.  

Тому запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідація їх 

наслідків, максимальне зниження масштабів втрат та збитків набули статусу 

загальнодержавної проблеми. 
 

1.2. Єдина державна система цивільного захисту населення і територій 

Для реалізації державної політики, спрямованої на забезпечення безпеки та 

захисту населення і територій, матеріальних і культурних цінностей, довкілля від 

негативних наслідків НС у мирний час та особливий період, подолання наслідків 

НС створена Єдина державна система ЦЗ (ЄДСЦЗ) населення і територій. 

 

Головні завдання ЄДСЦЗ: 

- прогнозування та оцінювання соціально-економічних наслідків НС; 

- розробка та здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню 

НС; 

- створення, збереження і раціональне використання матеріальних ресурсів, 

необхідних для запобігання НС; 

- оповіщення населення про загрозу та виникнення НС, своєчасне 

інформування про обстановку і вжиті заходи; 

- організація захисту населення і територій у разі виникнення НС; 

- проведення рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків 

НС та організація життєзабезпечення постраждалого населення; 

- здійснення нагляду і контролю у сфері цивільного захисту; 

- надання оперативної допомоги населенню в разі виникнення 

несприятливих побутових або нестандартних ситуацій; 

- навчання населення способам захисту в разі виникнення НС та побутових 

нестандартних ситуацій; 

- міжнародне співробітництво у сфері цивільного захисту. 

Структура ЄДСЦЗ. До єдиної державної системи цивільного захисту 

входять територіальні і функціональні підсистеми (рис. 1.1). Територіальні 

підсистеми створюються в Автономній Республіці Крим (АРК), областях, містах 

Києві та Севастополі, функціональні – в міністерствах і відомствах. 



Кожна підсистема має чотири рівні: загальнодержавний, регіональний, 

місцевий та об’єктовий).  

До складу підсистеми належать: 

- органи управління ЄДСЦЗ; 

- сили і засоби; 

- резерви матеріальних та фінансових ресурсів; 

- системи зв’язку, оповіщення та інформаційного забезпечення. 
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Рис. 1.1. Структура Єдиної державної системи цивільного захисту 

 

 

 



Органи управління цивільним захистом та їх функції 

Загальне керівництво ЄДСЦЗ здійснює Кабінет міністрів України. 

Начальником ЦЗ України є Прем’єр-міністр України. 

Безпосереднє керівництво діяльністю ЄДСЦЗ покладається на спеціально 

уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань ЦЗ – Державну 

службу цивільного захисту (ДСЦЗ). Керівник цього органу є заступником 

начальника ЦЗ України. 

Керівництво територіальними підсистемами ЄДСЦЗ здійснюють органи 

виконавчої влади в АРК, областях, містах Києві та Севастополі. Начальниками 

територіальних підсистем ЄДСЦЗ є Голова Ради міністрів АРК та голови 

областних держадміністрацій, а їх заступниками – керівники територіальних 

органів. 

ДСЦЗ – спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з 

питань цивільного захисту: 

- забезпечує реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту; 

- контролює організацію здійснення заходів щодо захисту населення і 

територій від НС усіма органами виконавчої влади, підприємствами, 

організаціями та установами незалежно від форми власності; 

- перевіряє наявність і готовність до використання засобів індивідуального 

та колективного захисту, майна ЦЗ, їх утримання та облік; 

- забезпечує нагляд за дотриманням вимог стандартів, нормативів і правил у 

сфері цивільного захисту; 

- з’ясовує причини виникнення НС, невиконання заходів із запобігання цим 

ситуаціям; 

- здійснює нормативне регулювання у сфері цивільного захисту, зокрема з 

питань техногенної та пожежної безпеки; 

- здійснює інші заходи, передбачені законом. 

ДСЦЗ здійснює свої повноваження через територіальні органи відповідно 

до адміністративно-територіального поділу, до районів включно. 

Постійними органами управління ЄДСЦЗ є ДСЦЗ, територіальні органи 

ДСЦЗ, органи виконавчої влади на відповідному рівні та уповноважені 

підрозділи цих органів (управління, відділи) з питань НС та ЦЗ населення, а на 

об’єктовому рівні – підрозділ (відділ, сектор) або спеціально призначені особи з 

питань НС. 

Органи повсякденного управління – це центри управління в НС, 

оперативно-чергові служби уповноважених органів з питань НС та захисту 

населення усіх рівнів; диспетчерські служби центральних і місцевих органів 

виконавчої влади, державних підприємств, організацій, установ. 



1.3 Сили цивільного захисту 

Склад та основні завдання сил цивільного захисту 

До сил цивільного захисту належать: 

- оперативно-рятувальна служба цивільного захисту; 

- аварійно-рятувальні служби; 

- формування цивільного захисту; 

- спеціалізовані служби цивільного захисту; 

- пожежно-рятувальні підрозділи (частини); 

- добровільні формування цивільного захисту. 

Основними завданнями сил цивільного захисту є: 

- проведення робіт та вжиття заходів щодо запобігання надзвичайним 

ситуаціям, захисту населення і територій від них; 

- проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт; 

- гасіння пожеж; 

- ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій в умовах екстремальних 

температур, задимленості, загазованості, загрози вибухів, обвалів, зсувів, 

затоплень, радіоактивного, хімічного забруднення та біологічного зараження, 

інших небезпечних проявів; 

- проведення піротехнічних робіт, пов’язаних із знешкодженням 

вибухонебезпечних предметів, що залишилися на території України після воєн; 

- проведення вибухових робіт для запобігання виникненню надзвичайних 

ситуацій та ліквідації їх наслідків; 

- проведення робіт щодо життєзабезпечення постраждалих; 

- надання екстреної медичної допомоги постраждалим у районі 

надзвичайної ситуації і транспортування їх до закладів охорони здоров’я; 

- надання допомоги іноземним державам щодо проведення аварійно-

рятувальних та інших невідкладних робіт, ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій; 

- проведення аварійно-рятувального обслуговування суб’єктів 

господарювання та окремих територій, на яких існує небезпека виникнення 

надзвичайних ситуацій. 

Сили цивільного захисту можуть залучатися до проведення 

відновлювальних робіт. 

Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту функціонує в 

системі центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, і складається з органів 

управління, аварійно-рятувальних формувань центрального підпорядкування, 

аварійно-рятувальних формувань спеціального призначення, спеціальних 

авіаційних, морських та інших формувань, державних пожежно-рятувальних 

підрозділів (частин), навчальних центрів, формувань та підрозділів забезпечення. 



Організація та порядок повсякденної діяльності оперативно-рятувальної 

служби цивільного захисту та функціонування її під час виконання завдань за 

призначенням визначаються Положенням про оперативно-рятувальну службу 

цивільного захисту.  

Аварійно-рятувальні служби поділяються на: 

- державні, регіональні, комунальні, об’єктові та громадських організацій; 

- спеціалізовані та неспеціалізовані; 

- професійні та непрофесійні. 

Аварійно-рятувальні служби утворюються: 

- державні – центральним органом виконавчої влади, який забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, іншими 

центральними органами виконавчої влади; 

- регіональні – Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими 

державними адміністраціями в Автономній Республіці Крим, областях, містах 

Києві та Севастополі відповідно; 

- комунальні – органами місцевого самоврядування у місті, районі міста, 

селищі, селі; 

- об’єктові – керівником суб’єкта господарювання, що експлуатує об’єкти 

підвищеної небезпеки; 

- громадських організацій – громадською організацією відповідно до закону. 

Державні, регіональні, комунальні аварійно-рятувальні служби і аварійно-

рятувальні служби громадських організацій, створені на професійній основі, є 

юридичними особами. 

Спеціалізовані професійні аварійно-рятувальні служби, діяльність яких 

пов’язана з організацією та проведенням гірничорятувальних робіт, є 

воєнізованими. 

Непрофесійні об’єктові аварійно-рятувальні служби створюються з числа 

інженерно-технічних та інших досвідчених працівників суб’єктів господа-

рювання, які мають необхідні знання та навички у проведенні аварійно-

рятувальних та інших невідкладних робіт і здатні за станом здоров’я виконувати 

роботи в екстремальних умовах. 

На аварійно-рятувальні служби покладається виконання таких завдань: 

- аварійно-рятувальне обслуговування на договірній основі суб’єктів 

господарювання та окремих територій, на яких існує небезпека виникнення 

надзвичайних ситуацій; 

- подання місцевим державним адміністраціям, органам місцевого 

самоврядування та суб’єктам господарювання пропозицій щодо поліпшення 

протиаварійного стану суб’єктів господарювання і територій та усунення 

виявлених порушень вимог щодо дотримання техногенної безпеки; 



- проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, робіт з 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі їх виникнення; 

- виконання робіт із запобігання виникненню та мінімізації наслідків 

надзвичайних ситуацій і щодо захисту від них населення і територій; 

- пошук і рятування людей на уражених об’єктах і територіях, надання у 

можливих межах невідкладної, у тому числі медичної, допомоги особам, які 

перебувають у небезпечному для життя й здоров’я стані, на місці події та під час 

евакуації до лікувальних закладів; 

- контроль за готовністю об’єктів і територій, що ними обслуговуються, до 

проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

- участь у підготовці працівників підприємств, установ та організацій і 

населення до дій в умовах надзвичайних ситуацій. 

Завдання і функції конкретних аварійно-рятувальних служб визначаються їх 

статутами чи положеннями. 

Формування цивільного захисту 

Формування цивільного захисту утворюються для проведення великих 

обсягів робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій чи терористичних 

актів, а також для проведення відновлювальних робіт, які потребують залучення 

великої кількості фахівців  і техніки. 

Формування цивільного захисту поділяються на об’єктові та 

територіальні. 

Об’єктові – у суб’єктах господарювання, які володіють спеціальною 

технікою і майном, а працівники підготовлені до дій в умовах надзвичайних 

ситуацій – суб’єктом господарювання; 

Територіальні (шляхом об’єднання об’єктових формувань цивільного 

захисту на відповідній території). 

Права і обов’язки працівників суб’єкта господарювання, які призначаються 

до складу формувань цивільного захисту, визначаються законами. 

Порядок створення формувань цивільного захисту, їх завдання та функції 

визначаються Кабінетом Міністрів України. 

Спеціалізовані служби цивільного захисту 

Спеціалізовані служби цивільного захисту (енергетики, захисту 

сільськогосподарських тварин і рослин, інженерні, комунально-технічні, 

матеріального забезпечення, медичні, зв’язку і оповіщення, протипожежні, 

торгівлі та харчування, технічні, транспортного забезпечення, охорони 

громадського порядку) утворюються для проведення спеціальних робіт і заходів 



з цивільного захисту та їх забезпечення, що потребують залучення фахівців 

певної спеціальності, техніки і майна спеціального призначення. 

Добровільні формування цивільного захисту утворюються під час загрози 

або виникнення надзвичайних ситуацій для проведення допоміжних робіт із 

запобігання або ліквідації наслідків таких ситуацій. До добровільних формувань 

цивільного захисту включаються громадяни на добровільних засадах. 

Громадяни, які виконують завдання із запобігання або ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій у складі добровільного формування цивільного захисту, 

мають право на: 

- забезпечення і використання під час виконання завдань із запобігання та 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації засобів індивідуального захисту; 

- відшкодування шкоди, заподіяної їхньому життю, здоров’ю під час 

виконання завдань із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації; 

- медичну допомогу та медико-психологічну реабілітацію у разі отримання 

фізичних та психологічних травм під час виконання завдань із запобігання та 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. 

Для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій можуть залучатися 

Збройні Сили України, інші військові формування та правоохоронні органи 

спеціального призначення, утворені відповідно до Конституції України, законів 

України «Про правовий режим надзвичайного стану», «Про Збройні Сили 

України» та інших законів. 

З метою виконання окремих функцій у сфері цивільного захисту можуть 

утворюватися громадські організації, які залучаються на добровільних або 

договірних засадах до робіт із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій за наявності в учасників ліквідації відповідного рівня підготовки. 

 

1.4. Режими функціонування ЄДС ЦЗ 

Залежно від існуючої або прогнозованої обстановки, масштабів і 

особливостей НС рішенням органу виконавчої влади в межах конкретної 

території можуть встановлюватися такі режими функціонування ЄДСЦЗ – 

режим повсякденного функціонування, режим підвищеної готовності, режим 

надзвичайної ситуації та режим надзвичайного стану. 

Основними завданнями, що виконуються ЄДСЦЗ, є: 

у режимі повсякденного функціонування: 

забезпечення спостереження, гідрометеорологічного прогнозування та 

здійснення контролю за станом навколишнього природного середовища та 

небезпечних процесів, що можуть призвести до виникнення надзвичайних 

ситуацій на потенційно небезпечних об’єктах, об’єктах підвищеної небезпеки і 



прилеглих до них територіях, а також на територіях, на яких існує загроза 

виникнення геологічних та гідрогеологічних явищ і процесів; 

забезпечення здійснення планування заходів цивільного захисту; 

здійснення цілодобового чергування пожежно-рятувальних підрозділів; 

розроблення і виконання цільових та науково-технічних програм 

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і зменшення можливих втрат; 

здійснення планових заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних 

ситуацій, забезпечення безпеки та захисту населення і територій від таких 

ситуацій, а також заходів щодо підготовки до дій за призначенням органів 

управління та сил цивільного захисту; 

забезпечення готовності органів управління та сил цивільного захисту до 

дій за призначенням; 

організація підготовки фахівців цивільного захисту, підготовка керівного 

складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням 

заходів щодо цивільного захисту, навчання населення діям у разі виникнення 

надзвичайних ситуацій; 

створення і поновлення матеріальних резервів для запобігання 

виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків; 

організація та проведення моніторингу надзвичайних ситуацій, визначення 

ризиків їх виникнення; 

підтримання у готовності автоматизованих систем централізованого 

оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій; 

у режимі підвищеної готовності: 

здійснення оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а 

також населення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації та інформування 

його про дії у можливій зоні надзвичайної ситуації; 

формування оперативних груп для виявлення причин погіршення 

обстановки та підготовки пропозицій щодо її нормалізації; 

посилення спостереження та контролю за гідрометеорологічною 

обстановкою, ситуацією на потенційно небезпечних об’єктах, території об’єкта 

підвищеної небезпеки та/або за його межами, території, на якій існує загроза 

виникнення геологічних та гідрогеологічних явищ і процесів, а також здійснення 

постійного прогнозування можливості виникнення надзвичайних ситуацій та їх 

масштабів; 

уточнення (у разі потреби) планів реагування на надзвичайні ситуації, 

здійснення заходів щодо запобігання їх виникненню; 

уточнення та здійснення заходів щодо захисту населення і територій від 

можливих надзвичайних ситуацій; 

приведення у готовність наявних сил і засобів цивільного захисту, 

залучення у разі потреби додаткових сил і засобів; 

у режимі надзвичайної ситуації: 

здійснення оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а 

також населення про виникнення надзвичайної ситуації та інформування його 

про дії в умовах такої ситуації; 



призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та 

утворення у разі потреби спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації; 

визначення зони надзвичайної ситуації; 

здійснення постійного прогнозування зони можливого поширення 

надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків; 

організація робіт з локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, 

залучення для цього необхідних сил і засобів; 

організація та здійснення заходів щодо життєзабезпечення постраждалого 

населення; 

організація та здійснення (у разі потреби) евакуаційних заходів; 

організація і здійснення радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного 

та медичного захисту населення і територій від наслідків надзвичайної ситуації; 

здійснення безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та 

обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях; 

інформування органів управління цивільного захисту та населення про 

розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються; 

у режимі надзвичайного стану — виконання завдань відповідно до 

Закону України “Про правовий режим надзвичайного стану”. 

 

1.5. Організація цивільного захисту на об'єкті господарювання 

Об’єкт господарської діяльності (підприємство, установа, організація) – 

основна ланка в системі ЦЗ держави. На об’єкті, де зосереджено людські і 

матеріальні ресурси, здійснюють економічні і захисні заходи. 

Відповідно до законодавства, керівництво підприємств, установ і 

організацій незалежно від форм власності і підпорядкування забезпечує своїх 

працівників засобами індивідуального та колективного захисту, місцем у 

захисних спорудах, організовує евакозаходи, створює сили для ліквідації 

наслідків НС та забезпечує їх готовність, виконує інші заходи з ЦЗ і несе 

пов’язані з цим матеріальні та фінансові витрати. Власники потенційно 

небезпечних об’єктів відповідають також за оповіщення і захист населення, що 

проживає в зонах можливого ураження від наслідків аварій на цих об’єктах. 

Начальником ЦЗ об’єкта є керівник об’єкта. він відповідає за організацію і 

стан ЦЗ об’єкта, керує діями органів і сил цз під час проведення рятувальних 

робіт на ньому. Заступники начальника ЦЗ об’єкта допомагають йому з питань 

евакуації, матеріально-технічного постачання, інженерно-технічного забезпе-

чення тощо (рис. 1.2.). 
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Рис. 1.2. Структура ЦЗ об’єкта господарської діяльності 

 

Органом повсякденного управління ЦЗ є відділ (сектор) з питань НС та ЦЗ, 

який організовує і забезпечує повсякденне керівництво виконанням завдань ЦЗ 

на об’єкті. 

Для підготовки та втілення в життя заходів з окремих напрямів створюють 

служби зв’язку та оповіщення, сховищ і укриттів, протипожежної охорони, 

охорони громадського порядку, медичної допомоги, протирадіаційного і 

протихімічного захисту, аварійно-технічного та матеріально-технічного 

забезпечення тощо. Начальниками служб призначають начальників установ, 

відділів, лабораторій, на базі яких вони утворюються. 



Службу зв’язку та оповіщення створюють на базі вузла зв’язку об’єкта. 

Головне завдання служби – забезпечити своєчасне оповіщення керівного складу 

та службовців про загрозу аварії, катастрофи, стихійного лиха, нападу 

противника; організувати зв’язок і підтримувати його в стані постійної 

готовності. 

Протипожежну службу створюють на базі підрозділів відомчої пожежної 

охорони. Служба розробляє протипожежні профілактичні заходи і контролює їх 

виконання; організовує локалізацію і гасіння пожежі. 

Медичну службу формують на базі медичного пункта, поліклініки об’єкта. 

На неї покладають організацію проведення санітарно-гігієнічних та 

профілактичних заходів, надання медичної допомоги потерпілим та евакуацію їх 

у лікувальні установи, медичне обслуговування робітників, службовців і членів 

їхніх сімей у місцях розосередження. 

Службу охорони громадського порядку створюють на базі підрозділів 

відомчої охорони. Її завдання – організувати і забезпечити надійну охорону 

об’єкта, громадського порядку в умовах НС, під час ліквідації наслідків аварії, 

стихійного лиха, а також у воєнний час. 

Службу протирадіаційного і протихімічного захисту організовують на базі 

хімічної лабораторії чи цеху. На неї покладають розробку та здійснення заходів 

щодо захисту робітників і службовців, джерел водозабезпечення, радіаційного і 

хімічного спостереження, проведення заходів з ліквідації радіаційного і 

хімічного зараження та здійснення дозиметричного контролю. 

Службу сховищ та укриттів організовують на базі відділу капітального 

будівництва, житлово-комунального відділу. Вона розробляє план захисту 

робітників, службовців та їх сімей з використанням сховищ та укриттів, 

забезпечує їх готовність та правильну експлуатацію. 

