
     Р о з д і л 1У.
ЗАХИСНІ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ.

Захисні споруди цивільної оборони – це споруди, які призначені для 
захисту людей від дії факторів ураження надзвичайних ситуацій тех-
ногенного, природного, екологічного та воєнного характеру. Захисні 
споруди за  своїми захисними властивостями діляться  на  сховища і 
протирадіаційні укриття.

4.1. СХОВИЩА ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ

     Сховища ЦО – це споруди, які забезпечують комплексний захист 
укритих людей від  дії  факторів  ураження НС.  Сховища,  які  знахо-
дяться  в  зонах  можливого  виникнення  масових  пожеж  і  в  зонах 
ураження СДОР, забезпечують також захист укритих людей від висо-
ких температур, отруєння продуктами горіння і ураження СДОР.
    Сховища повинні забезпечувати можливість безперервного перебу-
вання в них  укритих людей на протязі двох діб. За ступенем захисту 
від дії хвилі удару ядерного вибуху сховища розділяються на класи 
(таблиця 4.1).

Таблиця 4.1
Класифікація сховищ на класи за ступенем дії хвилі 

удару від ядерного вибуху

Клас сховища 1 11 111 1У У
Розрахункове навантаження - надмірний 
тиск хвилі удару на поверхні землі  біля 
споруди,  кгс/см2

5 3 2 1 0,5

    Нормативний клас сховищ в залежності від групи міста, категорії 
суб’єкта господарювання і місця розташування наведено у таблиці 4.2. 
При цьому радіус збору укривання людей приймається у разі забудови 
території  одноповерховими будинками 500 м, а багато-поверховими 
будинками – 400 м.

Таблиця 4.2
Нормативний клас сховищ

Місце розташування сховищ

К
л

ас
 с

хо
ви

щ
а

Група міста і категорія 
об’єкту по ЦО

Місце зведення сховища

Міста особливої важливості і 
першої категорії

В межах проектної забудови міста 11

В смузі 5 км від межі проектної 
забудови міста

1У

Міста другої і третьої груп; 
об’єкти  особливої  важливості  і 
першої категорії, які розташовані 
за  межами категорійних міст

В межах проектної забудови міста 111

В смузі 5 км від межі проектної 
забудови міста

1У
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    За умовами зведення сховища можуть бути, які завчасно зводяться 
в мирний час або швидко будуються з введенням повної готовності ЦО.
    Сховища ЦО, які завчасно будуються в мирний час, проектуються, 
як правило, вбудованими в підвальні поверхи споруд і будинків. При 
неможливості створення вбудованих сховищ, допускається будівницт-
во окремо розташованих сховищ.
    В мирний час сховища повинні використовуватися в інтересах на-
родного господарства і обслуговування населення. Місткість сховищ 
по типовим проектам складає: 100, 150, 300, 450, 600, 750, 900, 1200, 
1500, 1800 і більше чоловік.
    Об’ємно-планувальне рішення. Приміщення сховищ розділяються 
на основні (приміщення для укривання людей, тамбури-шлюзи, там-
бури)  і  допоміжні  (приміщення для розміщення обладнання систем 
фільтровентиляції, електрозабезпечення, водозабезпечення і каналіза-
ції).  В сховищах передбачаються захисні  входи і  виходи.  Приклади 
об’ємно-планувального рішення вбудованого і окремо розташованого 
сховища наведені на рисунках 4.1-4.2.
  

                            5         7    8     9     10                1
                                       6   13     12     11                           1

                          1

                             2                        
                                                                       4

                              
                             3

1-тамбури і шлюзи;  2-приміщення фільтровентиляційних установок; 3-дизельна; 
4-підсобні виробничі приміщення (приміщення для укривання людей); 5-чолові-
чий гардероб робочого одягу;  6-переддушева;  7-чоловіча  душова;   8-чоловічий 
гардероб домашнього одягу;  9- чоловічий туалет;  10-жіночий туалет; 11-жіночий 
гардероб робочого і домашнього одягу; 12-переддушова; 13-жіноча душова

    Норма площі полу основних приміщень для одної людини складає 
не менше 0,4-0,5 м2, а використання сховищ в мирний час для вироб-
ничих потреб повинна складати не більш 40% загальної площі схо-
вища. Об’єм приміщень на одну людину повинний бути не менш як 
1,5 м3.   
    Приміщення для укриття людей оборудуються нарами для сидіння 
розміром  0,45х0,45  м, для лежання 0,55х 1,8 м – на одну людину), 
ширина проходу між нарами повинна бути 0,7-0,85 м, а ширина про-
хідного проходу в сховищі повинна мати наступні розміри  0,9-1,2 м.

107

Рис. 4.1.

Об’ємно-
планувальне 

рішення 
вбудованого 

сховища (варіант)



    Розміри приміщення для фільтровентиляційного обладнання визна-
чається  його  габаритами  і  площею  необхідною  для  його  обслуго-
вування.

  1                 2

                      3

                                  4

                                                               3  
 
                    5     5                    8             2                      1
                                      7
                     6                          8

1-нахилені входи; 2-предтамбури; 3-тамбури; 4-приміщення для укриття людей; 
5-туалети;  6-насосна  фекальних  вод;  7-вентиляційна  камера;  8-камери  забору 
повітря
      
    Дизельна електростанція розташовується у зовнішньої стіни схови-
ща і відділяється від інших приміщень не горючою стіною з величи-
ною вогнестійкості, яка дорівнює 1 часу. Вхід у ДЕС з сховища облад-
нується тамбуром з двома герметичними дверима, що відкриваються в 
сторону сховища.
    Санітарні вузли: для чоловіків – 1 очко і 1 пісуар на 150 чоловік; 
для жінок – 1 очко на 75 чоловік; один умивальник на кожні 200 чоло-
вік, але не менше одного на санітарний вузол.

    Конструктивні рішення. Основними конструктивними елементами 
сховищ є: огороджуючі конструкції (зовнішні стіни, перекриття, фун-
даментна плита), внутрішні конструкції (стіни, колони), елементи вхо-
дів і аварійних виходів, захисні устрої в проймах (захисні герметичні 
двері і ставні), захисні устрої в технологічних проймах і вводах інже-
нерних комунікацій.
    Несучі конструкції розраховуються на дію повітряної хвилі ядер-
ного (звичайного) вибуху у відповідності з класом сховища. Маса 1 м2 

огороджуючих конструкцій повинна бути для сховищ 1-111 класів не 
менш 1500 кг, а для інших класів не менш 1100 кг. В масу перекриття 
включається маса встановленого обладнання (не більш 200 кг на 1 м2 

займаної  площі),  а  також  маса  шару  ґрунту  на  перекритті.  Залізо-
бетонні перекриття вбудованих сховищ повинні мати термоізоляцій-
ний  шар,  товщина  якого  визначається  у  відповідності  з  таблицею 
(табл. 4.3).
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Рис.4.2. 

Об’ємно-планувальне рішення окремо 
розташованого сховища (варіант)



Таблиця 4.3
Товщина термоізоляційного шару (в см)

Термоізоляційний
матеріал

Товщина залізобетонних стін і 
перекриття

40 см 30 см 20 см 10 см
Шлак котельний або доменний 10 15 20 30
Шлакобетон 12 20 25 35
Бетон важкий 20 30 40 50
Ґрунт 25 35 45 55

     
    Входи в сховища і аварійні виходи.  Вхід складається з спуску 
сходів або пандусу, переднього тамбуру, тамбуру (тамбур шлюзу) і 
вхідних  отворів  з  дверми.  Кількість  входів  залежить  від  місткості 
сховищ і кількості  людей, що приходяться на один вхід (табл. 4.4). 
При місткості сховища до 300 чоловік допускається робити один вхід 
і  аварійний  евакуаційний  вихід  з  висотою  двері  1,8  м.  Мінімальні 
розміри дверних отворів в сховищах наведені в таблиці 4.5.

Таблиця 4.4
Кількість чоловік, що приходяться на один вхід

Ширина входу, 
м

Кількість чоловік, що приходяться на один вхід при 
радіусі збору

До 200 м До 500 м
0,8 300 200
1,2 450 300
1,8 650 450
2,2 800 550
3,0 1000 750

Таблиця 4.5
Мінімальні розміри дверних отворів (в см)

Ширина 
отвору, см 60 80 120

Позначення 
розмірів

Тип  дверного  полотна
Циліндричне і 

плоске Циліндричне Плоске Циліндричне Плоске

a 120 160 140 240 200
d 70 100 80 160 120
b 110 140 140 170 170
l 100 110 110 130 130

    Для забезпечення пропуску людей після сигналу цивільної оборони 
на закриття дверей при входах в сховище створюються одно- або дво-
камерні тамбури-шлюзи. 
    Основні типи входів,  вхідні приміщення та аварійні виходи, які 
застосовуються в сховищах, наведені на рисунках 4.3-4.5.
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    Захист входів та інших отворів в сховищах виконується шляхом 
встановлення  типових захисних герметичних і  герметичних дверей, 
воріт і ставень, які наведені в таблиці 4.6. 
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                                        ГД         2
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Рис. 4.3. Основні типи входів в сховища
1 –передній тамбур; 2- тамбур; 3- сховище

                                     ℓ                          α

                                                                         d

                                                                Тамбур
                                   Передній                         
                                    тамбур                           d        
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Колінчатий 
тупиковий

Прямий 
тупиковий

Наскрізний

Вхідні 
приміщення 

(шлюзи) у 
сховища (варіант)



ℓ

              Тамбур

                               α
                d                                                                        

                                                                                   
                       
                                                        b

Рис.4.5. Аварійний вихід з оголовком
ЗГС - захисна герметична ставня; ГС – герметична ставня

    Захист входів та інших пройм в захисних спорудах цивільної обо-
рони (сховищах і укриттях проти радіації) здійснюється шляхом вста-
новлення типових захисних і  герметичних дверей, воріт і  ставень у 
відповідності з класом захисних споруд і місцем їх розташування та 
можливими надзвичайними ситуаціями. 
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Рис.4.4
Вхідні приміщення
 (шлюзи) у сховища 

(варіант)



Таблиця 4.5
Основні характеристики типових захисно-герметичних 

і герметичних дверей, воріт і ставень
Н

ай
м

ен
у-

ва
н

н
я

Ш
и

ф
р

Р
оз

м
ір

и
 о

тв
ор

ів
, с

м

М
ас

а,
 к

г Сфера використання
Клас сховища

11 111 1У
Коефіцієнт входу  Квх

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

За
хи

сн
і г

ер
м

ет
ич

ні
 д

ве
рі

ДУ-1

1800х2400 4500 + + + + + + +
1200х2000 1100 + + +
  800х1800 950 + + +

ДУ – 
111

1200х2000 700 + + + + + +

  800х1800 400 + + + + + +

Герме-
тичні
двері

ДУ-1

1800х2400 3100 + + + + + + + + +
1200х2000 400 + + + + + + + + +
  800х1800 300 + + + + + + + + +

Захисні 
герме-
тичні 

ворота

ВУ-1
3000х2400 4250 + +
2200х2400 3050 + +

ВУ-11
3000х2400 3600 + + + + + + +
2200х2400 2500 + + + + + + +

ВУ - 111
3000х2400 2800

2200х2400 2000

Захисні 
герме-
тичні 
ставні

СУ-1 800х800 350 + + +

СУ  - 111 800х800 230 + + + + + +

Герме-
тичні 
ставні

СУ  -  1У 800х800 85 + + + + + + + + +

Примітки:
   1.Герметичні двері ДУ-1У (1800х2400) використовуються як захисні герметичні двері 
для сховищ 1У класу з Квх= 1,2 і 1, та для сховищ У класу.
   2. Захисні герметичні  ворота  ВУ-111  (3000х2400 і  2200х2400)  використовуються для 
сховищ У класу, а  як  герметичні  ворота – для сховищ всіх класів.
   3. Знак (+) – конструкції які рекомендуються для використання.
   4. Значення коефіцієнту входу Квх  приймається для:
       - входів із підвалів, які  не захищені  від  ударної хвилі,-1;

    - наскрізного входу з перекритим місцем – 1,2;
       - тупикового входу і других типів входів – 2,3.