Аварійно-технічну службу створюють на базі виробничо-технічного відділу 

або відділу головного механіка. Служба розробляє та здійснює попереджувальні 

заходи, що підвищують стійкість основних споруд, інженерних мереж та 

комунікацій у НС, організовує проведення робіт з ліквідації і локалізації аварії 

на комунально-енергетичних мережах. 

Службу матеріально-технічного забезпечення створюють на базі відділу 

матеріально-технічного постачання об’єкта. Вона організовує своєчасне 

забезпечення формувань усіма засобами оснащення, постачання продуктів 

харчування і предметів першої необхідності робітників та службовців на об’єкті 

та у місцях розосередження, ремонт техніки і майна. 



Транспортну службу організовують на базі транспортного відділу, гаражу 

об’єкта. вона розробляє та здійснює заходи із розосередження працівників, 

забезпечення перевезень, проведення рятувальних робіт тощо. 

Кожна служба створює, забезпечує, готує формування служби (команди, 

групи, ланки) і керує ними під час виконання робіт. 

Формування загального призначення – рятувальні загони (команди, групи, 

ланки), зведені рятувальні загони (команди), підпорядковані безпосередньо 

начальнику ЦЗ об’єкта. кожне з них має свою структуру і можливості. 

Наприклад, зведена рятувальна команда (ЗРК) у своєму складі має підрозділи 

різного призначення, такі як ланка зв’язку і розвідки, дві рятувальні групи, група 

механізації, санітарна дружина тощо. 

 

1.6. Основні заходи у сфері цивільного захисту 

Для ефективного виконання завдань ЦЗ реалізують систему заходів, а саме: 

1. Оповіщення та інформування населення про загрозу чи виникнення 

НС. 

Оповіщення – це доведення до органів виконавчої влади, підприємств, 

установ, організацій та населення сигналів і повідомлень про загрозу та 

виникнення НС. 

Система оповіщення – це комплекс організаційно-технічних заходів, 

апаратури та технічних засобів (зв’язку, мережі радіомовлення та телебачення), 

який створюється на загальнодержавному, регіональному, місцевому та 

об’єктовому рінях і підтримується в постійній готовності для оповіщення 

населення про НС та постійного інформування його про наявну обстановку. 

Система централізованого оповіщення у сфері ЦЗ забезпечує можливість 

циркулярного та вибіркового оповіщення посадових осіб центральних та 

місцевих органів виконавчої влади, керівників підприємств, установ та 

організацій, а також населення. 

На потенційно небезпечних підприємствах створюються локальні або 

об’єктові системи оповіщення працівників та населення прилеглих територій, а 

також інших підприємств, організацій, установ, які можуть опинитися в зоні 

ураження в разі виникнення на них НС. Локальні системи сполучені з 

регіональними системами централізованого оповіщення. 

Для прийому повідомлень ЦЗ на підприємствах, в установах і організаціях 

встановлюють гучномовці, які підключаються до міської (районної) 

радіотрансляційної мережі. У будинках та квартирах репродуктор слід тримати 

постійно увімкненим. 
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Оповіщення населення у разі будь-якої НС здійснюється за єдиним 

сигналом: «УВАГА ВСІМ!» Сигнал доводиться до населення уривчастим 

звучанням електросирен, гудками підприємств, транспорту тощо.  

За цим сигналом населення повинно ввімкнути радіо- і телемовлення та 

уважно слухати інформацію (повідомлення), що передаються територіальними 

органами ЦЗ, потенційно небезпечними підприємствами. 

На пунктах управління, звідки здійснюється оповіщення, заздалегідь 

розроблено і закладено в систему варіанти текстів для передавання 

повідомлення в різних можливих ситуаціях у мирний час та на період війни.  

Встановлено такі сигнали оповіщення населення у разі НС: 

- «Аварія на атомній електростанції»; 

- «Аварія на хімічно небезпечному об’єкті»; 

- «Землетрус»; 

- «Затоплення»; 

- «Штормове попередження». 

Сигнали оповіщення населення у воєнний час такі: 

- «Повітряна тривога». Цим сигналом населення попереджають про 

небезпеку ураження від застосування противником зброї. По радіо передається 

текст: «Увага! Увага! Повітряна тривога! Повітряна тривога!» За сигналом 

об’єкти припиняють роботу, транспорт зупиняється і все населення укривається 

в захисних спорудах; 

- «Відбій повітряної тривоги». За цим сигналом населення залишає захисні 

споруди і повертається на свої робочі місця і в житлові приміщення; 

- «Радіаційна небезпека» – подається в населених пунктах і в районах, в 

напрямку яких переміщується радіоактивна хмара, що утворилась від вибуху 

ядерного боєприпаса; 

- «Хімічна тривога» – подається у разі загрози або безпосереднього 

виявлення хімічного чи/або бактеріального нападу (зараження). 

Отриману інформацію сповістити сусідам. Надалі діяти відповідно до 

вказівок органу цивільного захисту. Питання оповіщення та інформування 

розглядається в лекцйії 4. 

2. Укриття населення у захисних спорудах у разі виникнення НС. 

З цією метою створюють фонд захисних споруд через: 

- освоєння підземного простору населених пунктів, пристосування і 

використання приміщень для укриття населення в НС; 

- дообладнання з урахуванням вимог захисту підвальних та інших 

заглиблених приміщень, гірничих виробок і природних порожнин; 

- будівництво окремих сховищ і протирадіаційних укриттів; 

- будівництво в період загрози виникнення НС найпростіших сховищ та 

укриттів. 



3. Здійснення заходів з евакуації населення. 

В умовах недостатнього забезпечення захисними спорудами в особливий 

період основним способом захисту населення міст, де розташовані небезпечні 

об’єкти, є його евакуація і розміщення у зонах, безпечних для проживання. 

Для своєчасного та організованого (без паніки і загибелі людей) проведення 

евакуації здійснюють підготовку, планування та управління проведенням 

евакуації. 

4.Медичний захист – це заходи, спрямовані на запобігання або 

зменшення ступеня ураження людей завдяки своєчасному застосуванню 

медичних препаратів, наданню медичної допомоги постраждалим і їх лікуванню 

та психологічному відновленню, забезпеченню нормального епідемічного стану 

в зонах НС, контролю за станом довкілля, санітарно-гігієнічною та епідемічною 

ситуацією. 

Важливу роль у реалізації медичних заходів відіграє Державна служба 

медицини катастроф, що складається з медичних сил і засобів та лікувальних 

закладів центрального і територіального рівнів, а також Центри медико-

психологічної реабілітації, створені у структурі санаторно-курортних закладів, 

що функціонують. 

5. Біологічний захист населення, тварин і рослин включає: 

- своєчасне виявлення чинників та осередку біологічного зараження, його 

локалізацію і ліквідацію; 

- прогнозування масштабів і наслідків біологічного зараження, розроблення 

та запровадження своєчасних протиепідемічних, профілактичних, протиепізо-

отичних, протиепіфітотичних і лікувальних заходів; 

- проведення екстреної неспецифічної та специфічної профілактики 

біологічного зараження населення; 

- своєчасне застосування засобів індивідуального та колективного захисту; 

- запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів, обсервації та 

карантину; 

- здійснення дезінфекційних заходів в осередку зараження, знезараження 

суб’єктів господарювання, тварин та санітарної обробки населення; 

- надання екстреної медичної допомоги ураженим біологічними 

патогенними агентами; 

- інші заходи біологічного захисту залежно від ситуації, що склалася. 

Біологічний захист населення, тварин і рослин додатково включає 

встановлення протиепідемічного, протиепізоотичного та протиепіфітотичного 

режимів та їх дотримання суб’єктами господарювання, закладами охорони 

здоров’я та населенням. 

Здійснення заходів біологічного захисту покладається на суб’єктів 

забезпечення цивільного захисту. 



6. Інженерний захист території здійснюється для створення умов 

безпечного проживання населення на території з підвищеним технологічним 

навантаженням та ризиком виникнення НС, а саме: 

- урахування під час розроблення генеральних планів забудови населених 

пунктів і ведення містобудування можливих проявів небезпечних і 

катастрофічних явищ; 

- раціональне розміщення потенційно небезпечних об’єктів з урахуванням 

можливого впливу їх діяльності на безпеку населення і довкілля у разі 

виникнення надзвичайних ситуацій; 

- будівництво споруд, будинків, інженерних мереж, транспортних 

комунікацій із заданими рівнями безпеки та надійності; 

- будівництво протизсувних, протиповеневих, протиселевих, протилавових, 

протиерозійних інженерних споруд спеціального призначення та інші заходи. 

7. Радіаційний і хімічний захист населення і територій включає: 

- виявлення та оцінку радіаційної і хімічної обстановки; 

- організацію та здійснення дозиметричного і хімічного контролю; 

- розроблення та впровадження типових режимів радіаційного захисту; 

- використання засобів колективного захисту; 

- використання засобів індивідуального захисту, приладів радіаційної та 

хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю аварійно-рятувальними 

службами, формуваннями та спеціалізованими службами цивільного захисту, які 

беруть участь у проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, 

гасінні пожеж в осередках ураження радіаційно і хімічно небезпечних об’єктів та 

населення, яке проживає у зонах небезпечного забруднення; 

- проведення йодної профілактики рятувальників, які залучаються до 

ліквідації радіаційної аварії, персоналу радіаційно небезпечних об’єктів та 

населення, яке проживає в зонах можливого забруднення, радіоактивними 

ізотопами йоду з метою запобігання опроміненню щитоподібної залози; 

- надання населенню можливості придбання в особисте користування 

засобів індивідуального захисту, приладів дозиметричного та хімічного 

контролю; 

- проведення санітарної обробки населення та спеціальної обробки одягу, 

майна і транспорту; 

- розроблення загальних критеріїв, методів та методик спостережень щодо 

оцінки радіаційної і хімічної обстановки; 

- інші заходи радіаційного і хімічного захисту залежно від ситуації, що 

склалася. 

8. Психологічний захист населення. Заходи психологічного захисту 

населення спрямовуються на зменшення та нейтралізацію негативних психічних 

станів і реакцій серед населення у разі загрози та виникнення надзвичайних 

ситуацій і включають: 

- планування діяльності, пов’язаної з психологічним захистом; 



- своєчасне застосування ліцензованих та дозволених до застосування в 

Україні інформаційних, психопрофілактичних і психокорекційних методів 

впливу на особистість; 

- виявлення за допомогою психологічних методів чинників, які сприяють 

виникненню соціально-психологічної напруженості; 

- використання сучасних психологічних технологій для нейтралізації 

негативного впливу чинників надзвичайних ситуацій на населення; 

- здійснення інших заходів психологічного захисту залежно від ситуації, що 

склалася. 

Організація та здійснення заходів психологічного захисту населення 

покладається на центральний орган виконавчої влади, який забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту. 

 

1.7. Навчання та підготовка населення до дій в умовах НС 

Підготовку населення з питань ЦЗ проводять диференційовано, тому 

населення умовно поділяють на категорії: 

- керівний склад органів управління у сфері цивільного захисту; 

- особовий склад невоєнізованих формувань ЦЗ і АРС; 

- робітники і службовці, які не входять до складу формувань ЦЗ; 

- населення, яке не зайнято у сфері виробництва та обслуговування; 

- учні та студенти. 

Підготовку, організаційно-методичне забезпечення кожної категорії 

населення здійснюють відповідно до Постанови КМУ від 26 червня 2013 р. № 

444. 

Організація і планування навчання населення до дій у разі виникнення НС 

здійснюється за програмами підготовки, розробленими для кожної категорії 

населення. Відповідальність за навчання робітників і службовців обєктів 

господарської діяльності покладена на керівників цих обєктів, які через свої 

відділи з НС організовують, забезпечують своєчасне проведення навчальних 

заходів, керують і контролюють їх якість. 

На об’єкті планують, організовують і проводять підготовку керівного 

складу, командирів формувань, робітників і службовців. Основою проведення 

навчальних заходів є наказ начальника ЦЗ обєкта за підсумками підготовки з ЦЗ 

за минулий рік і завдання на новий навчальний рік, який триває з 2 січня до 30 

листопада. До наказу додають: 

- перелік навчальних груп; 

- перлік тем навчань і тренувань з ЦЗ; 

- тематику підготовки з ЦЗ; 

- план підготовки керівного складу, невоєнізованих формувань, робітників 

та службовців, які не входять до воєнізованих форомувань і аварійно-

рятувальних служб; 

- розклад занять для кожної навчальної групи. 

Підготовка керівного складу і фахівців цивільного захисту включає: 

підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та функціональне навчання, 

що проводиться в Інституті державного управління у сфері ЦЗ та його 



регіональних філіях, на курсах (навчально-методичних центрах) ЦЗ, в 

навчальних закладах підвищення кваліфікації, а також практичну підготовку на 

своїх об’єктах. 

Особи керівного складу проходять функціональне навчання з відривом від 

виробництва в перший рік призначення на посаду і в подальшому не рідше 

одного разу на 3–5 років залежно від категорії осіб керівного складу ЦЗ.  

Підготовка працівників об’єкта здійснюється за тематикою спеціальних 

програм. За наказом керівника всіх працівників розподіляють у навчальні групи, 

які утворюються у структурних підрозділах із працівників, що входять до складу 

невоєнізованих формувань ЦЗ і аврійно-рятуавльних служб, і окремо – навчальні 

групи із працівників, які не входять до складу формувань.  

Підготовка працівників, які ввійшли до складу невоєнізованих формувань 

ЦЗ, здійснюється за програмою спеціальної підготовки невоєнізованих 

формувань. Заняття проводять керівники груп – командири формувань під 

керівництвом штатних працівників з питань НС, начальники служб ЦЗ.  

До проведення занять з надання першої медичної допомоги залучають 

медичних працівників обєкта господарської діяльності.  

Начальницький склад і фахівці невоєнізованих формувань, які залучаються 

для проведення робіт з дегазації, дезактивації територій та хіміко-

дозиметричного контролю, додатково проходять навчання на курсах ЦЗ.  

На об’єктах із шкідливими та небезпечними умовами праці та підвищеним 

ризиком виникнення аварій підготовка інженерно-технічних та інших 

працівників у складі АРС здійснюється щорічно і складається із загальної, 

спеціальної підготовки та навчальних тренувань. 

Підготовка працівників об’єкта, які не ввійшли до складу формувань ЦЗ 

та АРС, здійснюється за програмою загальної підготовки населення до дій у НС. 

Цією програмою передбачено вивчення основних способів дій під час 

оповіщення та отримання інформації про небезпеку виникнення НС, укриття в 

захисних спорудах, проведення евакуації, медичного, біологічного, радіаційного 

та хімічного захисту, будівництва захисних споруд, здійснення заходів щодо 

забезпечення безпеки об’єктів і життєдіяльності населення в умовах НС 

відповідно до планів реагування на НС, локалізації аварій (катастроф) на об’єкті. 

Комплексні об’єктові навчання відбувається один раз на три роки 

тривалістю до двох діб на всіх об’єктах господарської діяльності, що мають 

категорію з ЦО, з кількістю робітників і службовців 300 і більше осіб, у 

медичних лікувально-профілактичних установах з кількістю 600 ліжок і більше. 

Комплексні об’єктові тренування проводять один раз на три роки 

тривалістю до однієї доби на підприємствах, установах та в організаціях 

незалежно від форм власності з кількістю працівників до 300 осіб, у медичних 

лікувально-профілактичних установах з кількістю до 600 ліжок, а також у 

закладах вищої освіти. 

Керівником об’єктового навчання чи тренування є начальник ЦЗ об’єкта. 

Підготовка населення, яке не зайняте у сфері виробництва і 

обслуговування з питань захисту і дій у НС, здійснюється за місцем проживання 

у мережі навчально-консультаційних пунктів місцевих органів самоврядування, 

а також самостійного вивчення пам’яток, посібників, іншого навчально-

інформаційного матеріалу. 



Просвітницько-інформаційна робота повинна забезпечити доведення до 

населення інформації про потенційну небезпеку, що характерна для місця 

проживання, методи реагування на неї, рекомендації щодо дій населення у разі 

виникнення можливих НС. 

Підготовку студентів, курсантів, учнів та вихованців закладів освіти 

організовують і здійснюють відповідно до функціональої освітньої підсистеми 

ЄСЦЗ за програмами, затвердженими МОН України. 

Підготовку студентів вищих навчальних закладів освіти І–ІV рівнів 

акредитації здійснюють за спеціальними програмами нормативних навчальних 

дисциплін «Цивільний захист» і «Безпека життєдіяльності». 

Позашкільну освіту з формування здорового способу життя, вирішення 

завдань безпеки, набуття дітьми навичок і досвіду із самозахисту і рятування, 

вазємодії з аварійно-рятувальними службами здійснюють у клубах юних 

рятувальників, осередках громадських військово-патріотичних об’єднань, 

центрах туризму, палацах, будинках дітей та юнацтва та інших позашкільних 

закладах.  

З дітьми дошкільного віку навчально-виховна робота спрямована на 

забезпечення мінімально достатнього рівня свідомості для безпечного 

перебування у навколишньому середовищі та виховання у них елементарних 

доступних віку дитини норм поведінки у НС. Для поліпшення якості і 

результативності навчально-виховної роботи з дітьми з питань особистої 

безпеки, захисту життя в НС у дошкільних закладах щорічно проводять тиждень 

безпеки дитини. 

 

  



Лекція  2. НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ТА ЇХ НАСЛІДКИ 

 

2.1. Поняття про надзвичайні ситуації, їх класифікація 

Надзвичайна ситуація (НС) —обстановка на окремій території чи суб’єкті 

господарювання на ній або водному об’єкті, яка характеризується порушенням 

нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, аварією, 

пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосуванням 

засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвела (може призвести) 

до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, великої кількості 

загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до 

неможливості проживання населення на такій території чи об’єкті, провадження 

на ній господарської діяльності. 

Надзвичайні ситуації класифікують за характером походження, ступенем 

поширення, розміром людських втрат і матеріальних збитків. 

Залежно від характеру походження подій, що можуть зумовити виникнення 

надзвичайних ситуацій на території України, визначаються такі види 

надзвичайних ситуацій: техногенного характеру; природного 

характеру;соціальні; воєнні. 

Залежно від характеру походження подій, що можуть зумовити виникнення 

надзвичайних ситуацій на території України, визначаються такі види 

надзвичайних ситуацій: техногенного характеру; природного 

характеру;соціальні; воєнні. 

НС техногенного характеру – це промислові, транспортні аварії 

(катастрофи) з вибухом, пожежі, аварії з викидом небезпечних хімічних, 

радіоактивних, біологічних речовин, раптове руйнування споруд і будівель, 

аварії на інженерних мережах, гідродинамічні аварії на греблях, дамбах тощо.  

НС природного характеру – це порушення нормальних умов життя і 

діяльності людей на окремій території чи об’єкті на ній або на водному об’єкті, 

повязане з небезпечним геофізичним, геологічним чи гідрологічним явищем 

(землетруси, повені, урагани, снігові замети та ін.), деградацією грунтів чи надр, 

пожежею у природних екологічних системах, зміною стану повітряного басейну, 

інфекційною захворюваністю та отруєнням людей, інфекційним захворюванням 

свійських тварин, масовою загибеллю диких тварин, ураженням 

сільськогосподарських рослин хворобами та шкідниками тощо.  