      Герметизація і гідроізоляція. Герметизація сховищ виконується 
для виключення проникнення всередину сховищ отруйних речовин, 
радіоактивної  пилі,  біологічних  аерозолів,  газоподібних  продуктів 
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горіння при пожежах і  затікання  повітряної  ударної  хвилі,  а  гідро-
ізоляція - для виключення проникнення ґрунтових і поверхневих вод.
      Приміщення, які пристосовуються під сховища, повинні мати гер-
метичність, при якій величина підпору  p в залежності від кратності 
повітрообміну К в них при герметичних отворах і закритих клапанах 
вентиляційної системи повинна бути не нижче показників:

К 0,15 0,5 1,0
Р (кгс/см2) 4,5 10 24

    За внутрішню межу герметизації сховища приймається внутрішня 
поверхня  огороджуючих  конструкцій  і  перші  з  сторони  приміщень 
герметичні  устрої (двері, клапани, ставні і т. д.).
    В  приміщеннях,  які  пристосовуються  під  сховища  при  режимі 
фільтровентиляції,  повинен  забезпечуватися  експлуатаційний  підпір 
повітря не менше 5 кгс/см2.
    Вентиляція і опалення. Сховища оборудуються механічними сис-
темами припливної і припливно- витяжної вентиляції для підтримання 
допустимих теплових і вологих та газових параметрів повітря на про-
тязі всього часу перебування в них людей (табл.4.6-4.8 і рис.4.6-4.7).
    Система вентиляції  сховищ повинна забезпечувати нормальну її 
роботу по режиму чистої вентиляції на протязі 48 годин і в режимі 
фільтровентиляції 12 годин.
    В сховищах, що розташовані в зонах можливих масових пожеж або 
сильної загазованості  території  шкідливими речовинами від вторин-
них факторів, передбачається  режим повної ізоляції з регенерацією 
внутрішнього повітря з розрахунковою тривалістю режиму на протязі 
6 годин.

Таблиця 4.6
Гранично допустимі параметри повітря в сховищах

П а р а м е т р и

В районах з tн<25°С В районах з tн>25°С

Ч
и

ст
а 

ве
н

ти
л

яц
ія

Ф
іл

ьт
р

ов
ен

-т
и

л
яц

ія

Р
ег

ен
ер

ац
ія

Ч
и

ст
а 

ве
н

ти
л

яц
ія

Ф
іл

ьт
р

ов
ен

-т
и

л
яц

ія

Р
ег

ен
ер

ац
ія

Температура, °С 27-28 29-30 До 31 28-30 30-31 До 32

Відносна 
вологість, %

80-85 До 90 До 90 75-90 До 90 До 90

Ефективна 
температура, °С

27 29 29,5 28 30 30,5
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Вміст кисню, % 19-20 19 18-19 19-20 19 18-19

Вміст 
вуглекислого 
газу, %

1 2 3 1 2 3

Таблиця 4.7
Норми подачі повітря в сховище

Розрахункові параметри 
зовнішнього повітря

Кількість повітря на одну людину, 
м3/г

Температура, 
°С

Тепловиділення, 
ккал/г

При  режимі 
чистої  вентиляції

При  режимі 
фільтровентиляції

До 20 До 10,5 7 2
20-25 10,5-12,5 10 2
25-30 12,5-14 14 Розрахунком

(до 8)Більше 30 Більше 14 20

 Таблиця 4.8
Розрахункові значення тепло-, волого- і газовиділення одною 

людиною в сховищі (стан покою)

Найменування Одиниця виміру
Розрахункова 

величина
Тепловиділення ккал./год. 100
Волого виділення г/год. 70
Виділення   вуглекислого   газу л/год. 20
Використання кисню г/год. 25

      
    В систему вентиляції входять окремі забірні канали повітря для різ-
них режимів,  проти вибухові  устрої  з  розширювальними камерами, 
що встановлюються на забірних і  витяжних каналах, фільтри проти 
пилу,  фільтри-поглиначі,  вентилятори,  розвідна система,  герметичні 
клапани,  витяжний  канал  (в  сховищах,  які  обладнані  для  роботи  в 
режимі повної ізоляції,  окрім того засоби регенерації) і  теплоємний 
фільтр (табл.4.9-4.11).

Таблиця 4.9
Основні характеристики фільтрів-поглиначів

Характеристика
Фільтри-поглиначі

ФП-100У ФП-100/50 ФП-300-69 ФПУ-200

Продуктивність за 
повітрям, м3/г

100 100 300 100
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Аеродинамічний 
опір, мм вод. ст.

50 55 85 55

Діаметр корпусу, мм 550 445 580 455

Висота корпусу, мм 550 445 580 455

Діаметр вхідних 
отворів, мм

100 100 200 125
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Експлікація:
1 – основний вхід; 2 – запасний вихід; 3 – аварійний вихід; 4- тамбур-шлюз 

основного виходу; 5 – приміщення для укриття людей; 6 – 
фільтровентиляційна камера; 7 – санітарний вузол



Таблиця 4.10
Характеристика масляного фільтра типу “РЕКК”

Показники Модель “Б” Модель “М”
Продуктивність за повітрям, м3/г 1500 1500
Аеродинамічне опір, мм вод.ст. 12 8
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Експлікація:
1 – основний вхід; 2– запасний вихід; 3 – аварійний вихід; 4 – тамбур-шлюз основного 

входу; 5–приміщення для укриття людей; 6–фільтровентиляційційна камера; 7 – 
санітарний вузол; 8 – дизельна електростанція;  9 - балонна



Коефіцієнт очищення при  фракційному 
складі пилі більше 10 мк, %

97 97

Габаритні розміри, мм 520х520х100 520х520х50
Кількість сіток 18 12

Таблиця 4.11
Основні характеристики регенеративної установки 

 РУ - 150 / 6

Основні   характеристики Показники
Продуктивність по СО2  і О2 Одна установка на 150 чол.

Час роботи комплекту Не менше 7 годин
Номінальний розхід повітря, м3/год. 150-225
Маса,  кг До 5о
Займана площа,  м2 Не більше 600
Габаритні розміри (довжина/ширина/висота), мм 1555х840х1785
Площа, м2 (що необхідна для  обслуговування 
при експлуатації)

Не менше 9,6

Максимальна  температура  повітря,  що 
виходить із регенеративних патронів, °С

До 200

Комплектація:  Ящиків з патронами РП-2
                           Ящиків з деталями
                           Ящиків з інструментом
                           Ящиків з рамою

6
1
1
1

Таблиця 4.12
Основні  характеристики устроїв проти вибухів

Основні  характеристики Типи   устроїв  проти  вибухів
МЗС УЗС-8 УЗС-25

Номінальний  розхід 
повітря,  м3/год.

1500 8000 25000

Аеродинамічний опір, 
кгс/м2 25 15 15

Кількість секцій в устрою, 
шт.

1 1 3

Габаритні розміри 
(довжина / ширина/ висота), 
мм

385х345х305 750 х  695 х 215 2200 х 815 х 360

Об’єм розширювальної 
камери, м3 0,5 2 6

Перетин  каналу  за  ФВУ 
при довжині 3-4 м, м2 0,18 0,63 2

Маса, кг 18 75 310
    Сховища оборудуються центральним опаленням в виді самостій-
ного відгалуження від загальної опалювальної мережі об’єкту або бу-
динків і споруд.
      Водозабезпечення і каналізація. Для забезпечення водою сховище 
оборудується підключеним до зовнішньої водопровідної мережі водо-
проводом.  На  вводі  водопровідної  мережі  встановлюється  запірна 
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арматура. На випадок виходу із строю зовнішніх водопровідних ме-
реж передбачається ємності для аварійного запасу води. Норми  водо-
забезпечення потреб сховища в воді наведені в таблиці 4.13.

Таблиця 4.13
Норми водозабезпечення сховища

Показники Норма

Розхід води на господарські і побутові потреби за добу на 
одну людину,  л

25

Аварійний запас води для питних потреб за одну добу на 
одну людину, л 

3

Аварійний запас води для заходів пожежогасіння в 
сховищах місткістю 600 чол. І більше, м3 4,5

Аварійний запас води для технічних потреб За 
розрахунком

    В сховищах встановлюються промивні туалети з відводом стічних 
вод в зовнішню каналізаційну мережу через самостійні випуски (само-
пливом або шляхом перекачування) з встановленням засувки в сере-
дині сховища і аварійного резервуару для збору фекалій.
    Принципові схеми водозабезпечення і каналізації вбудованих і ок-
ремо розташованих сховищ показані на рисунках 4.8 і 4.9.

                                      3
                                     
                           2                              
                          ┬         4  ┬    5    6              6      7       5
  1            ┬                                                       
                                 Ο  9
                 2
                                      8

Експлікація:

1-ввод від зовнішньої мережі;  2- вентиль; 3 – бак аварійного запасу води;
4- водорозбірний  кран; 5 – умивальник;  6 – змивний бачок;  7 – колодязь

          шахтний або трубчатий;  9 – ручний насос

                    3                                        9
  2

                                           5                                     5
                          4         3               6          6    7
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Рис.4.8.
Принципова схема 
водозабезпечення 

сховища 
(варіант)

Рис.4.9
Принципова схема 

каналізації 
сховища (варіант)
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  2                                                                       8
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Експлікація:
1 - випуск в зовнішню мережу з перекачкою стічних вод;  2 - випуск в зовнішню 
мережу  самопливом  (варіант);  3 - каналізаційний  засув;  4 - фекальний  насос;
5 –умивальник;  6 - унітаз;  7 – пісуар;  8 – отвір з кришкою;  9 – витяжна труба;
10 - прочистка; 11-прийомний резервуар стічних вод; 12- решітка; 13- аварійний 

спуск

Елетрозабезпечення і  зв’язок.  Електрозабезпечення сховища ви-
конується  від  зовнішньої  мережі  міста або  суб’єкта  господарської 
діяльності. 
    В сховищах великої місткості або на групу близько розташованих 
сховищ робиться захисна дизельна електростанція (ДЕС) на випадок 
виходу  із  строю  зовнішнього  джерела  електрозабезпечення.  Норми 
освітлення приміщень в сховищі наведені в таблиці 4.14.
    В сховищах без ДЕС використовуються місцеві джерела освітлення. 
Освітленість приміщень в цих випадках не нормується.
    Сховища повинні мати телефонний ввід і радіотрансляційну точку.
  