Під порушенням нормальних умов життєдіяльності розуміється відсутність 

питного водопостачання, водовідведення, електро-, газо- і теплопостачання (в 

осінньо-зимовий період) та/або така зміна технічного стану житлового будинку 

(приміщення), внаслідок якої він став аварійним або не придатним до 

експлуатації, та/або зміна території (об’єкта), внаслідок якої проживання 

населення і провадження господарської діяльності на території (об’єкті) є 

неможливим. 

Соціальні НС, що пов’язані з протиправними діями терористичного та 

антиконституційного спрямування: терористичні акти (збройний напад, 

захоплення важливих об’єктів, напад на екіпаж повітряного або морського 

судна), викрадення чи знищення суден, захоплення заручників, встановлення 

вибухових пристроїв у громадських місцях тощо. 



Воєнні НС – 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, нафтопродуктів, вибухівки 

тощо. 

Залежно від обсягів заподіяних надзвичайною ситуацією наслідків, обсягів 

технічних і матеріальних ресурсів, необхідних для їх ліквідації, визначаються 

такі рівні надзвичайних ситуацій: державний; регіональний; 

місцевий;об’єктовий. 

Порядок класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями встановлено 

Постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.2013 р. № 380. 

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 

ОУ), або під впливом декількох первинних і вторинних уражаючих факторів 

(складний ОУ). 

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. 

 

2.2. 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 та ін. з періодом напіврозпаду 2 000 років і більше. 



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. 

 

 
 

Рис. 2.1. Зони радіоактивного зараження на сліді радіоактивної хмари  

після аварії на АЕС:  

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

 

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/км
2
; Кі/кг; Кі/л. Системна одиниця вимірювання: Бк/км ;Бк/кг; 

Бк/л. 

1 Кі = 3,7∙10
10

Бк; 1 Кі/км
2
= 10 мкР/г. 

При рівнях радіації Р = 5 Р/г та вище місцевість вважається радіоактивно 

зараженою і знаходитися на ній без засобів захисту не можна. 

З метою визначення ступеня небезпеки на радіоактивному сліді виділяють 

зони:  

М - зона радіаційної небезпеки (   = 14…. 140 мР/г);  

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

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

В - зона небезпечного зараження (   = 4,2... 14  Р/г); 

Г - зона надзвичайно небезпечного зараження (  >14 Р/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 

Головним проявом дії різних видів іонізуючих випромінювань є променева 

хвороба. Загальні клінічні прояви променевої хвороби залежать, головним 

чином, від отриманої сумарної дози радіації. Дози до 1 Гр (100 рад) викликають 

відносно легкі зміни, які можуть розглядатися як стан передхвороби. Дози понад 

1 Гр викликають кістково-мозкові або кишкові форми променевої хвороби 

різного ступеню тяжкості. Дози одноразового опромінення понад 10 Гр 

вважаються абсолютно смертельними. Гостра променева хвороба розвивається в 

результаті відносно рівномірного опромінення в дозі більше 1 Гр (100 рад) 

впродовж короткого проміжку часу. Хронічна променева хвороба розвивається в 

результаті тривалого безперервного або фракціонованого опромінення організму 

в дозах 0,1-0,5 Гр/доба при сумарній дозі, що перевищує 0,7-1 Гр. 

Головним проявом дії різних видів іонізуючих випромінювань є променева 

хвороба. Загальні клінічні прояви променевої хвороби залежать, головним 

чином, від отриманої сумарної дози радіації. Дози до 100 Р викликають відносно 

легкі зміни, які можуть розглядатися як стан передхвороби. Дози понад 100 Р 

викликають кістково-мозкові або кишкові форми променевої хвороби різного 

ступеню тяжкості. Дози одноразового опромінення понад 10000 Р вважаються 

абсолютно смертельними. Гостра променева хвороба розвивається в результаті 

відносно рівномірного опромінення в дозі більше 100 Р впродовж короткого 

проміжку часу. Хронічна променева хвороба розвивається в результаті тривалого 

безперервного або фракціонованого опромінення організму в дозах 10 – 50 

Р/доба при сумарній дозі, що перевищує 70 – 100 Р. 

При загальній експозиційній дозі опромінення 100…200Р виникає 

променева хвороба 1-го (легкого) ступеня. Прихований період може тривати 2-3 

тижні, після чого з'являється нездужання, загальна слабкість, почуття важкості в 

голові, стиснення в грудях, підвищення пітливості, періодичне підвищення 

температури. У крові зменшується вміст лейкоцитів.  

Променева хвороба 2-го (середнього) ступеня виникає при загальній 

експозиційній дозі опромінення 200…400Р. Прихований період триває близько 1 

тижня. Проявляється у вигляді важкого нездужання, розладу нервової системи, 

головних болях, запамороченнях, часто буває блювота й понос, підвищується 

температура, кількість лейкоцитів (особливо лімфоцитів) зменшується в 2 рази. 

Лікування триває 1,5-2 місяці. Летальність — до 20 % випадків.  

Променева хвороба 3-го (важкого) ступеня виникає при загальній 

експозиційній дозі опромінення 400…600Р. Прихований період — до декількох 

годин. Відзначають ті ж ознаки, тільки у важчій формі. Крім того, можлива 

втрата свідомості, крововиливи на слизуваті оболонки і як наслідок — запальні 

процеси. Без лікування в 20…70 % випадків наступає смерть від інфекційних 

ускладнень або кровотеч.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C


Променева хвороба 4-го (украй важкого) ступеня виникає при дозі більше 

600 Р, що без лікування звичайно закінчується смертю впродовж 2-х тижнів. 

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 однією  і тією ж дозою буде значно вищим. 

Рівень радіації на сліді в часі зменшується у відповідності з так званим 

законом спаду рівня радіації (рис. 2.2). 

Р = Р1 ∙t
-α

 

де Р1 - рівень радіації, перерахований на одну годину після початку викиду, 

Р/г; 

t - поточний час, відлічуваний від початку викиду, ,г; 

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

0,3. Для реактора ВВЕР = 0,4. 

 
Рис.2.2. Рівень радіації на сліді радіоактивної хмари 

 

Дози опромінювання, одержувані короткочасно (на протязі 4 діб), в 100 рад 

і більше приводять до різних ступенів променевої хвороби (табл. 2.1). 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 30 діб, 200 рад - протягом 3-х місяців, 300 рад - протягом 

одного року. 

 

 

Таблиця 2.1  

Дози опромінювання, одержувані короткочасно (на протязі 4 діб), що 

приводять до різних ступенів променевої хвороби 

 
Ступені 

променевої 

хвороби 

 

І 

 

II 

 

III 

 

IV 

Величина дози, 

Д, рад 

 

100-200 

 

200-300 

 

300-600 

 

>600 

 

Захистом від впливу радіоактивного зараження служать різноманітні 

споруди, що послабляють випромінювання. Захисні властивості споруд 



характеризуються коефіцієнтом ослаблення (Косл), який можна розрахувати за 

формулою: 

де kр - коефіцієнт, що враховує місце розташування захисної споруди 

(визначається в наведеній нижче таблиці 2.2) 

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

hi - товщина і-го захисного шару, см; 

di - товщина шару половинного ослаблення радіації матеріалом і-го 

захисного шару, см. 

 

 

На 2015 рік у світі працює 441 блоків АЕС. Усі вони зосереджені в 30 країнах 

світу. 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. Хиросима 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/км
2
 ) і більше, де поглинута доза за 1 рік перевищує 0,5 бер 

понад дози від природнього фону радіації. 

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: 

Таблиця.2.2  

Коефіцієнт, що враховує умови розташування сховища, Кр. 

 
Умови розташування Значення kр 

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

40 Кі/км
2
 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/км
2
 . Річна доза Др = 0,1-0,5 бер.  

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

5 Кі/км
2
. Річна доза до 0,1 бер понад дози від природного фону. 

 

2.3. Наслідки аварій на хімічно-небезпечних об'єктах 

 

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

сильно діючі отруйні речовини (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 переміщується на значні 

відстані від місця аварії, заражаючи місцевість. Таким чином, на місцевості 

утворюється зона хімічного зараження (ЗХЗ). 

ЗХЗ - це територія, що включає місце безпосереднього розливу СДОР і 

територію, над якою розповсюдилася хмара зараженого повітря з уражаючою 

концентрацією (рис. 2.3). 

Часто її прогнозують у вигляді рівнобедреного трикутника. Розміри ЗХЗ 

характеризуються її глибиною (L), шириною (Ш) та площею (В). 

У ЗХЗ 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 ЗХЗ, 

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

ОХУ. 



Рис.  2.3. Зона хімічного зараження 

 

Глибину ЗХЗ можна визначити за формулою 

 

 
де G - маса СДОР, кг; 

Д – токсодоза, (мг∙хв); 

V - швидкість приземного вітру, м/с; 

К1 - коефіцієнт, що враховує характер місцевості ( К1 = 1 для відкритої 

місцевості, К1 =3,5 для закритої); 

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

К2=3,5для обвалованої ємності); 

К3 - коефіцієнт враховує ступінь вертикальної стійкості атмосфери (К3 = 1 

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

З метою спрощення розрахунків, при визначенні глибини ЗХЗ, 

користуються таблицями. 

Ширина ЗХЗ визначається із співвідношення: 

Ш = 0,03 Г для інверсії; 

III = 0,15 Г для ізотермії; 

Ш = 0,8 Г для конвекції. 

Площа ЗХЗ визначається як площа рівнобедреного трикутника. 

S = 0,5∙Г∙Ш, км
2
 

Захисні дії населення в зоні хімічного зараження починаються з моменту 

інформації про викид в атмосферу СДОР або явної небезпеки хімічного 

зараження. 

 



При цьому необхідно: 

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

- укритися в найближчому сховищі ЦЗ 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, 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. 

 

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

До вибухо небезпечних об’єктів відносять виробництва вибухових речовин 

(тротил, тетрил, гексоген та ін..), нафтопереробні підприємства, млинарські 

комбінати та елеватори, деревообробні та інші підприємства, що 

використовують або виробляють горючі речовини та матеріали. Аварії на таких 

об’єктах, як правило, супроводжуються техногенними вибухами.  

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

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

надзвуковою швидкістю. 

Основним параметром УХ, що визначає її руйнівну дію, є надмірний тиск 

у фронті УХ. Надмірний тиск ∆Рф – це різниця між максимальним тиском у 

фронті ударної хвилі (Рф) і атмосферним тиском перед фронтом (Р0):  

∆Рф = Рф – Р0, кПа. 

 

 На рисунку 2.4 показано характер зміни тиску повітря в будь-якій 

точці при проходженні ударної хвилі. 

 
 Стиснення     Розрідження 

Рис. 2.4. Зміни тиску повітря при проходженні ударної хвилі 

 

Надмірний тиск у даній точці залежить від відстані до місця (центру) 

вибуху, маси вибухової речовини (потужності вибуху) та інших чинників. 



Характер дії повітряної ударної хвилі на людей, будівлі, споруди, 

обладнання 

Повітряна ударна хвиля уражає людей, руйнує або пошкоджує будинки і 

споруди, обладнання та техніку.  

Незахищені люді в залежності від величини надмірного тиску отримують 

травми різного ступеню, характеристики яких наведені в табл. 2.3. 

 

Таблиця 2.3  

Характеристика травм незахищених людей 

 в залежності від надмірного тиску УХ 

 

∆Рф, 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 носа 

і вух, сильно забиті місця 

60-100 Важкі 
Сильна контузія всього організму, пошкодження внутрішніх 

органів і мозку, важкі переломи кінцівок 

>100 Вкрай важкі Від отриманих травм більшість людей гине 

 

Ураження людей, що знаходяться в будівлях, визначаються залежно від 

ступеню руйнування будівлі, виходячи з того, що: 

- при повних руйнуваннях будівель всі люди гинуть; 

- при сильних і середніх руйнуваннях можуть вижити всі працівники, 

але більша частина Їх буде уражена шляхом прямої дії УХ і 

додатково непрямої дії 

- уламками зруйнованих будівель та споруд, а також можуть опиниться 

під завалами; 

- при слабких руйнуваннях будівель загибель людей малоймовірна, але 

частина з них може отримати травми різного ступеню ураження від 

непрямої дії УХ. 

Будинки, споруди, обладнання внаслідок дії УХ можуть бути пошкодженні 

або зруйновані. В залежності від надмірного тиску ∆Рф, типу, розмірів та інших 

чинників можуть отримати руйнування: слабке, середнє, сильне або повне.  

Внаслідок вибуху під впливом уражаючих факторів на місцевості 

утворюється осередок ураження.  

Межа осередку ураження вибуху пролягає через точки на місцевості, де 

надмірний тиск УХ становить ΔРф = 10 кПа. Форма осередку  ураження на 

рівнинній місцевості – коло (рис. 2.5). 

 



 
 

Рис. 2.5. Характеристика осередку ураження при вибуху 
ОГ – об’єкт господарювання, І – зона слабких руйнувань, II – середніх, III – сильних, 

 IV – повних, ЦВ – центр вибуху. 

 

Радіуси осередку ураження і зон руйнувань залежать від потужності 

вибуху (маси продуктів вибуху Q). 

В залежності від ступеня руйнування виробничих будинків і обсягу 

необхідних рятувальних і аварійно-відновлюваних робіт осередок ураження 

ділиться на IV зони: слабких руйнувань, середніх, сильних, та повних.  

І Зона слабких руйнувань – від 10 до 20кПа.  

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

30кПа. Дерев’яні споруди повністю руйнуються. 

ІІІ Зона сильних руйнувань характеризується сильними руйнуванн ями 

будинків і споруд, утворенням місцевих завалів і розповсюджується на 

територію, де надмірний тиск від 30 до 50кПа. 

IV Зона повних руйнувань характеризується надмірним тиском у фронті 

УХ 50кПа і більше. Будинки, споруди, обладнання в зоні повністю руйнуються, 

утворюються суцільні завали. 

 

Методика розрахунку параметрів осередку ураження від техногенних 

вибухів (радіус осередку ураження та радіусів зон руйнувань). 

Визначення параметрів осередку ураження (радіусів зон руйнувань) 

здійснюється за допомогою «Графіка залежності надмірного тиску від кількості 

тротилу і відстані до центру вибуху» (рис. 2.6). 



 
 

Рис. 2.6. Графік залежністі надмірного тиску від кількості  

тротилу (Q, т) і відстані до центру вибуху (L, м) 

При цьому визначаються: 

1. Радіус осередку ураження  Rо і радіуси зон руйнувань: слабких Rсл, 

середніх Rср, сильних Rсил, повних Rпов згідно зі значенням величини надмірного 

тиску на зовнішніх межах цих зон дорівнюють: зони слабких руйнувань – 10 

кПа, зони середніх руйнувань – 20кПа, зони сильних руйнувань – 30кПа, зони 

повних руйнувань – 50кПа. 

2. Площа осередку ураження Sо – розраховується за формулою: 
2

0 ocRS  , км
2 

3. Розрахунок надмірного тиску ударної хвилі (УХ) ∆Рф, що очікується в 

районі об’єкту, розташованого на відстані R0 від центру вибуху, здійснюється 

при вибуху тротилу за допомогою формули: 
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де R0 – відстань об‘єкту від центру вибуху, м; 

Q – маса тротилу, т. 

При вибуху інших вибухових речовин (ВР) в наведену вище формулу 

підставляється значення маси продукту Q з урахуванням коефіцієнта поправки 

Квр відповідно до типу ВР, тобто: 

врвр KQQ  ,т, 

де Qвр – кількість відповідної ВР за вихідними даними, т 

Квр = 0,97 для пікринової кислоти; 

Квр = 1,08 для тетрилу; 

Квр = 1,28 для гексогену, тену. 



Під час вибуху газоповітряної суміші (ГПС) вуглеводневих продуктів 

(пропану, бутану та ін.) утворюється осередок вибуху, в якому виділяють три 

кругові зони вибуху  для визначення надмірного тиску на заданій відстані від 

центру (місця) вибуху (ЦВ) (рис. 2.7). 

Зона детонаційної хвилі (зона І) існує в межах хмари вибуху. Радіус цієї 

зони rІ визначають за формулою, м, 
3

I 17,5 ,r Q  м 

де Q – кількість зрідженого вуглеводневого продукту, т. У межах зони I 

надмірний тиск можна вважати постійним, 
1 1700 кПа.фР   

Зона дії продуктів вибуху (зона II) охоплює весь радіус поширення 

продукту ГПС у результаті її детонації. Радіус зони II становить rII =1,7·rI, м 

Надмірний тиск у межах зони II змінюється від 1350 до 300кПа і може 

бути визначений на заданій відстані R0 від ЦВ за формулою 
3

II I 01300( / ) 50,Р r R   кПа 

де Ir  – радіус зони I, м; R0 – відстань від ЦВ до визначеного об’єкта, м. 

У зоні дії повітряної УХ (зона III) надмірний тиск на відстані R0 від центру 

(При 0 IIR r ) розраховують за формулою,  

3ф

5 0

262
,

1 7,66 10 1

P кПа
R

Q



 

  

 

де R0 – відстань від ЦВ до об’єкта. 

 
Рис. 2.7. Зони вибуху газоповітряної суміші: 

I – зона детонаційної хвилі; II – зона дії продуктів вибуху; 

III – зона дії повітряної хвилі; ЦВ – центр вибуху 

 

Зону вибуху можливо визначити також за графіком для визначення надмірного 

тиску УХ при вибуху газоповітряної суміші пропану( див. рис 2.6).   



Лекція 3. НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ ТА ПІД 

ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО УРАЖЕННЯ 

 

3.1. Наслідки надзвичайних ситуацій під час землетрусів 

Землетрус – підземні поштовхи і коливання земної поверхні. Вони бувають 

тектонічні, вулканічні, обвальні, при падінні метеоритів та ін. найчастіше 

відбуваються тектонічні землетруси, які пов'язані з горотворними процесами і 

розривами земної кори, в результаті чого утворюється енергія величезної сили. 

Щорічно на Землі відбувається більше 100 тис. тектонічних землетрусів, але 

не всі вони небезпечні. До десятка землетрусів на рік мають катастрофічний 

характер з утворенням складних осередків ураження. За декілька секунд 

руйнуються і затоплюються міста, руйнуються і деформуються будинки і 

споруди, комунально-енергетичні мережі, виникають пожежі, люди опиняються 

під завалами. 

Основний уражаючий фактор землетрусу – сейсмічна хвиля. 

Центр землетрусу (місце у товщі Землі, де видилалась енергія) називається 

гіпоцентром (гіпо – глибоко). Прямо над ним на поверхні землі знаходиться 

епіцентр (епі – мілко), навколо якого знаходиться область, що зазнає 

найсильніші поштовхи. Від гипоцентра по твердому тілу землі розходяться 

пружинні хвилі: поздовжні та поперечні. 

Основні параметри землетрусу, що характеризують силу і характер 

землетрусу є:  

- магнітуда; 

- глибина гіпоцентру; 

- сила землетрусу. 

Магнітуда (М) – це міра оцінки загальної енергії землетрусу. Вимірюється 

за шкалою Ріхтера (в межах від 0 до 9 балів), на якій кожна наступна одиниця 

відповідає 32 - кратному збільшенню енергії коливань (верхня межа відповідає 

самому катастрофічному землетрусу). Запропонована американським  вченим Ч. 

Ріхтером у 1935р. Магнітуда являє собою десятичний логарифм максимальної 

амплітуди зміщення земної кори (λmax) по сейсмографу (в мікронах) на відстані 

100 км від епіцентру землетрусу: 

М  =  lg (λmax). 
Сейсмічна енергія (Е) пов'язана з магнітудою співвідношенням: 

lgE  =  4 + 1.6M. 

 

Звідки: Е=10 
( 4+ 1.6 M)

, (Дж). 
 

Глибина землетрусу – положення центра землетрусу (гіпоцентру) відносно 

поверхні Землі, може бути, в межах від 0 до 700 км. Чим більше глибина, тим на 

більшу відстань розповсюджуються поздовжні  хвилі. 

Сила землетрусу (інтенсивність енергії) – енергія коливань на поверхні 

землі ґрунтується на зовнішніх проявах підземного поштовху (дія на людей, 

предмети, будови, природні об'єкти). Вимірюється за міжнародною шкалою 

МSК-64 в балах від 1 до 12. 

Ці шкали, а саме, шкалу інтенсивності  землетрусу та шкалу Ріхтера часто 

плутають. Коли відбувається землетрус, то спочатку стає відомою саме його 



магнітуда, яка визначається по сейсмограмах за шкалою Ріхтера, а не 

інтенсивність, яка з'ясовується тільки через деякий час, після отримання 

інформації про наслідки.  

Землетрус силою: 1 бал – непомітний, 2 – дуже слабкий, 3 – слабкий, 4 –

помірний, 5 – досить сильний, 6 – сильний, 7 – дуже сильний, 8 – руйнівний, 9 -

спустошуючий, 10 – знищуючий, 11 – катастрофічний, 12 – сильно 

катастрофічний. 

Осередки ураження при землетрусах утворюються при силі 5 балів і більше. 

В залежності від сили землетрусу по ступеню руйнування в осередку ураження 

умовно можна виділити 4 зони: слабких, середніх, сильних і повних руйнувань. 

Наведені в табл. 3.1. співвідношення наслідків землетрусів та інших стихійних 

лих з наслідками вибухів в залежності від надмірного тиску ∆Рф дозволяє, по 

аналогії, прогнозувати можливу обстановку і вести роботи по підвищенню 

стійкості будинків і споруд, організації захисту людей і рятувальних робіт, 

підвищенню безпеки життєдіяльності в умовах НС, використовуючи табличні 

дані для ударної хвилі. 

 

Таблиця 3.1  

Характеристика зон руйнувань в осередку ураження  

під час аварій і стихійних лих 

 
Зони руйнувань Сила землетрусу, 

бали. 

Бурі, урагани, смерчі Надмірний тиск 

при вибухах 

∆Рф, кПа 

Збитки (% виходу з 

ладу обладнання) 
сила вітру Швидкість вітру, 

м/с. 

 

Слабкі 

 

 

V-VІ 

 

9 

 

18-22 

 

10-20 

 

10-30 

 

Середні 

 

 

VІІ-VІІІ 

 

11 

 

22-30 

 

20-30 

 

30-50 

 

Сильні 

 

 

ІХ-Х 

 

12-13 

 

30-50 

 

30-50 

 

50-90 

 

Повні 

 

 

ХІ-ХІІ 

 

13-17 

 

>50 

 

>50 

 

90-100 

 

Розрахунок осередку ураження при землетрусі: 

При землетрусі утворюються поздовжні та поперечні хвилі, що розповсю-

джуються від гіпоцентру. Поздовжні хвилі мають найбільшу швидкість (6 км/с) і 

відчуваються на поверхні землі в першу чергу. Поперечні хвилі здійснюють 

коливання у напрямку перпендикулярному до поздовжніх і мають швидкість в 2-

3 рази меншу. Поздовжні і поперечні хвилі викликають руйнування на близьких 

та середніх відстанях від епіцентру. Поверхневі хвилі визначають руйнуючі дії в 

дальній зоні від епіцентру. Швидкість розповсюдження поверхневих хвиль 1-1,2 

км/с. 

Інтенсивність (сила) землетрусу на поверхні землі (І), що характеризує 

ступінь руйнування, залежить від глибини осередку h, магнітуди М, складу 

ґрунту і визначається за формулами: 

В епіцентрі: 



І0 = 1,5М – 3,5 l g h  +З, балів 

На відстані:  

балівhRhM 3lg5,35,1I 22

R  , 

де  h – глибина гіпоцентру, км;  

 R – відстань до епіцентру, км; 

 М – магнітуда, в балах за шкалою Ріхтера (0-9) балів.  

Проявлення наслідків землетрусу поділяється на дві фази:  

Перша фаза – час прибуття поздовжніх хвиль, коли відчуваються поштовхи 

і будинки одержують незначні руйнування. Час прибуття першої фази 

визначається за формулою: 

)(,
R

t
22

1ф с
V

h

позд


 , 

де Vпозд – швидкість поздовжніх хвиль (для осадових порід Vпозд = 6,1 км/с); 

 R – відстань до епіцентру, км;  

 h – глибина гіпоцентру, км. 

Друга фаза — час приходу поверхневих сейсмічних хвиль. Друга фаза 

головна, вона визначає ступінь руйнування об'єкту і час її прибуття визначається 

за формулою: 

)(,
h

t2ф с
V

R

V повпозд

  

 

де Vпов – швидкість поверхневих хвиль (для піщаних ґрунтів Vпов =1,2 км/с, глини 

– 1 км/с, насипного ґрунту – 0,35 км/с). 

Інтервал між 1 і 2 фазами складає 30 – 60 с, що дозволяє провести екстрені 

заходи захисту. 

Заходи щодо захисту від наслідків землетрусів поділяються на попередні і 

дії під час землетрусу. 

Попередні заходи захисту від землетрусів: 

- сейсмостійке будівництво; 

- нейтралізація джерел підвищеної небезпеки; 

- підготовка служб рятування і ліквідації наслідків землетрусу; 

- навчання населення правилам поведінки під час землетрусів. 

З початком землетрусу люди, які знаходяться в будинках до 2-го поверху, 

повинні терміново покинути приміщення і вийти на відкрите місце (за 25-30 с). 

В разі неможливості покинути будинок стати в прорізі дверей або капітальних 

внутрішніх стін. Вимкнути світло, газ, воду. Після припинення підземних 

поштовхів покинути приміщення (ліфтом користуватись заборонено). 

Знаходячись на вулиці, відійти подалі від будинків і споруд, стовпів і ліній 

електропередач. Знаходячись в автомобілі, негайно зупинитись у безпечному 

місці та перечекати поштовхи. 

 

 

 

 



3.2. Надзвичайні ситуації під час повені 

Повінь – тимчасове, стихійне затоплення суші водою в результаті розливу 

річок вище звичайного горизонту, внаслідок танення снігів, зливних дощів, 

льодових заторів або обвалу, руйнування дамб і гребель тощо. В приморських 

районах затоплення може бути під впливом гравітаційних хвиль підводного 

землетрусу – цунамі (в перекладі з японського – «велика хвиля в гавані»).  

За кількістю людських жертв і матеріальних збитків, що припадають на 

одиницю площі, повені займають друге місце після землетрусів. Причини 

виникнення повеней наведено в таблиці 3.2. 

Таблиця 3.2  

Класифікація повеней за причинами виникнення 

 

Уражаючим фактором повені є руйнуюча дія мас води. 

Основними параметрами повені є: глибина затоплення, ширина території, 

що затоплюється, максимальна швидкість потоку води, тривалість затоплення. 

Параметри повені визначаються за формулами: 

а) глибина затоплення (hЗ), м 
 

h3 = h-hм, (M), 

де  h – висота підйому води, м;  

hм – висота місця об'єкту, м. 

б) ширина території, що затоплюється (Ш),м    

     , 
де  – кут нахилу берегової смуги, град. 

в) максимальна швидкість потоку  води (Vmax), м/с: 

   . 

де  h – висота підйому води, м; 

Найменування повені Причини виникнення Висота підйому води Тривалість 

Повідь (рос. половодье) Весняне танення снігу 
2-3 м на малих, 15-20 м на 

великих ріках 

До 15-20 діб на малих, 2-3 міс. на 

великих. 

Паводкова Дощі, зимові відлиги Декілька метрів 
До 15-20 діб на малих, гірські 

річки - декілька діб. 

Зливнева 
Інтенсивні короткочасні 

зливи 
До 20-30 Декілька діб 

Запорна 
Запори – осінньо-зимові 

скупчення шури 
3-4, рідко 8 м До 4-5 діб 

Селева 
Змиття з гірських схилів 

пухкого грунту 
Від 2-4 до 80-100 м До декількох годин 

Нагонна 

Нагонні води в гирло річок 

при приливах, сильних 

вітрах 

Від 2-3 м до 10-12 м До 18-20 діб 

Завальна 
Перекриття річок 

обвалом, зсувами 

Від декількох десятків до 

сотень метрів 

Декілька годин до прориву 

завалу 

Аварії на ГЕС Зруйнування греблі Десятки метрів Декілька днів 



 h0 – глибина річки в звичайних умовах, м; 

 V0 – швидкість течії води в річці в звичайних умовах, м/с 

При великій швидкості прибуття води руйнуюча дія потоку визначається 

величиною швидкісного натиску ΔРшн (динамічним навантаженням потоку 

води), кПа 

,,
2

V
Р

2

в
ШН Па





 

де  ρв – густина води, г/см
3
 ;   V – швидкість потоку води, м/с. 

 

Таблиця 3.3  

Наслідки дії води при руйнуванні греблі 

 

 

Найбільшу руйнуючу дію здійснює хвиля прориву.  

Хвиля прориву створюється при руйнуванні греблі гідротехнічної споруди. 

В перший момент ураження виникають динамічні навантаження, які 

створюються хвилею прориву.Уражаюча дія хвилі прориву визначається її 

швидкістю (швидкістю потоку води) Vз і висотою хвилі h3. 

Ступені руйнування будинків і споруд в залежності від глибини затоплення 

(висоти хвилі) h3, м і максимальної швидкості потоку води Vмах м/с наведені в 

таблиці 3.3. 

При руйнуванні греблі тривалість затоплення об'єкту tв і висоту хвилі 

прориву hв на різній відстані від греблі можна визначити за співвідношеннями, 

які наведені в таблиці 3.4. 

 

Таблиця 3.4  

Залежності параметрів хвилі прориву від ємності водосховища, ширини 

прориву і відстані до греблі 
 

Параметри 
Відстань до греблі, км 

0 25 50 100 150 200 250 

Висота хвилі прориву  

hв, м 

0,25Н 0,2Н 0,15Н 0,075Н 0,05Н 0,03Н 0,02Н 

Тривалість хвилі прориву  

tв, год 

Т  1,7Т 2,6Т 4Т 5Т 6Т 7Т 

№ 

з/п 

Характеристика будівлі Слабкі Середні Сильні 

h3, м Vmax, м/с h3, м Vmax, м/с h3, м Vmax, м/с 

1 Дерев'яні будинки (1-2 

поверхи) 

1 1 2,5 1,5 3,5 2 

2 Цегляні малоповерхові 2 1 3 2 4 2,5 

3 Цегляні середньо 

поверхові 

2,5 1,5 4 2,5 6 3 

4 Промислові з легким 

металевим каркасом 

2 1,5 3,5 2 5 2,5 

5 Промислові з важким 

металевим або 

залізобетонним каркасом 

3 1,5 6 3 8 4 

6 Бетонні і залізобетонні 

будинки, антисейсмічної 

конструкції 

4 1,5 9  3 12 4 



Примітка до таблиці 3.4.: Н – глибина води перед греблею, м; Т – час вивільнення 

водосховища, год, який визначається за формулою: , де    W – обсяг 

водосховища, м
3
;  В – ширина прориву, м; N – максимальний витік води на 1м ширини 

прориву м
3
/см, що залежить від глибини води перед греблею Н і орієнтовно можна прийняти: 

 

Глибина води Н, м 5 10 25 50 

Витік води N, м3
/см 10 30 125 350 

 

Швидкість руху хвилі прориву в середньому від 3 до 25 км/год, для гірських 

районів – до 100 км/год. 

В залежності від часу, за який відбувається затоплення території, t3, хвилею 

прориву і міри загрози життю людей та знищення матеріальних цінностей, 

розрізняють наступні зони затоплення: 

- зона катастрофічного затоплення (t3 < 1 год); 

- зона надзвичайно небезпечного затоплення (1год < t3< 4 год); 

- зона сильного затоплення (t3 > 4 год). 

Всередині зони затоплення утворюються осередки ураження (в місцях 

знаходження населених пунктів, об'єктів, сільськогосподарських угідь). 

Найефективнішим засобом захисту від повені є евакуація людей і 

матеріальних цінностей з можливої зони затоплення. Перед евакуацією 

необхідно вимкнути в будинках електроенергію і газ, взяти запас продуктів, 

медикаментів, документи і відбути за зазначеним маршрутом. У разі раптової 

повені терміново покинути будинок і зайняти найближчий пагорб або верхні 

поверхи будинків, залізти на горище або дах, вивісити біле або кольорове 

полотнище і чекати рятівників. 

 

3.3. Надзвичайні ситуації під час бурі, урагану смерчу 

 

Бурі, урагани і смерчі – надзвичайно швидкі рухи повітря або вітри. 

Виникають звичайно в центрі великих циклонів та на периферії великих 

антициклонів. Швидкість вітру досягає від 60 до 240 км/год і навіть надзвукової 

(швидкість звуку в повітрі 331,8 км/с=1194 км/год). Сила вітру за шкалою 

Бофорта більше 8-9 балів. 

Циклони – це гігантськи атмосферні вихрі зі спадаючим до центру тиском 

повітря і циркуляцією його навколо центру проти годинникової стрілки в 

північній півкулі і в напрямку годинникової стрілки – в південній. Ширина 

циклонів від декількох сотень до декількох тисяч кілометрів. 

Антициклон – це область підвищеного тиску з максимумом у центрі. 

Погода малохмарна, напрям вітрів у антициклоні спрямований проти напрямку 

вітрів у циклоні. 

Циклони бувають тропічні і позатропічні. Тропічні циклони Атлантичного 

океану називають ураганами, західної частини Тихого океану – тайфунами. 

Уражаючий фактор бурі, урагану, смерчу – руйнівна сила повітряних мас.  

 

 

 



Основний параметр – швидкісний напір (динамічні навантаження потоку 

повітря) ΔРшв:  
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де: рп – густина повітря, г/см
3
; 

V – швидкість вітру, м/с. 

Ураган (тайфун) – вітер силою 12 балів і більше. Його швидкість 

перевищує 32 м/с. Ураган спустошує все на своєму шляху: ламає дерева, руйнує 

будівлі. Тайфуни супроводжуються зливами, на морі утворюють величезні хвилі 

висотою більше 10 м, що викликає руйнування і затоплення прибережних 

районів. Середня тривалість урагану близько 9 днів, максимальна – 4 тижні. 

За згубним впливом на інженерні споруди урагани ніяк не поступаються 

землетрусам. Урагани можуть служити природним аналогом декількох 

термоядерних вибухів. В радіусі до 160 км від його центру може утворитися 

осередок ураження з зонами сильних і повних руйнувань. 

Буря (шторм) – вітер силою 8-11 балів, швидкість вітру досягає 20 - 30 м/с і 

викликає великі руйнування: вириває з корінням дерева, валяє машини, крани, 

руйнує будівлі, обриває лінії зв'язку і електропередач, викликає сильні 

хвилювання на воді. Поряд з руйнуванням викликає ерозію, вивітрювання 

ґрунту, загибель посівів (пильні, піщані бурі). В осередку ураження утворюються 

зони слабких і середніх руйнувань. 

Смерчі – вихровий рух повітря, що виникає у грозовій хмарі і потім 

розповсюджується у вигляді гігантського чорного рукава або хобота, 

розрідженого всередині. Діаметр рукава біля 30 м, висота 800 - 1500 м. За час 

свого існування може пройти шлях довжиною 40-60 км. В Америці їх називають 

«торнадо». Смерчі володіють великою швидкістю вітру, що перевищує інколи 

швидкість звука, всередині розрідження настільки велике, що споруди, 

опинившись всередині смерчу, руйнуються як під час вибуху. Відбувається те ж 

саме, що і від ударної хвилі в фазі розрідження. На шляху руху смерч вириває з 

корінням дерева, валяє автомобілі і поїзди, піднімає в повітря будівлі або 

повністю їх руйнує. Смерч втягує в себе воду невеликих озер, переносить на 

великі відстані і виливає разом з дощем. 

Осередки ураження при бурях, ураганах, смерчах характеризуються шириною, 

глибиною, площею і зонами руйнування: повних, сильних середніх і слабких. 

Бурі, урагани, смерчі прогнозуються, за ними можна стежити і населення 

може бути завчасно оповіщене про наближення стихії, що дозволяє провести 

заходи щодо захисту. Дії людей під час бурі, урагану: 

- закрити щільно вікна, двері, горищні люки; 

- з балконів, лоджій прибрати предмети, що можуть бути скинуті вітром; 

- загасити вогонь в печах; 

- укритися в сховищі, заглибленому приміщенні (підвалі, погребі) або 

природному укритті (яру, канава, ямі), або щільно притиснувшись до землі. 

 

 

 



3.4. Надзвичайні ситуації під час лісових пожеж 

 

Пожежа – це горіння, що розповсюджується стихійно. Уражаючими 

факторами пожежі є теплове випромінювання і токсична дія продуктів горіння. 

Основні параметри факторів – температура (°С), концентрація токсичних 

речовин (мг/л). Висока температура викликає займання всього, що знаходиться в 

районі пожежі; задимленість дратує людей і тварин і викликає отруєння окисом 

вуглецю (СО). 

Лісові пожежі – небезпечне стихійне лихо. Вони знищують цінні матеріали 

(ліс, торф та інш.), становлять велику загрозу для людей, населених пунктів, 

промислових об'єктів, розташованих в лісі. 

Світова статистика свідчить, що причинами лісових пожеж у 90-95% 

випадків є недбале поводження людей з вогнем. 

Територія, на який виникла або розвивається пожежа, називається зоною 

пожежі, а місце її виникнення – осередком пожежі. Лісові пожежі бувають трьох 

видів: 

- низові, коли горить сухий трав'яний покров, лісова підстилка, сушняк; 

висота вогню 0,5-1,5 м; 

- верхові, коли горить весь ліс зі споду до верху або тільки крони дерев 

(розвивається з низового); 

- торф’яні (підземні), коли горить торф на глибині. 

За швидкістю розповсюдження вогню лісові і торф’яні пожежі поділяються 

на три категорії: сильні, середньої сили і слабкі (табл. 3.5.) 

Лісові пожежі за характером розповсюдження і охопленням площі 

поділяються на зони окремих, масових і суцільних пожеж. 

Зона окремих пожеж характеризується виникненням незначної кількості 

окремих пожеж розосереджених на площі. 

Зона масових пожеж - сукупність водночас виниклих окремих пожеж. 

Зона суцільних пожеж характеризується швидким розвитком і 

розповсюдженням, високими температурою, задимленістю і загазованістю, 

небезпечними для життя. Проїзд через зону практично неможливий. 

Захист людей і матеріальних цінностей в зоні лісових (торф’яних) пожеж 

досягається завчасною їх евакуацією, вивезенням в безпечні місця і активною 

боротьбою з пожежею: локалізація і гасіння. 