Таблиця 4.14
Норми освітлення приміщень захисних споруд

Приміщення Освітленість, 
лк

Поверхня, до якої 
відносяться норми 

освітленості
Пункти управління, 
медпункти

50 На рівні 0,8 м від полу

Приміщення для укриття 
людей, ФВК, ДЕС

30 На рівні 0,8 м від полу

Санітарні вузли, переходи, 
тамбури, тамбури-шлюзи

10 На полу

    Сховища, які швидко зводяться. Захисні властивості сховищ, які 
швидко  зводяться,  встановлюється  аналогічно  як  для  сховищ,  що 
будуються  в  мирний  час.  Місткість  сховищ  визначається наявністю 
вільних місць для їх будівництва і приймається, як правило, від 50 до 
300 чоловік.
    В  сховищах передбачаються:  приміщення для  укриття  людей  і 
фільтровентиляційної установки; місця для розміщення баків з водою, 
переносної  печі  і  ємності  з  відходами;  вхід  і  аварійний  лаз  (якщо 
головний вхід розміщається в зоні завалу).
    Для будівництва сховищ, які швидко зводяться, можуть бути вико-
ристані серійні елементи промислового і цивільного будівництва, інші 
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конструкції,  а  також  спеціальні  залізобетонні  елементи  і  лісомате-
ріали (табл.4.15).
    Сховища, які швидко зводяться, оснащаються найпростішими засо-
бами забезпечення повітрям, водою, каналізацією, освітленням і зв’язком.

Таблиця 4.15
Орієнтовні показники на одну людину при будівництві 

сховищ, які швидко зводяться
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50 3,64 0,62 1,1 0,05 134,4 0,26 4,06 350
100 2,84 0,62 0,83 0,04 95,2 0,21 2,9 300
200 2,72 0,58 0,77 0,04 88,1 0,005 2,44 250

Пристосування під сховища ЦО приміщень існуючих будинків і 
споруд. Під сховища можуть бути пристосовані:

- підвальні поверхи виробничих, допоміжних і адміністративно- 
побутових будинків і споруд;

- окремо розташовані заглиблені споруди виробничого, господар-
ського і побутового призначення;

- пішохідні тунелі, вентиляційні галереї і тунелі, пустоти в вели-
ких фундаментах та інші;

- підвали в жилих будинках.
Сховища, що оборудуються в пристосованих приміщеннях існую-

чих будинків і споруд, повинні максимально задовольняти вимогам, 
які  пред’явлені  до  сховищ,  що  спеціально  будуються.  Ці  сховища 
можуть  бути  з  конструкціями  посилення  із  довговічних  матеріалів 
(метал, залізобетон, цегли, каменю) або із дерева.  
      Внутрішнє обладнання таких сховищ може бути промислового ви-
робництва або простішого типу, виготовлене силами місцевих об’єк-
тів господарювання.
      Оцінку здатності залізобетонних конструкцій, бетонних і цегляних 
склепінь викладених по металічним балкам приміщень, які пристосо-
вуються  під  сховища,  визначається  за  спеціальними  розрахунками, 
таблицями та графіками. Таку роботу проводять завчасно з залучен-
ням спеціалістів проектних організацій.
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4.2. ПРОТИРАДІАЦІЙНІ УКРИТТЯ

Протирадіаційні укриття (ПРУ) – це споруди, які забезпечують за-
хист  людей  від  дії  іонізуючих  випромінювань  при  радіоактивному 
зараженні  місцевості  при  неперервному  перебуванні  в  них  розра-
хункової кількості  людей на протязі 1-2 діб. В зоні можливих слабких 
руйнувань  ПРУ  забезпечують  також захист  від  обвалення  окремих 
елементів будинків, для чого їх несучі конструкції повинні бути роз-
раховані  на  тиск  в  фронті  ударної  хвилі  повітря,  що  дорівнює  0,2 
кг/см2.
    ПРУ в межах зон можливих слабких руйнувань необхідно розташо-
вувати в підвалах і цокольних поверхах, а за межами зон можливих 
руйнувань – крім того, і на перших поверхах. При пристосуванні при-
міщень під  ПРУ,  демонтаж технологічного  обладнання  не  передба-
чається.
    Місткість ПРУ визначається сумою місць для сидіння і лежання (на 
верхніх ярусах) і приймається:

- 5 чоловік і більше в залежності від площі приміщень укриттів, об-
ладнаних в існуючих будинках і спорудах;

-  10-50  чоловік  в  укриттях,  які  швидко  зводяться,  що  не  вико-
ристовуються в мирний час; 

- 50 чоловік і більше в залежності від площі приміщень, що проек-
туються  і  будуються,  в  нових  будинках  і  спорудах,  які  використо-
вуються в мирний час в інтересах суб’єктів господарської діяльності.
    Протирадіаційні укриття діляться на класи у відповідності з коефі-
цієнтом захисту по гамма-випромінюванню:

• за межами зон можливих руйнувань у заміській зоні з Кз  = 20-50 
для населення і Кз = 50-100 для працюючих змін;

• на об’єктах 11 категорії по ЦО, розташованих за межами зон мож-
ливих сильних  руйнувань,  а  також  в  заміській зоні, яка розташова-
на в зоні можливих слабких руйнувань з Кз  =  50-100 для населення і 
Кз = 100-200 для працюючих змін;  

• на об’єктах 11 категорії по ЦО, розташованих за межами зон мож-
ливих сильних руйнувань з Кз більше 200 для складу формувань і Кз= 
100-200 для персоналу медичних установ.
    ПРУ повинні мати приміщення: для   розміщення  людей, санітарно-
го вузлу, вентиляційної камери, зберігання брудного верхнього одягу. 
Варіанти  планування  ПРУ наведені  на  рисунках  4.10-4.11.  В  ПРУ 
місткістю до 50 чоловік допускається замість санітарного вузлу пе-
редбачаються приміщення для виносної тари під фекалії і відходи. 