 

Таблиця 3.5. Характеристики лісових і торф'яних пожеж 
 

 

Види пожеж 

Швидкість розповсюдження, м/хв 

Слабка Середня Сильна 
Низова Д о  1  1  –  3  3 і більше 

Верхова Д о  3  3 –  100 100 і більше 
Торф’яна До 0,25 До 0,5  Більше 0,5 

 

Боротьба з масовими лісовими пожежами дуже складна і може відбуватися 

тривалий час. Основними способами гасіння лісових пожеж є: 



- гасіння краю низової пожежі водою або хімічними розчинами,  які гасять 

пожежу; закидання краю пожежі землею, захльостування вогню віниками з гілок 

тощо; 

- створення захисних мінералізованих смуг або канав на шляху 

розповсюдження пожежі; 

- спрямування зустрічного вогню верховій пожежі (підпалення лісу 

назустріч основній пожежі від створеної у відповідному місці опорної 

мінералізованої смуги). 

Виходити з зони лісової пожежі треба в протилежному вітру напрямку, 

використовуючи відкриті ділянки - галявини, просіки, дороги, річки. Місце для 

відпочинку вибирати не ближче 400 м від локалізованої пожежі. 

 

3.5. Надзвичайні ситуації під час застосування зброї масового 

враження 

У процесі протистояння двох світових систем була розроблена і здійснена 

стратегія захисту національних інтересів, заснована на застосуванні ракетно- 

ядерного потенціалу кожною стороною. Сучасне ракетно-ядерна зброя володіє 

величезною руйнівною силою і здатне викликати великі людські жертви і 

заподіяти величезний матеріальний збиток. У військових планах протиборчих 

держав в першу чергу передбачалося руйнування і придушення 

адміністративних центрів управління, великих промислових центрів і регіонів, 

вузлів комунікацій та інших економічно важливих об'єктів у тому числі і 

військового призначення. 

 

3.5.1. Склад і структура ЗМУ в арміях найбільш розвинених країн 

Структурна схема складу ЗМУ включає до свого складу такі компоненти: 

1) Ядерні (термоядерні) боєприпаси та засоби їх доставки. 

2) Хімічна зброя на базі застосування бойових отруйних речовин. 

3) Бактеріологічне зброя (біологічна), що вражають дія якого заснована на 

використанні хвороботворних властивостей мікроорганізмів і токсинів 

продуктів їх життєдіяльності. 

4) Звичайні і специфічні боєприпаси. 

 

3.5.2. Коротка характеристика принципів побудови ядерних і 

термоядерних боєприпасів 

Ядерні боєприпаси. Їх дія заснована на використанні внутрішньоядерної 

енергії, що виділяє при ядерних реакціях поділу. Це ядерна енергія ділення ядер 

урану - 235, плутону - 239, урану - 233. 

Потужність ядерного боєприпасу характеризується тротиловим 

еквівалентом, який вимірюється в (т, кт, мт) - q. 

Ядерні боєприпаси діляться на групи: 

- Над малі q <1 кт; 

- Малі q = (1‚10) кт; 

- Середні q = (10‚100) кт; 

- Великі q = (100‚1000) кт; 

- Надвеликі q> 1000 кт. 



Ядра важких хімічних елементів надзвичайно міцні через наявність енергії 

зв'язків. У ядерних боєприпасах ділення ядер відбувається під дією нейтронів 

(n). При певній масі заряду (m> Mкр) реакція поділу відбувається за мільйонні 

частки секунди. 
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Рис. 3.1. Реакція поділу ядер урану 

 

При розпаді 1г 
235

U виділяється енергія Е = 7,5 * 10
7
 кДж. Якщо 

регулювати потік вторинних нейтронів за допомогою стрижнів поглиначів 

(берилієвих стержнів), то отримаємо керований процес поділу. Це здійснено на 

АЕС. 

Величина ядерної енергії визначається дефектом маси. Наприклад, дефект 

маси гелію 
4
He Δm = 0,03 г. Це відповідає виділенню енергії:  

Е=∆m·c2=3·10-5· (3·108)2=2,7·1012 Дж. 

Критична маса 
233

U і 
239

Pu становить Δ Mкр = 17 кг. Урана 
235

U  Mкр = 48 

кг. Нейтрони, які ініціюють початок процесу поділу ядер, виділяються 

нейтронною «гарматаю». 

Термоядерні боєприпаси. Засновані на використанні ядерної реакції 

синтезу ядер легких хімічних елементів дейтерію та тритію. Для термоядерної 

реакції необхідно цілком певні умови по температурі (Т > 10·10
6
 град). Ядерні 

заряди поділу (для реакції необхідна Т ≈ 100 млн.
0
С). 
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Рис. 3.2. Реакція синтезу ядер гелію 

 

3.5.3. Характеристика основних вражаючих факторів ядерного 

вибуху 

 

До категорії вражаючих факторів належать: 

1) Ударна хвиля (повітряна ударна хвиля) – ПУВ. 

2) Світлове випромінювання. 

3) Проникаюча радіація. 



4) Радіоактивне зараження середовища. Характеризується тривалістю життя 

радіоізотопів (періодом напіврозпаду). 

5) Електромагнітний імпульс (ЕМІ). Це іонізована повітряне середовище. 

Характеризується формою імпульсу і амплітудою. 

Досвід бойового застосування ядерних боєприпасів. 1945 р. 6 серпня о 2 

годині 45 хвилин за місцевим часом бомбардувальник Б-29 скинув на Хіросіму 

ядерну бомбу Малюк. У Хіросімі загинуло ~ 80 тис. чол. Місто повністю 

зруйноване і спалене. Через 3 дні стільки ж загинуло в Нагасакі.  

 

3.5.4. Країни, що володіють ядерною зброєю  

 

1. США – 3500 

РФ – 2800 

Великобританія – 512 

Франція – 384  

Китай – > 400 

Ізраїль ≈ 150 – 200 

Індія – 70 – 120 

Пакистан – 30 – 90 

2. КНДР вийшла з договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Перші 

випробування провела 9.01.2006 р. Нещодавно провела випробування 

термоядерної бомби. 

3. Країни, які добровільно відмовилися від ядерної зброї: 

- України 

- Білорусь 

- Казахстан 

- ПАР (було 6 зарядів) 

4. Країни, ядерні програми яких зупинені примусово: 

- Ірак 

- Лівія. 

5. Країни, які підозрюються в розробці ядерної зброї: 

- Іран  

- Сирія 

- М'янма. 

У 2010 р. досягнуто рамкову угоду між США та РФ про скорочення 

кількості ядерних боєприпасів до 1000 в кожній країні. 

 

3.5.5. Класифікації та принципи бойового застосування хімічної 

зброї 

Хімічна зброя – це зброя масового ураження, дія якої ґрунтується на 

токсичних властивостях хімічної речовини. Основу хімічної зброї становлять 

бойові отруєні речовини (БОР) та засоби їх доставки до цілей (снаряди, ракети, 

прилади, бомби та ін.) 
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 Рис. 3.3. Класифікація бойових отруйних речовин 

Хімічна зброя заборонена Женевським протоколом 1925 р. Підписали 

протокол > 100 країн. Женевська конвенція 1993 р. Вступила в силу в 1997 р. 

Штаб - квартира в Гоазі. 

Токсичність – здатність ОР токсично діяти на людину. 

Токсодоза – кількісна характеристика токсичності г·хв/м
3
. 

Зона хімічного зараження – територія, що зазнала безпосереднього впливу ХР і 

територія над якою поширилися отруйні пари повітря в уражаючій 

концентраціії. 

 

  Г 

  S  Ш 

 
Рис. 3.4.  Зона хімічного зараження 

 

Характеристики зони хімічного зараження: 

L – ширина зони; 

Г – глибина; 

S – площа 

Осередок хімічного ураження - територія, в межах якої сталися масові 

ураження людей, с/г тварин і рослин на території ОХП  с/к (смертельна 

концентрація ОР). 

Способи захисту населення: 

- При знаходженні в приміщеннях – герметизація приміщень; 

- Використання чистих продуктів, води; 

- Постійний моніторинг хімічної обстановки; 

- Використання засобів колективного захисту. 

Станом на 2011 рік. 

1. Запасів хімічної зброї в світі > 70 тис. т. З них 63% відносяться до нервово 

- паралітичних ОР. 

2. Запаси США  31,5 тис.т., 



Росії  40 тис.т. 

3. За Женевською конвенцією строк знищення хімічної зброї  2012 р. 

4. Станом на кінець 2010 р. знищено: 

- США – 22,3 тис.т.; 

- РФ – 18 тис.т. 

5. До кінця 2012 р. буде додатково знищено: 

- США – 6 тис.т.; 

- РФ – 22 тис.т. 

В Україні: 

Прийнята КМУ нова «Концепція підвищення рівня хімічної небезпеки» № 

1571-р від17.12.2008 р. 

Запроваджені нові терміни: 

- токсичні хімічні речовини; 

- отруйні речовини; 

- надзвичайно небезпечні хімічні речовини; 

- отрутохімікати; 

- СДЯВ. 

На наших хімічних об'єктах виготовляється > 70 тис.т. найменувань хімічної 

продукції. 

 

3.5.6. Коротка характеристика розвитку засобів біологічної зброї 

Біологічна (бактеріологічна) зброя – відноситься до категорії зброї 

масового ураження. Дія її заснована на використанні хвороботворні властивості 

мікроорганізмів - бактерій, вірусів, інфекцій, грибків та їх токсинів. 

 Біологічна зброя (БЗ) застосовується у вигляді біологічних рецептур – 

сумішей біологічного агента і спеціальних препаратів, що забезпечують 

сприятливі умови їх виживання в процесі застосування. 

Висока ефективність біологічної зброї обумовлена: 

- малою дозою, необхідною для інфікування; 

- можливістю прихованого застосування на великих територіях; 

- труднощами індикації; 

- вибірковістю дії; 

- сильним психологічним впливом; 

- великим об'ємом сил і засобів щодо реалізації захисних заходів; 

- складністю ліквідації наслідків. 

Можливі способи застосування БЗ: 

- аерозольний спосіб – зараження приземного шару повітря аерозолями 

біологічної рецептури; 

- трансмісивний спосіб – розсіювання заражених кровососних: кліщів, 

комарів, блох тощо; 

- диверсійний спосіб;  

- приховане зараження біологічними засобами замкнутих просторів 

життєдіяльності населення. 

 

 

 



Найбільш типові і небезпечні біологічні агенти: 

- збудник чуми 

- натуральної віспи 

- сибірської виразки                                                               людина 

- холери 

- туляремії (легені, кишечник, лімфатичні вузли) 

 

- ящур 

- чума великої рогатої худоби        худоба 

- чума овець, свиней 

 

- фітофтороз картоплі;          рослини 

- іржа зернових культур. 

 

Зона бактеріального зараження - це територія місцевості і повітряного 

простору, заражена біологічними збудниками захворювань. 

Осередком біологічного ураження називається територія, на якій через 

вплив БЗ відбулися масові ураження людей (пандемія), с/г тварин або рослин. 

Пандемія - епідемія, що охоплює значну частину населення країни, групи 

країн або континенту. 

Карантин – вводиться при застосуванні найбільш небезпечних збудників 

чуми, холери та інших біологічних агентів. Передбачає повну ізоляцію вогнища 

біологічного ураження. Забороняється: вихід людей, тварин і вивіз будь-якого 

майна, виходити на вулицю, проводити масові заходи. 

Обсервація (ізоляція та спостереження) – якщо збудники не відносяться до 

групи особливо небезпечних обмежувальні заходи менш жорсткі. 

Профілактика – санітарна обробка, дезінфекція, дезінсекція, дератизація 

(знищення комах і гризунів). 

Біологічну зброю заборонено: 

1) Женевським протоколом 1925 р. 

2) Конвенцією ООН 1972 р. Вступила в силу 1975 р. 

Станом на 2011 рік: 

- Щороку 3 млрд. людей хворіють від інфекційних захворювань, з них 17 млн. 

що річно помирають. 

- У 60% населення відсутній імунітет до натуральної віспи, що є зеленим світлом 

для терористів. 

 

3.5.7 Надзвичайні ситуації внаслідок застосування звичайних засобів 

ураження 

До звичайних засобів ураження належать фугасні, осколкові, запальні 

боєприпаси, боєприпаси об’ємного вибуху, високоточна зброя тощо. 

Сучасні звичайні засоби ураження мають велику руйнівну силу і за дією на 

будинки та споруди наближаються до ядерних боєприпасів. Найбільш 

руйнівними є боєприпаси об’ємного вибуху (вакуумні), кумулятивні і 

бетонобійні бомби, запальні боєприпаси. Унаслідок застосування цих засобів у 

містах, населених пунктах і об’єктах можуть утворитися ОУ, які 
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характеризуються різним ступенем руйнування будинків і споруд, утворенням 

масових пожеж, завалами доріг і проїздів, руйнуванням і ушкодженням 

інженерних мереж. 

Фугасні бомби застосовують найчастіше у поєднанні із запальними: перші 

руйнують будинки, другі поширюють пожежі, які виникають від вибухів 

фугасних бомб і викликають нові загоряння. 

На відміну від ядерного осередку, в осередку від застосування звичайних 

засобів ураження масові руйнування виникають не одночасно, а впродовж 

тривалішого часу, крім того, немає радіоактивного зараження (якщо не 

зруйновані радіаційно небезпечні об’єкти). 

Іншими словами, осередки не будуть настільки значними за характером 

ураження і масштабами руйнування, як при ядерному вибуху. Це деякою мірою 

дозволить швидше локалізувати аварії і виконати аварійно-відбудовні роботи. 

Об’єм і характер руйнувань залежать, передусім, від калібру боєприпасів і 

щільності їх застосування. 

У містах із високою щільністю забудови варто очікувати суцільні завали, 

якщо надмірний тиск УХ сягає 30 кПа і більше. Об’єм завалу для 

малоповерхових промислових будинків може становити 10–20 %, а для 

багатоповерхових житлових – 35–50 % від загального будівельного об’єму 

будинків. 

 

3.5.8. Психотропна зброя 

Мета – вплив на психіку, свідомість і поведінку людини поза його волею. 

При цьому вплив здійснюється через частоти коливань внутрішньоклітинних 

структур людини надвисокочастотні і вкрай високочастотними коливаннями 

зовнішніх джерел. Для цього використовуються глобальні низькоорбітальні 

космічні системи зв'язку. За командою з космосу можна майже миттєво вивести 

весь управлінський апарат цілої країни через зміну свідомості людини. Другим 

напрямком є вплив звуку нижче порогу чутності на тлі більш гучної прихованої 

інформації. В результаті глядач підкоряється вимогам особи, яка її змушує. 

Сюди ж відноситься метод візуального масового гіпнозу так званого 25 кадру. 

Щодня радіо, телебачення, газети і інша СМІ нав'язують нам певну модель 

поведінки, визначають вибір тієї чи іншої ситуації, впливають на характер, 

рівень нашого інтелекту, здоров'я і світогляду. 
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Лекція 4. ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ  

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

4.1. Основні принципи і способи захисту населення в умовах надзвичайних 

ситуацій 

 

Захист населення і території в умовах надзвичайних ситуацій (НС) 

здійснюється відповідно до Кодексу цивільного захисту України, а також 

принципів, що випливають з цього Кодексу. 

В основу планування і проведення захисних заходів покладені наступні 

принципи. 

Принцип повсюдності – захисні заходи повинні проводиться на всій 

території країни, у всіх областях, містах, населених пунктах і на всіх об'єктах. 

Принцип завчасності – захист повинен плануватися і проводитися завчасно, 

тобто до моменту виникнення НС з урахуванням ймовірності її виникнення. 

Принцип диференційності – заходи повинні проводитися не однаково 

скрізь, а з урахуванням економічної й оборонної значимості територій та 

об'єктів. 

Принцип комплексності – що захист населення повинен проводитися 

комплексно із застосуванням всіх існуючих способів захисту. 

Останній принцип припускає наявність декількох способів захисту 

населення. Основними способами захисту населення є: 

- використання засобів індивідуального захисту населення; 

- використання засобів колективного захисту населення; 

- проведення евакуаційних заходів захисту населення.  

 

4.2. Використання засобів індивідуального та колективного захисту 

населення 

 

Суть способу використання засобів індивідуального захисту полягає в 

захисті органів дихання та шкіри людини від впливу радіоактивних речовин 

(РР), сильнодіючих отруйних речовин (СДОР), отруйних речовин (ОР) і 

бактеріальних засобів (БЗ). Даний спосіб реалізується шляхом постачання 

населенню засобів індивідуального захисту і навчання правильному і вмілому 

користуванню ними. 

Класифікація засобів індивідуального захисту (ЗІЗ): 

– за призначенням: засоби захисту органів дихання, засоби захисту шкіри, 

медичні засоби захисту; 

– за принципом захисту: фільтруючі та ізолюючі; 

– за способом виготовлення: табельні, виготовлені промисловими 

підприємствами, та найпростіші, виготовлені з підручних матеріалів. 

До табельних фільтруючих засобів захисту органів дихання належать: для 

захисту дорослого населення – цивільні протигази типу ГП-5, ГП-5М, ГМ-7, ГП-

7В, а також респіратори типу Р-2 "Пелюсток" і ін. 

Для захисту дітей застосовуються протигази дитячі фільтруючі: для дітей 

дошкільного віку від 1,5 до 7 років типи ПДФ-Д і ПДФ-2Д, для дітей шкільного 



віку від 7 до 17 років типи ПДФ-Ш і ПДФ-2Ш, для дітей до 1.5 років 

застосовуються камери захисні дитячі КЗД-4. 

До найпростіших фільтруючих засобів захисту органів дихання належать: 

протипильна тканинна маска ПТМ і ватно-марлева пов'язка. 

До ізолюючих засобів захисту органів дихання відносяться ізолюючі 

протигази ІП-4 та ІП-5. 

До табельних ізолюючих засобів захисту шкіри належать: легкий захисний 

костюм Л-1, захисний комбінезон, загальновійськовий захисний комплект ЗЗК. 

До фільтруючих засобів захисту шкіри належить комплект захисного 

фільтруючого одягу ЗФО-58. 

До найпростіших засобів захисту шкіри належать: звичайний одяг (білизна, 

спортивні костюми, робочі комбінезони й ін.), просочені мильно-масляною 

емульсією (2,5 л на комплект), а також непромокальний одяг і взуття. 

До медичних засобів захисту відноситься аптечка індивідуальна АІ-2, 

індивідуальний протихімічний пакет ІПП-8. 

 

4.2.1. Характеристика засобів індивідуального захисту 

Фільтруючий протигаз ГП-5 складається з фільтруючо-поглинальної 

коробки ГП-5 та лицьової частини ШМ-62у. Усередині фільтруючо-

поглинальної коробки ГП-5 розташовані протиаерозольний фільтр (ПАФ) та 

шихта(спеціально оброблене активоване вугілля). Лицьова частина ШМ-62у 

являє маску-шолом, виготовлену з еластичної м'якої гуми на основі 

натурального чи синтетичного каучуку. В маску-шолом вмонтовані окуляри та 

клапанна коробка. До протигазу додаються плівки, що не запотівають, та 

утеплювальні манжети. Плівки, які не запотівають, встановлюються з 

внутрішньої сторони окулярів протигаза, а утеплювальні манжети 

(використовуються тільки взимку) надягаються з зовнішньої сторони окулярів. 

Простір між склом манжет та окулярів захищають окуляри від замерзання. 

Протигаз надійно захищає, якщо його лицьова частина підібрана за 

розміром. Розмір визначається виміром голови по замкнутій лінії, яка проходить 

через маківку, щоки та підборіддя. При значенні виміру до 63см – нульовий; 63,5 

- 65,5 – перший; 66 - 68 – другий; 68,5 – 70,5 - третій; 71 і більше – четвертий 

зріст. 

ГП-7 складається з фільтруючо-поглинальної коробки ГП-7 та лицьової 

частини в вигляді маски. Кріплення маски до лиця здійснюється за допомогою 5-

ти лямок.  

ГП-7В складається з лицьової частини МГП-В, яка має пристосування для 

прийому води. Вона може під'єднуватись за допомогою спеціальної кришки до 

фляжки. 

Для захисту від окису вуглецю фільтруючі протигази оснащені 

гопкалітовимі патронами. 

ІП-4 та ІП-5 використовуються у випадках, коли неможливе застосування 

фільтруючих протигазів, наприклад, за наявності чадного газу в повітрі. 

ІП-4 призначений для роботи тільки на суші, а ІП-5 можна застосовувати 

для легкої роботи під водою на глибині до 7м. Час захисної дії ізолюючих 

протигазів при середньому навантаженні – біля 1 години, під час легкої роботи – 

близько 2 годин, під час тяжкої роботи – 30 хвилин. 



Час захисної дії протигазів, залежно від типу СДОР та їх концентрації, 

надані в таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1 

Час захисної дії фільтруючих протигазів 
Найменування 

СДОР 

 Час захисної дії, хв 

Сгран, мг/л Концентрація 

СДОР, мг/л 

ІП-4 

ІП-5 

ГП-5 ГП-7 

Хлор 0,001 5  15 20 

Аміак 0,02 5  <1 <2 

Фосген 0,0005 5  45 50 

СО 0,02 3 На протязі 0 0 

Двоокис сірки 0,01 3 дії  15 16 

Сірковуглець 0,01 5 регенерат-

тивного  

12 13 

Фтористий водень 0,0005 5 патрона 0 0 

ТЕС 0,000005 1  65 70 

Гідрозин 0,001 1  0 0 

 

Промислові засоби захисту застосовуються для захисту органів дихання та 

зору робітників різних галузей виробництва, сільського господарства від впливу 

шкідливих речовин (газу, пару, пилу, диму, туману). Промислові протигази 

комплектуються лицьовими частинами від цивільних протигазів. В залежності 

від складу шкідливих речовин, протигазові коробки спеціалізуються за 

призначенням. Коробки різного призначення відрізняються за кольором та 

літерним позначенням , наданим у таблиці 4.2. 

 

4.2.2. Характеристика засобів захисту шкіри (ЗЗШ) 

Ізолюючі ЗЗШ виготовляються з повітронепроникного матеріалу. 

Захисний комбінезон складається зі зшитих в одне ціле куртки, штанів та 

каптуру. 

Легкий захисний костюм Л-1 складається із сорочки з каптуром, штанів, 

зшитих разом з панчохами, двухпалих рукавичок, та підшоломника. 

Загальновійськовий захисний комплект (ЗЗК) складається з захисного 

плаща ОП-І, захисних панчох та рукавичок. Захисний плащ має рукава та каптур. 

ЗЗК в залежності від того, для яких цілей він використовується, може бути 

застосований як накидка чи комбінезон. 

Фільтруючі засоби захисту шкіри являють собою бавовняний одяг 

(комбінезон), просочений спеціальними хімічними речовинами (імпрегніван). 

Комплект захисного фільтруючого одягу – ЗФО-58 складається з 

комбінезону особливого покрою, онучів, чоловічої натільної білизни та 

підшоломника. 

 

 

 

 



Таблиця 4.2. 

Характеристика промислових протигазів 

 

№ 

з/п 

Марка 

коробки 

Шкідливі речовини, від яких захищає протигазова 

коробка 

Колір 

протигазової 

коробки 

1. А 

Пари органічних сполук: бензина, гасу, ацетона, 

бензона, ксилола, толуола, сірковуглеця, спирту, 

ефіру, тетра-етилсвинцю, фосфору та 

хлорорганічних отрутохімікатів 

коричневий 

2. В 

Кислі гази та пари: сіркового антигріду, хлору, 

сірководню, синильної кислоти, окислів азоту, 

хлористого водню, фосгену 

жовтий 

3. Г Пари ртуті, ртутноорганічні отрутохімікатів 
чорний     та 

жовтий 

4. КД Аміак, сірководень та їх суміш сірий 

5. Е Миш'яковий і фосфористий водень чорний 

6. СО Окис вуглецю білий 

7. М 
Окис вуглецю, аміаку, миш'якового та фосфористого 

водню 
червоний 

 

 

4.2.3. Характеристика медичних засобів захисту 

До медичних засобів індивідуального захисту відносять аптечку 

індивідуальну (АІ-2), індивідуальний протихімічний пакет (ІПП-8) та пакет 

перев'язочний індивідуальний. 

АІ-2 призначена для надання самодопомоги та взаємодопомоги при 

пораненнях, опіках (знеболююче), профілактики. 

ІПП-8 призначений для знезараження краплиннорідких ОР, які потрапили 

на окремі ділянки шкіри та одягу. До комплекту ІПП-8 входять флакон ємністю 

125-135 мл з дегазуючим розчином ІПП-8 та 4 ватно-марлевих тампони. Увага: 

Рідина ІПП-8 отруйна та небезпечна при потраплянні всередину та в очі! 

Пакет перев'язочний індивідуальний призначений для надання допомоги 

при пораненнях та опіках. Він складається з бинту, двох ватно-марлевих 

подушечок, шпильки та чохлу. 

4.2.4. Використання засобів колективного захисту 

Суть цього способу полягає у своєчасному використанні засобів 

колективного захисту для укриття населення. 

Цей спосіб реалізується за рахунок наявності підготовлених до прийому 

людей сховищ і протирадіаційних укриттів (ПРУ), знанням людей їхнього 

розташування та умінням знаходитися в них.  

ЗКЗ класифікуються: 

– За призначенням – для захисту людей, для розміщення органів керування 

(командних пунктів, пунктів керування, вузлів зв'язку), а також медичних 

установ. 



– За захисними властивостями – сховища, протирадіаційні укриття (ПРУ), 

найпростіші укриття (перекриті чи відкриті щілини). 

– За місцем розташування – вбудовані в будинки, а також ті, що стоять 

окремо. 

– За строками будівництва – завчасно збудовані та швидко споруджувані. 

– За місткістю – малої місткості: 150-600 чоловік, середньої місткості: 600-

2000 чоловік, великої місткості: більш 2000 чоловік. 

 

4.2.5.Характеристика засобів колективного захисту 

Основними засобами колективного захисту є сховища і протирадіаційні 

укриття (ПРУ). Сховищем називається інженерна споруда, призначена для 

захисту людей від дії вражаючих факторів, використання сучасної зброї, при 

аваріях, катастрофах та стихійних лихах. 

За захисними властивостями сховища поділяються на чотири класи в 

залежності від надлишкового тиску (Рф), який вони можуть витримати та 

коефіцієнту ослаблення (Косл): 

 

Клас 

Параметр І II III IV 

Рф, кПа 500 300 200 100 

Косл 3000 3000 2000 1000 

 

4.2.6. Планувальні та конструктивні рішення сховищ 

Всі приміщення сховищ поділяють на основні та допоміжні: 

До основних відносять: приміщення для тих, хто ховається, пункт 

управління та медичний пункт (санпост). 

До допоміжних – фільтровентиляційне приміщення, приміщення для 

дизельної електростанції (ДЕС), приміщення для зберігання продуктів, тамбур-

шлюз, санітарний вузол та інші. 

Приміщення для тих, хто ховається, будується з розрахунку, щоб на одну 

людину було 0,5м
2
 площі підлоги при двоярусному та 0,4м

2
 – при трьохярусному 

розміщенні нар. Внутрішній об'єм приміщень (герметичних) повинен бути не 

меншим 1,5м
2
 на одну людину. 

Висота приміщень повинна бути не менша 2,15м при двоярусному та не 

менша 2,9м при трьохярусному розташуванні нар. 

Пункт управління (ПУ) передбачається тільки на підприємствах з числом 

робітників в найбільшій зміні 600 осіб і більше. 

В сховищах на кожні 500 людей необхідно мати один санітарний пост 2м
2
, 

але не менше одного поста на сховище. В сховищах місткістю 900-1200 людей 

крім санпоста повинен бути медичний пункт площею 9м
2
. 

Тамбур-шлюз обладнується в сховищах місткістю 300 людей і більше. В 

сховищах місткістю 600 людей ставлять двокамерний тамбур-шлюз. 

Приміщення для збереження продуктів площею 5м
2
 оснащується на 150 

людей. На кожні наступні 150 людей збільшується на 3м
2
 . 

Входи (виходи) в сховища розташовуються з протилежних сторін сховища. 



4.2.7. Системи життєзабезпечення 

Сховища обладнуються наступними системами життєзабезпечення: 

повітропостачання (вентиляції), електропостачання, водопостачання, каналізації, 

опалення та зв'язку. 

Система повітропостачання повинна забезпечувати очищення зовнішнього 

повітря, що надходить, а також підтримувати потрібний газовий та 

температурний режим всередині приміщення. 

Режими роботи системи повітропостачання: 

Режим І – «чистої вентиляції» – забезпечує очищення повітря від пилу в 

тому числі радіоактивного. 

Режим II – «фільтровентиляції» – очищення повітря від РР, ОР та аерозолів 

бактеріальних засобів. 

Режим III – «повної ізоляції з регенерацією внутрішнього повітря» – 

передбачається в сховищах, розміщених в районах можливого  сильного 

задимлення або загазованості  СДОР (з великою концентрацією). 

Норми подачі повітря на одну людину: 

– в режимі І: 8-13 м
3
 /год в залежності від кліматичної зони. 

Для зони І (середня температура найжаркішого місяця до 20°С) – 8 м /год; 

Для зони II (20-25 °С ) – 10 м
3
/год;  

Для зони III (25-30 °С) – 11 м
3
/год;  

Для зони IV (>30 °С ) – 13 м
3
/год. 

– в режимі II: 2 м
3
 /год на одну людину, 5 м

3
 /год на одного працюючого на 

ПУ та 10 м
3
/год на одного працюючого на ручному вентиляторі; 

– в режимі III: подача 25 л/год кисню, та поглинання 20 л/год СО+СО2 на 

одну людину. 

Для очищення зовнішнього повітря в сховищах місткістю до 600 чол. 

застосовуються фільтровентиляційні комплекти ФВК-1 та ФВК-2.  

ФВК-1 включає: 

– два протипильових фільтра ПФ-1000; 

– три фільтра-поглинача - ФПУ-200 (для очищення 300 м
3
/год повітря); 

– два електроручних вентилятора ЕРВ-600/300. 

До складу ФВК-2, крім елементів ФВК-1, додатково входить фільтр-

поглинач оксиду вуглецю ФГ-70 (для очищення 70 м
3
/год повітря), 

регенеративна установка РУ-150/6 – в складі якої 6 регенеративних патронів для 

регенерації повітря по кисню та вуглекислому газу. 

Продуктивність одного ФВК-1 складає: у режимі І – 1200 м
3
/год, у режимі II 

– 300 м
3
/год. 

Система електропостачання постійна – від міської мережі окремим кабелем 

та резервна – від ДЕС. В сховищах ємністю до 600 чол. ДЕС не встановлюється. 

Опалення сховища здійснюється від загальної отеплювальної мережі 

підприємства. 

Водопостачання сховища передбачає живлення від зовнішньої 

водопровідної мережі. Створюється аварійний запас питної води із розрахунку 3 

л на добу на одну людину. 

Каналізація сховища – в зовнішню каналізаційну мережу самопливом або 

шляхом перекачування. 

Система зв'язку включає телефону лінію та радіо лінію оповіщення. 



 

4.2.8. Протирадіаційні укриття 

Протирадіаційним укриттям (ПРУ) називають негерметичні захисні 

споруди, що забезпечують захист людей від радіоактивного та світлового 

випромінювання та частково від ударної хвилі. 

За захисними властивостями ПРУ ділять на п’ять груп в залежності від 

надлишкового тиску (Рф), який вони можуть витримати та коефіцієнту 

ослаблення (Косл):  

 
          Клас 

Параметр 

П-1 П-2 П-3 П-4 П-5 

Косл 200 200 100 100 50 

Рф, кПа 20 - 20 - - 

 

ПРУ створюються в зоні можливих слабких руйнувань та в заміській зоні. 

Під ПРУ можуть бути пристосовані підвали будівель, споруд господарського 

призначення (льох, овочесховище, підпілля) та звичайні житлові будівлі. 

Місткість ПРУ у новобудовах повинна бути не менше ніж на 50 чол. 

 

 

4.2.9. Планувальні та конструктивні рішення ПРУ 

До основних приміщень ПРУ відносять: приміщення для людей, до 

допоміжних – санітарні вузли, вентиляційні та ін. Приміщення для людей 

розраховується виходячи з норми площі на одну людину 0,4 - 0,5 м
2
. Висота 

приміщень не менше 1,7-1,9 м від підлоги. Обладнання таке ж, що й у сховищах. 

У ПРУ місткістю більше 300 чол. передбачається вентиляційне приміщення, 

при місткості менше 300 чол. вентиляційне обладнання розміщується в 

приміщеннях для людей. 

Для зберігання зараженого одягу передбачається спеціальне місце. Воно 

відокремлюється від основних приміщень перегородками, що не горять. 

Повітропостачання ПРУ (до 50 чол.) може здійснюватися природним рухом 

повітря крізь припливні та витяжні короби. У припливному коробі 

встановлюється протипиловий фільтр. В сховищах ємністю більше 50 чол. 

встановлюють найпростіше фільтровентиляційне обладнання: вентилятори з 

ручним або електроприводом. 

Водопостачання здійснюється від водопровідної системи або за рахунок 

запасів питної води, що зберігається в ємностях із рахунку 2 л на добу на одну 

людину. 

Каналізація – відводом стічних вод із санвузла у зовнішню каналізаційну 

мережу. 

 

4.3. Організація та проведення евакуаційних заходів захисту населення 

 

Суть даного способу полягає в переміщенні людей із зон, у яких в умовах 

НС створюється загроза здоров'ю і життю людей, у більш безпечні райони. Це 



переміщення може здійснюватися у вигляді евакуації і розосередження в 

залежності від категорії населення. 

Даний спосіб реалізується за рахунок обґрунтованого визначення зон, у 

яких створюється загроза для здоров'я і життя людей і безпечних районів, а 

також визначенням категорії людей, що підлягають евакуації і розосередженню. 

Суть евакуації і розосередження випливає з наступних понять. Усередині 

міста, де найбільш ймовірні великомасштабні НС, і довкола нього за   ступенем 

небезпеки для людей прийнято виділяти наступні зони: 

– зону можливих сильних руйнувань. На її межі очікується надлишковий 

тиск у фронті ударної хвилі  Рочік =30 кПа – найбільш небезпечна зона; 

– зону можливих слабких руйнувань. На її межі очікується надлишковий 

тиск у фронті ударної хвилі Рочік = 10 кПа – мало небезпечна зона; 

– заміську зону. Це територія від межі зони можливих слабких руйнувань до 

адміністративної межі області даного міста – найбільш безпечна зона. 

Категорія населення визначається статусом об'єкта в умовах НС, що 

виникла. При цьому об'єкти можуть продовжувати роботу в місті в умовах НС, 

не зважаючи на небезпеку, або припиняти роботу в місті чи переносити свою 

діяльність у заміську зону. До останніх відносяться вищі навчальні заклади. 

З урахуванням викладених понять суть евакуації полягає в наступному. 

Евакуація – це організоване виведення чи вивезення робітників та 

службовців підприємств і організацій, що припиняють роботу в місті або 

переносять свою діяльність у заміську зону, а також непрацездатного і 

незайнятого в сфері виробництва населення з зони можливих сильних руйнувань 

у заміську зону. 

Суть розосередження. 

Розосередження – це організований вивіз робітників та службовців 

підприємств, що продовжують роботу в місті в умовах НС, із зони можливих 

сильних руйнувань у заміську зону. 

Евакуація здійснюються за виробничо-територіальним принципом. Це 

означає, що вивезення і виведення у заміську зону робітників, членів їхніх 

родин, студентів вишів, учнів середніх навчальних закладів організується через 

відповідні підприємства, установи, навчальні заклади. Виведення чи вивезення 

іншого населення здійснюється житлово-експлуатаційними організаціями за 

місцем проживання. 

Принципово евакуація може проводитися наступним способом: 

1. Шляхом вивезення всього населення всіма видами транспорту. Цей спосіб 

оперативний, зручний, але дорогий і нереальний. 

2. Шляхом виведення всього населення пішки. Цей спосіб повільний, 

громіздкий і важко керований. 

3. Комбінованим способом, при якому частина населення виводиться пішки, 

частина вивозиться транспортом. 

 

4.3.1. Евакуаційні органи, їхні функції та задачі 

Для планування, організації і керування евакуацією створюються 

евакуаційні органи.  

А. У місті: 



– евакуаційні комісії (ЕК), призначені для планування, організації і 

керування евакуацією; 

– збірні евакуаційні пункти (ЗЕП), призначені для збору, реєстрації і 

відправлення людей у заміську зону одним із вище названих способів. 

Б. У заміській зоні: 

– евакоприймальні комісії (ЕПК), призначені для планування, організації і 

керування прийомом людей; 

– проміжні пункти евакуації (ППЕ), призначені для прийому і тимчасового 

розміщення людей, евакуйованих пішки. 

– приймально-евакуаційні пункти (ПЕП), призначені для прийому, обліку 

прибулих людей і розміщення їх на проживання. 

ПЕП розгортаються в кінцевих районах розміщення людей. 

1. Райони для розміщення людей, що евакуюються, призначаються в 

глибині заміської зони, по можливості далі від міста. 

2. Райони для розміщення людей, яких розосереджують, призначаються за 

межею зони можливих слабких руйнувань поблизу дорожніх комунікацій 

ближче до міста з таким розрахунком, щоб часу на рух з міста в ці райони і назад 

у місто до місця роботи затрачалося не більш 4 -5 годин. 

 

4.3.2. Порядок проведення евакуації 

За масштабом охоплення території і населення евакуація може проводитися 

як: часткова евакуація за рішенням місцевих органів влади при загрозі повені, 

радіаційного, хімічного або біологічного зараження місцевості; загальна 

евакуація за рішенням уряду України при загрозі виникненні надзвичайної 

ситуації військового характеру. 

При проведенні загальної евакуації оповіщення про це здійснюється усіма 

засобами передачі інформації. Отримавши оповіщення, кожна людина повинна 

підготувати себе і житло до евакуації. Підготувати себе – це означає зібрати всі 

документи, 2-3-х денний запас продовольства, одяг і предмети першої 

необхідності. Підготувати житло – це означає відключити електрику, перекрити 

газ, воду, закрити вхідні двері. Після цього кожен повинен прибути на збірний 

евакуаційний пункт. Там зареєструватися, одержати ЗІЗ і за вказівкою 

адміністрації збірного евакуаційного пункту прямувати в район розміщення в 

заміській зоні. У районі розміщення зареєструватися в приймальному 

евакуаційному пункті і за вказівкою адміністрації приймального евакуаційного 

пункту прямувати до місця проживання. 

Для розміщення людей на житло можуть використовуватися: будинки 

відпочинку, санаторії, турбази, дачні будиночки, підселення до місцевих 

жителів. 