     ╦═════                                                          ╦══    
     ║                                                                                      
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Рис.4.10
Протирадіаційне 

укриття вбудоване 
(варіант)
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Експлікація:
1-вентиляційна камера і бойлерна; приміщення для запасу води ;

3-приміщення для людей; 4-приміщення для сушіння одягу; 
5 – санвузли (чоловічий і жіночий)

                                                                                                             5              

              

Експлікація:
1-приміщення для людей; 2-умивальник і санвузли;

 3-забір повітря; 4- нари; 5-вхід з тамбуром

В ПРУ улаштовуються не менше двох входів. Ширина входів прий-
маються в залежності від кількості людей, що підлягають укриттю, із 
розрахунку  250  чоловік  на  1м  ширини входу.  На  входах   встанов-
люються звичайні з ущільненням двері.   
    Всі  пройми під час переводу приміщень на режим укриття зас-
тавляються матеріалами, які забезпечують такий  самий захист як ого-
роджувальні конструкції.
    Приміщення, які пристосовуються під ПРУ, повинні бути забезпе-
чені вентиляцією, опаленням, каналізацією і освітленням у відповід-
ності з вимогами їх експлуатації в мирний час і в надзвичайних ситуа-
ціях.  
    В ПРУ любої місткості в цокольних і перших поверхах будинках, а 
також в укриттях місткістю до 50 чоловік, що розміщаються в підва-
льних поверхах будинків, використовується не примусова вентиляція. 
В інших випадках використовується примусова вентиляція. 
    Система опалення ПРУ є загальною з опалювальною мережею бу-
динків і повинна мати устрої відключення.
    Водозабезпечення ПРУ повинно здійснюватися від зовнішньої або 
внутрішньої водопровідної мережі. Норма використання води на одну 
людину  –  25  л  на  добу.  При  відсутності  водопроводу  в  укриттях 
передбачаються місця для розміщення баків з питною водою із роз-
рахунку на одну людину 3 л на добу.
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    Електрозабезпечення ПРУ передбачається від загальної електро-
мережі.
    Параметри повітряного середовища в ПРУ приймаються як для чис-
тої вентиляції сховищ – для вентиляції примусової або не примусової, 
а також для  резервної вентиляції як для фільтровентиляції сховищ. 
Тепловологий режим при цьому не проводиться. Норми подачі повіт-
ря в ПРУ приймаються такими як для сховищ.
    Укриття проти радіації (ПРУ) будуються у відповідності з ДБН В 
2.2.5-97 “Захисні споруди цивільної оборони”. 

4.3. УКРИТТЯ ПРОСТІШОГО ТИПУ

    Укриття простішого типу - це споруди, які забезпечують захист лю-
дей від світлового випромінювання і уламків зруйнованих будинків, а 
також понижують дію проникаючої радіації,  ударної хвилі вибуху і 
радіоактивних випромінювань на зараженій місцевості.
    До  укриттів  простішого  типу  відносяться  спеціально  збудовані 
щілини,  а також підвали і  інші заглиблені  приміщення,  які  присто-
совані для захисту людей.
    Щілини викопуються в ґрунті у вигляді вузьких ровів з зломами в 
плані під кутом 90-120˚. Довжина прямого відрізка повинна бути не 
більше 15 м.  Місткість  цілин приймається  від  10 до 50 чоловік.  В 
щілинах місткістю до 25 чоловік робиться один вхід, а при більшій 
місткості - два входи.
    Перекриття і крутості щілини повинні витримувати навантаження 
від ваги ґрунтової засипки товщиною 50-60 см, бокового навантажен-
ня ґрунту і дії ударної хвилі на поверхні землі 0,5-1,0 кгс/см2. Мате-
ріали (ліс круглий, пиломатеріали, залізобетонні вироби та інші) для 
настилу перекриття і одягу крутизни цілин наведені в таблицях 4.16-
4.17.
    Підвали та інші заглиблені і підземні приміщення і споруди, які 
пристосовуються під простіші укриття, повинні бути достатньо міцні, 
з огороджуючими конструкціями із не горючих матеріалів і не мати 
транзитних комунікацій (трубопроводів опалення і  забезпечення во-
дою діаметром більше  70  мм,  паропроводів  більше  40  мм,  кабелів 
високої напруги). Місткість укриттів в підвалах будинків рекомендує-
ться приймати 50-300 чоловік.

Таблиця 4.16
Розміри елементів настилу перекриття щілини з
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різних матеріалів

Матеріал настилу
Мінімальні розміри 

елементів настилу при 
ширині щілини 

поверху

100-110
 см

160-170 
см

Ліс круглий діаметром, см 10-11 14
Дошки на ребро шириною, см 8 12
Брус висотою, см 8 12
Жерді в два ряди діаметром, см 5-7 -
Фашини арочні із хворосту діаметром, см 20 30
Куток стальний  рівнобічний  з шириною полки, мм 45х45 70х70
Балки стальні  двотаврові висотою, мм 100 100
Балки стальні двотаврові, складені плашм’я, мм 160 360
Швелери стальні висотою, мм 100 100
Швелери стальні, укладені плашм’я,  висотою, мм 180 -
Труби стальні діаметром, мм 63 90
Залізобетонні  плити  і  панелі  перекриття, 
перемички довжиною 4-6 м, товщиною, мм

100 100

Таблиця 4.17
Розміри елементів стояків і розпірок для одягу 

крутизни щілин
 

Матеріал  стояку
Розмір стояків (перетин) 

при відстані між ними
60 – 70 см 90-120 см

Ліс круглий діаметром, см 8-10 12-14
Дошки на ребро шириною      2х13 мм
в см, при товщині:                    2х16 мм
                                                   2х19 мм
                                                   2х25 мм