 

4.4. Радіаційний, хімічний і біологічний захист населення; режими 

радіаційного захисту робітників та службовців об’єкту 

 

Радіаційний, хімічний і біологічний захист населення – це комплекс заходів, 

що проводять з метою захисту населення від радіаційного, хімічного і 

біологічного зараження. Він включає: 



– оповіщення населення про радіоактивне, хімічне і біологічне зараження, а 

також надання інформації у сфері цивільного захисту; 

– забезпечення населення засобами індивідуального захисту (ЗІЗ); 

– дозиметричний і хімічний контроль; 

– визначення і використання режиму радіаційного захисту. 

 

 

 

4.5. Оповіщення населення про надзвичайну ситуацію, порядок 

надання інформації у сфері цивільного захисту 

До системи оповіщення населення про надзвичайну ситуацію і до порядку 

надання інформації у сфері цивільного захисту пред’являються наступні вимоги: 

бути своєчасними, достовірними, відкритими і доступними. 

На теперішній час діє серія сигналів оповіщення, розроблених для мирного 

та воєнного часу. 

Загальним сигналом є сигнал "УВАГА ВСІМ", що подається 

переривчастими звуковими сигналами з метою притягнення уваги людей для 

послідуючого сприйняття сигналу оповіщення та   інформації, що передається, 

як необхідна для прийняття засобів захисту населення.  

Сигнали сповіщення. 

1. Для мирного часу: 

- аварія на хімічно-небезпечному та біологічно-небезпечному об'єкті; 

-аварія на АЕС; 

- про можливий землетрус 

- повінь; 

- штормове попередження. 

2. Для воєнного часу: 

- повітряна небезпека; 

- закінчення повітряної небезпеки; 

- загроза хімічного та біологічного зараження; 

- загроза радіаційного зараження. 

Після кожного сигналу, оповіщення передається оперативна інформація, 

необхідна для прийняття рішення на використання захисту 

Наприклад, при аварії на хімічно-небезпечному об'єкті передається 

наступна оперативна інформація про характер аварії та рекомендації, щодо дій 

населення, приблизно, наступного змісту: "УВАГА!" говорить штаб цивільного 

захисту та надзвичайних ситуацій міста… Громадяни, трапилася аварія на ... з 

виливом (викиданням) сильнодіючої отруйної речовини ... Хмара зараженого 

повітря розповсюджується в напрямку .... В зону хімічного зараження 

підпадають ... . Населенню, що проживає на вулицях ... , негайно покинути 

житлові будинки, будівлі установ, підприємств, організацій та вийти в район .... 

Про отриману інформацію сповістіть сусідів. В подальшому діяти по вказівці 

штаба ГО та надзвичайних ситуацій".  

Подібна оперативна інформація буде передаватися у сфері цивільного 

захисту в разі аварій на атомних електростанціях, стихійних лих, а у воєнний час 

у разі повітряної небезпеки, загрози хімічного та радіоактивного зараження. 



Системи оповіщення населення в Україні створюються на різних рівнях: 

загальнодержавному, регіональному, місцевому та об'єктовому. 

На об’єкті господарювання оперативна інформація надається наступним 

чином. 

Сигнал "УВАГА ВСІМ" передається за допомогою сирени. По цьому 

сигналу в приміщеннях об'єкту вмикають всі наявні засоби масової інформації 

для прийняття послідуючих сигналів оповіщення та інформації, необхідної для 

прийняття відповідних мір захисту. Сигнали оповіщення та інформації про 

надзвичайні ситуації передаються по радіо та телефонній лінії зв'язку. Черговий, 

що знаходиться на ПУ трансформує інформацію, що передається, на 

автоматичну телефонну станцію (АТС) та до радіовузла об'єкта. АТС 

циркулярно у визначеній послідовності передає цю інформацію посадовим 

керуючим особам. 

Радіовузол об'єкта вмикає інформацію про надзвичайну ситуацію в місцеву 

радіомережу для сповіщення у житлових будинках на території. 

Крім того, сигнали оповіщення та інформація одночасно передаються по 

міській радіомережі. 

Така система оповіщення дозволяє довести інформацію про надзвичайну 

ситуацію практично до всіх робітників та службовців об'єкта і населення 

території. 

 

4.6. Забезпечення населення засобами індивідуального захисту 

 

Населення забезпечується табельними засобами, якими є: цивільний 

протигаз ГП-5 (ГП-7), аптечка індивідуальна АІ-2, індивідуальний 

протихімічний пакет ІПП-8. 

Ці засоби накопичуються за місцем роботи і за місцем проживання на 105% 

населення і зберігаються: для працюючого населення і студентів вишів за місцем 

роботи і навчання, для непрацюючого населення за місцем проживання на 

районних складах. 

Видача ЗІЗ на руки здійснюється в період виникнення НС одночасно з 

проведенням евакуації за рішенням місцевої виконавчої влади (при частковій 

евакуації) чи за рішенням уряду (при загальній евакуації).  

Видача здійснюється для працюючого населення і студентів за місцем 

роботи та навчання і для непрацюючого населення за місцем проживання за 

заздалегідь складеними списками. Для видачі ЗІЗ розгортаються "пункти видачі 

протигазів". 

 

4.7. Дозиметричний і хімічний контроль 

 

Суть дозиметричного і хімічного контролю полягає в контролі 

радіоактивного опромінення робітників та службовців об'єктів і населення, а 

також у визначенні ступеня зараженості радіоактивними речовинами і сильно 

діючими отруйними речовинами (СДОР) місцевості, і предметів. 

Дозиметричний контроль включає контроль опромінення і контроль 

радіаційного забруднення (РЗ). 

Контроль опромінення поділяється на: груповий та індивідуальний. 



Груповий контроль проводиться на об'єкті по бригадах і цехах з метою 

визначення їхньої категорії працездатності. Для цього в бригаді, цеху та у 

формуванні цивільного захисту враховуються дози опромінювання для кожної 

людини і записуються наростаючим підсумком у «Журналі контролю 

опромінення» (Таблиця 4.3). Періодично сумарну дозу з журналу записують в 

«Індивідуальну картку обліку доз опромінювання». У залежності від сумарної 

(залишкової) дози і часу, за який ця доза отримана, визначається категорія 

працездатності людей (Таблиця 4.4). Індивідуальний контроль проводиться з 

метою виміру дози опромінювання, отриманої кожною людиною. Це необхідно 

для первинної діагностики ступеню променевої хвороби. 

Таблиця 4.3.  

Журнал контролю опромінення за     міс. 200  р. 

(найменування цеху, формування ЦО) 
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Таблиця 4.4  

Категорії працездатності людей в залежності від залишкової дози 

опромінення 

 
Категорії працездатності Доза опромінення Р, отримана протягом днів 

4 30 

Повна працездатність  

Працездатність зберігається 

Працездатність обмежена  

Працездатність значно обмежена 

до 50  

до 150  

до 250  

більше 250 

до 100  

до 250  

до 400  

більше 400 

Примітка. Залишкова доза опромінювання - це доза радіоактивного опромінення, не 

відновлена організмом до даного терміну; залежить від часу, який пройшов після 

опромінення. 

 

Контроль радіаційного забруднення проводиться з метою виміру ступеню 

забруднення людей, будинків, споруджень, устаткування, продовольства, води і 

т.д. 

Контроль може бути суцільним зі стовідсотковою перевіркою людей і 

техніки, і вибірковим – з перевіркою від 30% до 50% людей і техніки. 



Ступінь небезпеки зараженого об'єкта визначається шляхом порівняння 

виміряної величини зараження з припустимою (Таблиця. 4.5). 

Хімічний контроль проводиться  з метою визначення ступеню зараження 

СДОР ЗІЗ, техніки, продовольства, води і місцевості. 

 

Таблиця 4.5.  

Допустимі ступені зараженості деяких об'єктів, провізії та води 

радіоактивними речовинами (протягом 1 доби) 

 
Найменування об'єкту, продуктів Доза опромінення, мР/г 

Автотранспорт і техніка 200 

Споруди всередині 100 

       »     зовні 500 

Проходи вулиці 1000 

Поверхня тіла тварин 100 

Ліва частина протигазу 10 

Натільна білизна 20 

Одяг, взуття, спорядження ЗО 

Поверхня тіла людини 20 

Засоби індивідуального захисту 30 

Медико-санітарне майно 50 

Провізійна тара, кухонний інвентар, обладнання столових 50 

М'ясо сире (туша) 20 

Риба сира (1 кг) 1.5 

Хліб (буханка) 1.5 

Сипучі продукти, їжа варена 1.5 

Вода (відро) 4 

 

Хімічний контроль на об'єкті може бути суцільним (контроль 100% техніки 

і людей) і вибірковий (контроль до 50%). 

 

4.8. Порядок визначення і використання режиму радіаційного захисту 

робітників та службовців об’єкту 

 

Під режимом радіаційного захисту (РРЗ) розуміється порядок дій людей, 

застосування засобів захисту в зоні радіоактивного зараження, що виключає 

поразку та переопромінення людей вище встановлених доз, а також перелік 

захисних заходів, що застосовуються для зменшення радіоактивної дії на 

робітників, службовців та населення на атомних електростанціях. 

Режими радіаційного захисту розроблені завчасно для різноманітних умов 

проживання та рівнів радіації на місцевості. 

На теперішній час розроблено та введено в дію два режими радіаційного 

захисту в умовах радіоактивного зараження: 

а) для мирного часу в разі аварії на АЕС; 

б)для воєнного часу в разі ядерного вибуху. 

 



Таблиця 6.  

Режими радіаційного захисту в разі аварії на АЕС 

 

Но-

мер 

режи

му 

Потуж-

ність дози 

випромі-

нювання, 

мР/год 

 

 

Захисні міри, що проводяться керівництвом для зменшення дії радіації 

на робітників, службовців та населення 

№1 0,1-0,3 а) Укриття дітей в приміщеннях під наглядом дорослих. Розділення їх 

за віковими групами в окремих приміщеннях. 

б) Герметизація приміщення. 

в) Герметизація, пакування, продуктів харчування, води, білизни. Час 

знаходження на вулицях дорослого населення обмежується. 

Знаходження на вулицях в респіраторах. Встановлення санітарних 

бар'єрів на входах в приміщення. 

№2 0,3-1,5 а, б, в, 

г) Проведення йодної профілактики дітям. 

д) Знаходження на вулицях заборонено. При крайній необхідності 

знаходження на вулицях можливе тільки в респіраторах, чоботях, 

плащах, в головних уборах та рукавичках. Встановлення санітарних 

бар'єрів на входах. 

№3 1,5-15 а. б, в, г, д, 

е) Проведення йодної профілактики всьому населенню, часткова 

евакуація дітей та. вагітних жінок. 

№4 15,0-100 а, б, в,г,д,.е,                 ...... 

є) Евакуація населення, крім невоєнізованих та спеціальних 

формувань 

№5 більш 0,1 

Р/год 

а, б, в, г, д, е, є, . 

ж) Повна евакуація населення. 

Доза 

внутрішнього 

опромінення, Бер 

Захисні міри при дозі внутрішнього опромінення, що прогнозується. 

Від 250 до 400 а) Евакуація дітей та жінок. 

400 та більше а), 

б) Евакуація іншого дорослого населення 

 

Для мирного часу розроблені п'ять типових режимів №1...№5, для 

потужності лози випромінювання від 0,1 мР/год до 0,1 Р/год та більше. В 

кожному типовому режимі передбачені заходи захисту робітників, службовців та 

населення, відповідні потужності дози випромінювання. Крім того дані режими 

визначають заходи захисту в разі отримання дози за рахунок внутрішнього 

випромінювання: 

1. При прогнозованій дозі від 250 до 400 Бер підлягають евакуації жінки та 

діти. 

2. При очікуваній дозі більше 400 Бер підлягають евакуації всі дорослі. 

Зміст режимів радіаційного захисту в разі аварії на АЕС викладено в 

Таблиці 6. 

Для воєнного часу розроблено вісім типових режимів. З них типові режими 

№№1,2,3 призначені для населення, що не працює, №№4,5,6 та 7 - для 

працюючого населення, в тому числі для студентів вишів, режим №8 для 

особливого складу формувань при веденні PHP в осередку ураження. 



Режим радіаційного захисту визначається і вводиться в дію в наступній 

послідовності: 

1. Підрозділ радіаційної та хімічної розвідки за допомогою дозиметричного 

приладу ДП-5В вимірює потужність дози опромінення (рівень радіації) на об'єкті 

в мР/год. 

2. За виміряної потужності дози опромінення за Таблицею 6 обирають 

відповідний номер режиму та вводять його в дію. 

Так, наприклад, якщо виміряна потужність дози на території населеного 

пункту складає 0,4 мР/год, то треба вживати заходи по дотриманню режиму № 2: 

а). Укриття дітей у помешканнях під спостереженням дорослих; 

б). Герметизація помешкань; 

в). Герметизація, упаковка продуктів харчування, води, білизни. Установка 

санітарних бар'єрів на входах у помешкання; 

г). Проведення йодної профілактики дітям; 

д). Перебування на вулицях заборонено. В разі крайньої необхідності 

можливо тільки в респіраторах, чоботях, плащах, головних уборах і рукавичках. 

Встановлення санітарних бар'єрів на входах. 

 

  



Лекція 5.. ПІДВИЩЕННЯ  СТІЙКОСТІ  ОБ’ЄКТІВ  ГОСПОДАРЮВАННЯ  

В  УМОВАХ  НАДЗВИЧАЙНИХ  СИТУАЦІЙ 
 

5.1. Стійкість роботи об’єктів господарювання  

та фактори, що впливають на неї 

 

Ефективність економіки держави залежить від того, наскільки окремі галузі 

господарства здатні стійко працювати не тільки у звичайних умовах, а й в 

умовах НС мирного та воєнного часу. 

Значні руйнування, пожежі та втрати серед населення, викликані 

наслідками НС, можуть стати причиною різкого скорочення випуску 

промислової та сільськогосподарської продукції, а отже і зниження 

економічного потенціалу держави. Виникає потреба завчасного вживання 

заходів щодо забезпечення стійкої роботи промислових об’єктів на випадок 

виникнення НС. 

Знання можливих НС, характерних для якоїсь місцевості та виробництва, 

дозволяє диференційовано і цілеспрямовано розробляти та здійснювати заходи, 

що можуть запобігти аваріям, катастрофам та стихійним лихам або пом’якшити 

їх наслідки. 

Стійкість роботи об’єкта господарювання – це здатність його в умовах 

НС випускати продукцію у запланованому обсязі та визначеної 

номенклатури, а в разі слабких та середніх руйнувань або порушення 

матеріального постачання відновлювати виробництво власними силами у 

короткий термін. 

На стійкість роботи промислового об’єкта впливають такі чинники: 

- захищеність робітників та службовців від уражальних факторів у НС; 

- здатність інженерно-технічного комплексу об’єкта (будівель, споруд, 

обладнання та комунально-енергетичних мереж) протистояти руйнівній дії 

уражальних факторів аварій, катастроф, стихійного лиха та сучасної зброї; 

- надійність постачання об’єкта електроенергією, водою, паливом, 

комплектуючими та сировиною; 

- підготовленість об’єкта до проведення аварійно-рятувальних та 

відновлюваних робіт; 

- оперативність управління виробництвом та здійсненням заходів ЦЗ у НС. 

Підвищення стійкості об’єкта досягають проведенням комплексу 

інженерно-технічних, технологічних, організаційних заходів. 

До інженерно-технічних заходів належать роботи, що забезпечують 

стійкість виробничих будівель і споруд, обладнання та комунально-

енергетичних систем. 

Технологічні заходи забезпечують підвищення стійкості об’єкта 

спрощенням технологічного процесу виробництва кінцевої продукції та 

виключенням або обмеженням розвитку аварій. 

Організаційні заходи передбачають розробку ефективних дій керівного 

складу, служб та формувань ЦЗ, спрямованих на захист виробничого 



персоналу, проведення рятувальних та інших невідкладних робіт та 

відновлення виробництва. 

 

5.2. Норми проектування інженерно-технічних заходів цивільного 

захисту 

 

Заходи щодо підвищення стійкості об’єктів господарювання здійснюють 

відповідно до вимог Норм проектування інженерно-технічних заходів, які 

починають діяти після прийняття постанови урядом. Вимоги норм призначені 

для того, щоб в умовах НС: 

- забезпечити захист населення та знизити масштаби руйнувань (пожеж, 

затоплень, заражень); 

- підвищити стійкість роботи об’єктів господарювання і галузей економіки; 

- створити умови для успішного проведення робіт з ліквідації наслідків НС. 

Вимоги норм проектування реалізують під час проектування та забудови 

міст, будування нових промислових підприємств, об’єктів енергетики, 

транспортних систем, систем водо- та газопостачання, а також під час їх 

реконструкції. 

Головним документом, відповідно до якого слід планувати та 

здійснювати інженерно-технічні заходи цивільного захисту (ІТЗ ЦЗ) є 

«Будівельні норми і правила» (БН і П 2.00.05-90), а також «Загальні вимоги до 

розвитку і розміщення потенційно небезпечних виробництв з урахуванням 

ризику надзвичайних ситуацій техногенного походження» (Київ, НАН 

України, 1995). Запровадження норм проектування ІТЗ ЦЗ здійснюється 

диференційовано з урахуванням ролі і важливості міст і об’єктів економіки. 

Для цього міста поділяють на групи, а об’єкти – на категорії за такою 

класифікацією:  

міста: «Особливої групи», І, ІІ та ІІІ груп;  

об’єкти господарювання: «Особливої важливості», І та ІІ категорій.  

Об’єкти атомної енергетики виділяють в окрему групу. 

Для «категорійних» міст і об’єктів з метою реалізації ІТЗ встановлено дві зони: 

- можливих слабких руйнувань, де очікується (за прогнозом) надмірний тиск у 

фронті повітряної УХ Рф = 10–30 кПа;  

- можливих сильних руйнувань, у межах якої очікується Рф  30 кПа. 

Межа зони сильних руйнувань для міст «особливої», І, ІІ, ІІІ груп 

пролягає в межах проектної забудови міста (ПЗМ), а зони слабких руйнувань 

– на відстані 7 км від межі проектної забудови міста (ПЗМ приймають 

відповідно до затвердженого генерального плану забудови на розрахунковий 

період). Для об’єктів «особливої важливості» межа зони сильних руйнувань 

пролягає на відстані 3 км від межі проектної забудови об’єкта; слабких – 10 

км. 



Вимоги до забудови міст. Основні вимоги до планування і забудови 

нових міст, а також реконструкції збудованих міст, такі: 

1. Забудовувати місто треба окремими житловими масивами, 

мікрорайонами. Їх межами мають бути парки, смуги зелених насаджень, 

широкі магістралі, водойми, що створюють протипожежні розриви. 

2. У містах і мікрорайонах, де немає природних водойм, слід створювати 

штучні із запасом води для гасіння пожеж, проведення дезактивації території і 

санітарної обробки населення. 

3. У кожному секторі (мікрорайоні) має бути не менше однієї 

евакуаційної магістралі для евакуації населення із ОУ в заміську зону. 

Ширину магістралі, м, визначають за формулою: 

L = Hmax+ 15, 

де Hmax – висота найвищої будівлі на магістралі (окрім висотних 

громадських будівель каркасної конструкції), м. 