8 9
9 11
9 10
 8 9

Брус товщиною 50 мм і шириною, см 10 10
Труби стальні діаметром, мм 63 100
Куток стальний рівнобічний з шириною полки, 
мм

63 70

Швелери стальні висотою, мм 50 65
Балки стальні двотаврові, складені плашм’я, мм 120 160

4.4. ЗАХИСНІ СПОРУДИ В ПІДЗЕМНИХ ГІРСЬКИХ 
ВИРОБІТКАХ

    В підземних гірських виробітках в залежності від їх характеристик і 
місця розташування можуть створюватися сховища і протирадіаційні 
укриття. Гірські виробітки можуть також використовуватися для роз-
міщення  пунктів  управління,  укриття  матеріальних  ресурсів,  розмі-
щення виробництв з унікальним обладнанням, холодильників і т. д.
    Під сховища підземні виробітки пристосовуються, як правило, для 
захисту  підземних  працюючих  змін.  Для  захисту  персоналу,  який 
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працює на поверхні,  пристосування виробіток передбачається у тих 
випадках, коли вони мають горизонтальні або нахилені входи з кутом 
нахилу не більше 30 град.
    Під протирадіаційні укриття пристосовуються підземні виробітки 
для укриття підземних і наземних змін підприємств, а також для насе-
лення, якщо вони розташовані за межами зон можливих сильних руй-
нувань і мають входи з кутом нахилу не більше 15 град.
    В сховищах і ПРУ, які розміщаються в гірських виробітках, перед-
бачаються системи вентиляції, водозабезпечення, електрозабезпечен-
ня, зв’язку і каналізації, що забезпечують необхідні умови перебуван-
ня в них людей на протязі розрахункового періоду. Основні показники 
захисних споруд в гірських виробітках наведені в таблиці 4.18.

Таблиця 4.18
Основні показники захисних споруд в підземних виробітках

Показники
Пристосування підземних 

виробіток
Під сховища Під ПРУ

Площа виробітки, яка призначена для 
розміщення одної людини, м2 Не менше 1 Не менше 1

Внутрішній об’єм 
приміщень на одну 

людину, м3

Обладнаних 

вентиляцією
1,5

2

З постійним 
об’ємом 36 26

Кількість входів:

Основних
Не менше двох (один 
з  тамбуром, інший з 
тамбуром-шлюзом)

Не менше 
двох

Аварійних
Один (при 

розташуванні 
основних входів в зоні 

завалів)

Не потрібно

Режим вентиляції
Чиста 

вентиляція, 
фільтровентиляція

Чиста 
вентиляція, не 

примусова 
вентиляція

Г
ра

ни
чн

о 
до

пу
ст

им
і п

ар
ам

ет
ри

 
по

ві
тр

я:

Температура, ˚С 30-31 14-28

Відносна  вологість, % 90 90
Ефективна температура, ˚С 30 30
Вміст кисню, % Не менше 17 Не менше 18

Вміст  вуглекислого газу, %

При ФВ не більше 2; 
при повній ізоляції не 

> 3

Не більше 2

   

126



   Якщо в складі укритих в ПРУ передбачаються діти, вагітні і кор-
м’ящі  жінки  та  престарілі,  тоді  параметри  мікроклімату  газового 
складу повинні бути: температура повітря - 16-25˚С, відносна воло-
гість - не більше 85%; вміст кисню - не менше 19,9%; вміст вуглекис-
лого газу - не більше 0,8%.

4.5. ЕКСПЛУАТАЦІЯ І УТРИМАННЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД
 В МИРНИЙ ЧАС

    При експлуатації захисних споруд в мирний час повинна бути за-
безпечена цілісність:

• захисних властивостей як споруди в цілому, так і її окремих еле-
ментів (входів, аварійних виходів, захисних герметичних і герметич-
них дверей, устроїв проти вибухів);

• герметизація і гідроізоляція всієї захисної споруди;
• інженерно-технічне обладнання і можливість переводу його в лю-

бий час на експлуатацію за призначенням.
    Демонтаж обладнання, перепланування приміщень, створення отво-
рів та інші порушення захисних властивостей споруди забороняється.
    Підприємства, установи і організації, що експлуатують захисні спо-
руди, повинні призначити відповідальних осіб, які повинні виконува-
ти систематичний контроль за правильним утриманням захисних спо-
руд, цілісністю їх захисних властивостей, устроїв і інженерно-техніч-
ного обладнання. 
    В захисній споруді, що експлуатується, повинна бути наступна до-
кументація:

• правила утримання і табель оснащення;
• плани  зовнішніх  і  внутрішніх  інженерних  мереж  з  вказівкою 

устроїв, що відключають їх; 
• паспорт сховища (протирадіаційного укриття), журнал перевірки 

стану захисної споруди;
• план захисної споруди з вказівкою місць розміщення для укриття 

людей і шляхів евакуації;
• інструкції по експлуатації фільтровентиляційного та іншого об-

ладнання, правила користування приборами.
    Зберігання конструкцій і внутрішнього обладнання підтримується 
шляхом провітрювання приміщень захисних споруд за  спеціальним 
режимом, що встановлюється в залежності  від місцевих метеороло-
гічних умов і характеру захисної споруди в мирний час.
    Якщо захисна споруда використовується для потреб суб’єкта гос-
подарської діяльності, то параметри температури і вологості  підтри-
муються у відповідності з проектом. Якщо захисні споруди находя-
ться  в  стані  консервації,  для  них  рекомендується  режим провітрю-
вання згідно з таблицею 4.19.
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Таблиця 4.19
Режим провітрювання захисних споруд, який рекомендується

Ч а с  р о к у Години доби
Спосіб 

провітрювання

Тривалість 
провітрювання 

на добу
Літом (з 15 травня до 

30 серпня)
З 24 до 6 год.