4. Міжміські автомобільні дороги слід прокладати в обхід міста. Це 

зменшить забруднення повітряного басейну міста від автотранспорту і не 

порушить транспортних зв’язків у разі повної руйнації міста при НС. 

5. Створення лісопаркової смуги навколо міста і будівництво в ній 

туристичних і спортивних баз, пансіонатів тощо. Це має важливе значення для 

організації відпочинку населення, а в разі НС – для розміщення евакуйованого 

населення міста. 

Вимоги до розміщення та будівництва об’єктів господарювання. Нові 

важливі промислові підприємства слід будувати за межами зони можливих 

руйнувань (міської забудови). У місті можна будувати лише бази та склади з 

товарами першої необхідності, підприємства для обслуговування населення. 

Вибираючи місце будівництва об’єкта, враховують наявність поблизу 

підприємств, які можуть бути джерелом небезпеки (гідровузли, хімічні 

підприємства та ін.), рельєф місцевості, сейсмічність району, панівні вітри 

тощо. 

Групи нових підприємств промисловості та окремих категорійних 

об’єктів слід будувати в економічно перспективних малих і середніх містах, 

селищах і сільських населених пунктах, розташованих від межі проектної 

забудови категорійних міст і об’єктів особливої важливості на такий відстані:  

не менше 60 км від міст «особливої» і І групи,  

40 км – міст ІІ групи,  

25 км – міст ІІІ групи та об’єктів «особливої важливості». 

Розміщення АЄС повинно забезпечувати радіаційну безпеку населення у 

разі аварії. Мінімально допустима відстань АЕС від межі проектної забудови 

міста залежить від чисельності населення міста і потужності АЕС і становить:  

не менше 25 км для міста з населенням 100–500 тис.,  

не менше 100 км для міст з населенням більше 2000 тис. осіб. 



Підприємства з переробки легкозаймистих і пальних рідин, вибухових 

речовин і матеріалів, об’єктів, що мають СДОР, а також базові склади 

зазначених речовин і матеріалів слід розміщати в заміській зоні на безпечній 

відстані від населених пунктів і об’єктів нижче за схилом місцевості щодо 

житлових масивів, автомобільних доріг і залізниць. Базові склади нафти і 

нафтопродуктів, які споруджують на берегах річок (на відстані до 200 м від 

краю води) слід розміщувати нижче (за течією води) і на відстані не менше 

100 м від населених пунктів. 

Проектування і будівництво нових об’єктів господарювання здійснюється 

відповідно до таких вимог: 

1. Будівлі і споруди розміщують розосереджено, з протипожежними 

розривами між ними Lp = H1 + H2 + (15…20) м, де H1, H2 – висота сусідніх 

будівель, м. 

2. Найбільш важливі промислові будівлі та споруди будують з меншою 

кількістю висотності з використанням вогнетривких матеріалів. 

3. Склади для зберігання палива та легкозаймистих матеріалів розміщують 

біля меж об’єкта або за його межами, в підземних спорудах. 

4. Дороги на території об’єкта мають бути з твердим покриттям, забезпечувати 

найкоротше сполучення між виробничими будівлями та мати не менше двох 

виїздів з різних боків об’єкта. 

Для забезпечення надійного постачання об’єкта господарювання 

електроенергією, водою та газом в комунально-енергетичних системах слід 

передбачати: 

- дублювання джерел постачання; 

- кільцювання систем; 

- прокладання комунікацій під землею; 

- створення резервних джерел постачання або резервних запасів; 

- використання пристроїв для автоматичного вимикання пошкодженої 

дільниці. 

Електропостачання має здійснюватись від енергосистем, до яких входять 

електростанції на різних видах палива. Електроенергію до дільниць виробництва 

слід подавати окремими електрокабелями, прокладеними під землею. Також 

мають існувати автономні резервні джерела електропостачання. Для підвищення 

надійності водопостачання, крім вказаних способів, передбачають повторне 

використання води для технічних потреб. 

Виконання вимог Норм проектування сприяє не тільки безпечному та 

безперебійному функціонуванню промислових об’єктів, але й покращенню 

умов праці та проживання в певному районі. 

 

5.3. Оцінювання стійкості роботи об’єкта господарювання  

 



Перед тим, як планувати та вживати заходи, щодо підвищення стійкості 

роботи будь-якого об’єкта, потрібно оцінити стійкість цього об’єкта. 

Мета оцінювання стійкості – виявлення найбільш слабких елементів 

виробництва відносно дій уражаючих факторів НС та розроблення конкретних 

рекомендацій, щодо підвищення стійкісті як слабких елементів, так і об’єкта в 

цілому. 

Для оцінювання реальної стійкості на об’єкті періодично проводить 

дослідження інженерно-технічний персонал об’єкта під керівництвом 

начальника ЦЗ (керівника підприємства). 

На початковому етапі створюють дослідницькі групи, розробляють план 

досліджень та інші керівні документи. 

На другому етапі дослідницькі групи оцінюють стійкість інженерно-

технічного комплексу, надійність захисту виробничого персоналу, стійкість 

постачання та управління за різних НС після попередньої підготовки. 

 

Оцінювання стійкості об’єкта відбувається за такою методикою: 

- стійкість об’єкта оцінюють відносно кожного з можливих уражаючих 

факторів НС (варіантів аварій, стихійного лиха, застосування сучасної зброї); 

- ураховують максимальні значення параметрів уражаючих факторів щодо 

умов розташування об’єкта. 

- оцінюють стійкість кожного елемента об’єкта; 

- стійкість об’єкта в цілому визначають за стійкістю найбільш слабкого  

елемента. 

 

Послідовність оцінювання стійкості об’єкта до дії повітряної ударної хвилі 

Вибирається критерій оцінки стійкості об’єкта до дії ударної хвилі (УХ). 

Критерієм стійкості об’єкта до дії УХ є граничне значення надлишкового 

тиску, за якого елементи об’єкта зберігаються або отримують слабкі та середні 

руйнування. Це значення надлишкового тиску називають границею стійкості 

об’єкта до УХ і позначають ΔРф.гран. 

Методика оцінювання стійкості об’єкта до дії УХ включає: 

- розрахунок максимального значення надлишкового тиску УХ, що 

очікується в районі об’єкту,  ΔРф.max; 

- розрахунок границі стійкості об’єкту до дії УХ,  ΔРф.гран; 

- аналіз результатів оцінювання: висновок – стійкій об’єкт чи ні; 

визначення заходів щодо підвищення стійкості об’єкту.  

Стійкість об’єкта оцінюють для екстремальних умов. 

Умови стійкості об’єкта такі: якщо ΔРф.max   ΔРф.гран – об’єкт нестійкий, 

якщо ΔРф.max < ΔРф.гран – об’єкт стійкий до дії УХ. 

-  
 

Розрахунок максимального значення надлишкового тиску у фронті 

УХ, очікуваної у районі об’єкту (ΔРф.max) 



Алгоритм розрахунку визначається наступними теоретичними 

положеннями.  

При аварії на вибухонебезпечному об’єкті газ пропан витікає з ємності 

сховища, змішується з повітрям, утворюючи вибухонебезпечну газо-повітряну 

суміш (ГПС). 

В разі вибуху ГПС навкруги центра вибуху утворюються три зони 

вибуху: 

- Зона І (зона детонаційної хвилі) радіусом 3
1 5,17 Qr  і величиною 

∆Рф.1=1700 кПа; 

- Зона II (зона дії продуктів вибуху) радіусом 12 7,1 rr   і величиною на 

границях зони ∆Рф.2=1350-300кПа, яка розраховується за формулою 

∆Рф.2=1300 (r1/R0)3+50, кПа. 

- Зона III (зона дії повітряної ударної хвилі), радіус якої необмежений, і 
величиною ∆Рф.3, яка визначається за спеціальною формулою або за графіком. 

Сказане визначає наступну послідовність проведення розрахунків: 

1. Розраховуємо радіус 1042005,175,17 33
1  Qr м. Порівнюємо значення 1r  з 

віддаленням цеху від вибухонебезпечного об’єкту R. Оскільки 800R м > 1041 r м, 

цех розташований за межами зони І. 

2. Розраховуємо радіус 2r , 8,1761047,17,1 12  Rr м. Порівнюємо 2r  з 

віддаленням цеху від вибухонебезпечного об'єкту R. Оскільки 800R м > 8,1762 r

м, цех розміщений за межами зони II і знаходиться в зоні III. 

3. З урахуванням цього визначаємо величину надлишкового тиску у фронті 

ударної хвилі в районі цеху на відстані R від центра вибуху: 

– за формулою                   
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– за графіком для визначення надмірного тиску УХ при вибуху газоповітряної 

суміші (див. рис. 3.5),  

– за вихідними даними Q=200T та R=800 м значення кПа
г

...P
р3Ф  . 

Більше з розрахованих значень приймається за кПа...P
maxФ  . 

за формулою   кПакПакПа
гф

......P,...PmaxP
р3Ф,3ФmaxФ  . 

Висновок: за результатами розрахунків в районі цеху очікується максимальне 

значення надлишкового тиску у фронті ударної хвилі    ФP мах=… кПа. 

Розрахунок границі стійкості об’єкту  до дії ударної  хвилі  

Границею стійкості об’єкту  до дії ударної хвилі вважається величина 

надлишкового тиску у фронті ударної хвилі, яка викликає середні руйнування 

об’єкту. 

Алгоритм розрахунку 

Виділяють за вихідними даними елементи об’єкту зі збільшеними 

характеристиками та записують їх в таблицю 5.1. 

За таблицею (додаток  2) визначають величини ФP , які викликають слабкі, 

середні, сильні та повні руйнування елементів об’єкту та записують їх в 

таблиці 5.1. 

Таблиця 5.1.  



Елементи об’єкту зі збільшеними характеристиками 

 

Елементи об’єкту 
Значення ФP , що викликають руйнування 

слабкі середні сильні повні 

Будівля із збірного 
залізобетону 

10-20 20-30 — 30-60 

Верстати середні 15-25 25-35 35-45 — 
Трубопроводи на 

естакадах 
20-30 30-40 40-50 — 

Кабельні лінії 

наземні 
10-30 30-50 50-60 >60 

 

Креслимо таблицю 5.2. «Результати оцінки стійкості об’єкту до ударної 

хвилі» та заповнюємо її: 

 

Таблиця 5.2.  

Результати оцінки стійкості об’єкту до ударної хвилі 

 

 

Умовні позначення: 

 

- слабкі руйнування 

 

- середні руйнування 

 

- сильні руйнування 

 

- повні руйнування 

 

За результатами розрахунків границя стійкості об’єкту до дії ударної хвилі 

складає ΔРф.гран = 20 кПа. 

Наймену-

вання 

об'єкту 

Елементи 

об'єкту і їх 

збільшені 

характерис- 

тики 

Ступінь руйнування  

при ДРф, кПа Границя 

стійкості 

елемента, 

кПа 

Збитки 

елемента, 

% 

Границя 

стійкості 

об'єкту, 

кПа 

         

ДРф.мах=35 кПа 

 
10  20  30  40  50  60  70  80  90 

Цех 

механічний 

Будівлі зі 

збірного 

залізобетону 

          

20 92 

20 

Верстати 

Середні 

 

          

25 50 

Трубопро-

води на  

естакадах 

          

30 40 

Кабельні 

лінії 

наземні 

          

30 45 



 

Порядок заповнення таблиці 5.2. 

1. Записуємо найменування об’єкту та його елементів зі збільшеними 

характеристиками. 

2. За допомогою умовних позначень переносимо величини ФP , що 

викликають слабкі, середні, сильні та повні руйнування із таблиці 4.1. в таблицю 

4.2. 

3. В першу колонку таблиці записуються значення ФP , що викликають 

середні руйнування. 

4. В третю колонку записуємо значення ФP , що є мінімальним значенням 

границі стійкості елементу об’єкту. 

5 Друга колонка заповнюється таким чином. У середній частині таблиці 

проводиться "жирна" смуга, відповідна величині 
maxФP . По тому, крізь які 

руйнування кожного елемента ця смуга проходить, з урахуванням 

співвідношення, представленого в таблиці 5.3., визначається значення відсотків 

очікуваних збитків даного елементу. 

 

Таблиця 5.3.  

Співвідношення ступеню руйнування і очікуваних збітків 
 

Ступінь руйнувань Слабкі Середні Сильні Повні 

Очікувані збитки, % 10...30 30...50 50...90 90... 100 

 

Висновки та пропозиції 

1. Порівнюючи ΔРф.гран об’єкту з очікуваною величиною ΔРф.max, 

визначають, чи стійкий об’єкт до дії УХ. 

При ΔРф.max   ΔРф.гран об’єкт нестійкий, а при ΔРф.max < ΔРф.гран  об’єкт стійкий до 

дії УХ. 

2. Визначають, які з елементів найбільш слабкі (з малими ΔРф.гран). 

3. Визначають, до якої величини доцільно підвищувати стійкість об’єкту. 

Доцільно підвищувати стійкість об’єкту до очікуваного значення ΔРф.max, 

якщо це не потребує великих економічних витрат. В іншому випадку достатньо 

буде підвищити стійкість найслабших елементів до рівня стійкості більшості 

елементів об’єкта. 

5. На підставі висновків пропонують заходи щодо підвищення стійкості 

об’єкту. Такими заходами можуть бути заходи, що наведені у таблиці 5.4. 

 

 

 

 

Таблиця 5.4.  

Заходи щодо підвищення стійкості елементів об’єкту 

 
 

Елементи об’єкту 

 

 

Заходи щодо підвищення стійкості 



Будівля 

-встановлення додаткових колон та ферм перекриття; 

-встановлення підкосів або контрфорсів; 

-обвалювання цокольної частини грунтом 

Верстати 
-встановлення над верстатами захисних ковпаків та навісів; 

-підсилення кріплення верстатів до фундаменту 

Трубопроводи та 

кабельні лінії 

-заглиблення трубопроводів або кабелів під землею; 

-встановлення трубопроводів або кабелів на металевих естакадах; 

-здійснення кільцювання системи 

Загальні заходи 
-створення резервних запасів обладнання, апаратури, матеріалів для 

відновлення виробництва 

 

 

5.4.  Зниження ризиків і пом’якшення наслідків надзвичайних ситуацій 

 

Науково-технічний прогрес характеризується зростанням кількості аварій, 

катастроф та посиленням їх руйнівного ефекту. Техногенні катастрофи мають 

таку періодичність або ймовірність: глобальні – 0,02–0,03 за рік; національні – 

0,05–0,1 за рік; місцеві 1–20 за рік; об’єктові – 10–500 за рік. 

На останнє десятиліття XX століття припадає майже половина загиблих і 

40% постраждалих у катастрофах під час стихійних лих впродовж століття. 

Вихід із такого становища один – зниження ризиків і пом’якшення наслідків 

НС, що вирішується на основі нової ідеології протидії катастрофам і розробленої 

на її базі державної стратегії управління ризиками. 

В основу програми запобігання та реагування на НС техногенного та 

природного характеру покладено концепції прийнятного та виправданого 

ризику, стійкого розвитку суспільства. 

Концепцію прийнятного ризику використовують для раціонального плану-

вання заходів із забезпечення безпеки людей з урахуванням соціальних та еконо-

мічних факторів. На її основі забезпечують техногенну безпеку. Прийнятний 

ризик – це ризик, який суспільство може забезпечити в певний період часу. 

Рівень прийнятного ризику встановлюється в державі законодавством. 

За концепцією виправданого ризику прийнятний той ризик, котрий 

виправданий суспільством. При цьому представники суспільства, безпека яких 

на певному етапі розвитку науки і техніки не може бути забезпечена на 

прийнятому рівні (тих, хто реалізує нові технології з великим ризиком в 

інтересах суспільства), отримують соціально-економічні компенсації від 

суспільства. 

Зниження ризиків і пом’якшення наслідків НС є стратегічним завданням 

держави у забезпеченні національної безпеки. 

У розв’язанні цього завдання важливе місце належить правовому 

забезпеченню. Регулювання законом господарської та іншої діяльності людей з 

метою зниження ризику НС можна здійснювати на трьох рівнях: 

- по-перше, повна заборона соціально-економічної діяльності (проживання 

людей, будівництво, функціонування об’єктів, технологій та ін.) у тих випадках, 

коли рівень ризику неприпустимо великий. Наприклад у разі надзвичайно 

високого ризику природних лих забороняти розселення людей безпосередньо в 

зонах затоплення тощо; 



- по-друге, постійне обмеження деяких видів господарської діяльності 

та/або використання (застосування) спеціальних способів діяльності у районах, 

де рівень ризику прийнятний за деяких умов. Це означає, що слід застосовувати 

спеціальні організаційні, технічні та інші заходи щодо захисту людей і об’єктів 

господарювання. Наприклад, використання спеціальних захисних споруд і 

особливих конструкцій на радіаційно-, вибухо- і пожежонебезпечних об’єктах, 

будівництво дамб і обвалування в районах можливих затоплень, укріплення 

схилів у районах з підвищеним ризиком зсувів тощо; 

- по-третє, тимчасове обмеження проживання і господарської діяльності 

(тимчасова евакуація) на визначених територіях, рівень ризику для яких 

підвищений у зв’язку з порушенням умов безпеки у процесі вказаної діяльності. 

Наприклад, провали та осідання грунту, руйнування будівель через 

незадовільну якість будівництва водопровідних мереж міста. 

Для розв’язання проблеми зниження ризику НС важливим є прогнозування і 

попередження аварій, катастроф, різних нестабільностей у природній і 

техногенній сферах. 

Для своєчасного прогнозування і виявлення небезпечного природного 

явища на стадії його зародження потрібна добре налагоджена загальнодержавна 

система моніторінгу за передвісниками стихійного лиха, катастрофи. 

Методи прогнозування наслідків НС за часом проведення можна поділити 

на дві групи: 

- що ґрунтуються на апріорних оцінках (припущеннях), отриманих за 

допомогою теоретичних моделей та аналогій; 

- основані на апостеріорних оцінках (оцінках наслідків НС, що вже 

трапилися). 

Головна мета другого этапу програми – реалізація інвестиційних проектів, 

спрямованих на зниження ризиків і пом’якшення наслідків НС техногенного і 

природного характеру. 

Основні напрями вкладання фінансових ресурсів на сучасному етапі 

такі: 

- удосконалення системи моніторінгу та прогнозування катастроф і 

стихійних лих; 

- розроблення і впровадження функціонального комплексу інформаційного 

забезпечення процесів управління в НС; 

- модернізація автоматизованої системи централізованого оповіщення 

населення; 

- реалізація заходів щодо першочергового життєзабезпечення населення в 

НС; 

- забезпечення населення засобами індивідуального захисту і 

медикаментами; 

- впровадження мобільних комплексів оцінювання стійкості і 

сейсмостійкості будівель і споруд; 

- удосконалення системи підготовки професійних рятувальників, штатних 

працівників державних установ у складі спеціально уповноважених органів 

виконавчої влади з питань ЦЗ, НС та безпеки життєдіяльності об’єктів. 



У концепції стійкого розвитку країни передбачено враховувати наслідки 

реалізації рішень, які приймають в економічній, соціальній, екологічній сферах, і 

передбачати найповніше оцінювання витрат, вигоди і ризиків за таких критеріїв: 

- ніяка господарська діяльність не може бути виправдана, якщо вигода не 

може покрити збитків, викликаних нею; 

- збитки навколишньому середовищу мають бути на якнайнижчому рівні, 

якого можна розумно досягти з урахуванням економічних і соціальних факторів. 

 