Не примусово Не менше 3 год.

Осіню (з 1 вересня 
до 30 листопада)

З 12 до 18 год.
Не примусово 2-3 год.

Зимою (з 1 грудня до 
1 березня)

В любий час дня 
(при морозі не 
нижче 20 ˚С)

Не примусово
2-3 рази на добу 

від 20 до 30 
хвилин

Весною (з 1 березня 
до 15 травня)

З 7 до 11 год. і з 
18 до 22 год.

Вентилятором 2-3 год.

      
       Захисні споруди і їх інженерно-технічне обладнання повинно утри-
муватися в повній справності і постійній готовності до використання 
за призначенням. Утримання і експлуатація окремих агрегатів облад-
нання виконується за інструкцією заводів-виготовлювачів.
    Системи і елементи інженерно-технічного обладнання захисних спо-
руд, крім фільтрів-поглиначів і регенеративних установок, допускає-
ться експлуатувати при використанні цих споруд в мирний час.
    Контроль за станом захисних споруд, перевіркою справності інже-
нерних  систем,  проведення профілактичних і  ремонтних робіт вико-
нується в терміни згідно з таблицею 4.20.

Таблиця 4.20
Терміни контролю за станом захисних споруд 

та проведення профілактичних і ремонтних
 робіт

Види  робіт Періодичність
Перевірка стану захисних споруд:
• загальний стан споруд, входів, виходів, заборів повітря і 

вихлопних приямків;
• стан обвалування, гірських порід крівлі і бокової по- 

верхні гірських виробіток, стан крепі;
• стан загальної  герметизації  споруд, захисних герме-

тичних і герметичних дверей,  воріт та ставень,  уст-
роїв проти вибухів;

• справність систем вентиляції, водозабезпечення, кана-
лізації, електрозабезпечення, зв’язку і герметизації;

• випробування в роботі внутрішнього обладнання. 

Щорічно або при 
спеціальних 

оглядах після 
пожеж, 

землетрусів, 
ураганів, злив, 

повені.

Покриття корпусу і рухомих частин  устроїв проти Один раз в 
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вибухів інгібірованою змазкою типа НГ-2049. квартал
Очистка, покриття антикорозійним складом, зовнішнє 
пофарбування баків для води.

Один раз на рік

Контроль за продуктивністю вентиляційних систем, 
справністю герметичних клапанів, герметичністю 
з’єднувальних деталей.

Не рідше одного 
разу в рік

Види робіт Періодичність
Повний обмін води в напірних ємностях аварійного 
запасу питної води.

На протязі п’яти 
діб

Відкачка води з артезіанських свердловин.
Не рідше одного 
разу в місяць на 

протязі 40 хв.

Перевірка справності систем водозабезпечення і кана-
лізації.

Не  рідше одного 
разу на протязі 

року
Перевірка  справності  електродвигунів , електричних 
мереж і устроїв заземлення.

Один раз за 
півроку

Перевірка опору ізоляції електродвигунів, електричних 
мереж і устроїв заземлення.

Один раз на рік

Комплексна перевірка захисних споруд:
• герметичності споруд за величиною підпору повітря;
• справності всіх систем інженерно-технічного облад-

нання і захисних устроїв;
• можливості приведення захисної споруди  в готовність 

у  відповідності  з планом;
• експлуатації в режимі захисної споруди на протязі 6 го-

дин з перевіркою роботи за режимами чистої вентиляції і 
фільтровентиляції.

Один раз в п’ять 
років при 

проведенні навчань

 
    Заходи щодо приведення в готовність захисних споруд (сховищ і 
ПРУ) для використання за призначенням повинні включати:

• розчистку підходів до захисних споруд, установлення надписів-
вказівок  і світових сигналів “Вхід”;

• звільнення приміщень споруд від майна і матеріалів, які не ви-
користовуються при експлуатації приміщень в режимі сховищ;

• обладнання приміщень нарами і лавами;
• розконсервацію інженерно-технічного обладнання;
• зняття звичайних дверей, пандусів і легких екранів з захисних 

герметичних і герметичних дверей;
• перевірку справності захисних герметичних і герметичних две-

рей та пройм;
• закриття  і  герметизацію заборів  повітря  і  витяжних  отворів  і 

повітроводів системи вентиляції мирного часу, що не використовує-
ться для вентиляції сховища (ПРУ);

• перевірку стану і очистка аварійного виходу, закриття захисних 
герметичних дверей і ставень;
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• перевірку справності систем життєзабезпечення (вентиляції, опа-
лення,  водозабезпечення,  каналізації,  зв’язку,  електрозабезпечення  і 
устроїв відключення);

• перевірку сховища на герметичність і тиск в кисневих балонах;
• відкриття санвузлів, що не використовувалися в мирний час;
• перевірку наявності аварійних запасів води для питних і техніч-

них потреб, підключення мереж сховища до зовнішнього водопроводу 
і поповнення аварійних запасів води; розставлення бачків з питною 
водою;

• переключення систем освітлення приміщень на режим сховища 
(укриття);

• встановлення  і  доукомплектування  захисних  споруд  інстру-
ментом,  інвентарем,  приборами,  засобами  індивідуального  захисту; 
провітрювання приміщень захисної споруди (сховища або ПРУ).
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Р о з д і л У.
 ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ.

Для захисту населення від дії  ураження факторів радіоактивного, 
хімічного і біологічного зараження використовуються засоби індиві-
дуального захисту до яких  відносяться засоби захисту органів дихан-
ня і шкіри та медичні засоби.

5.1. ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ОРГАНІВ ДИХАННЯ

    Основними засобами захисту органів дихання є фільтруючі проти-
гази, респіратори і ізолюючі протигази. Для захисту органів дихання 
населення може також використовувати найпростіші засоби – маски 
проти пилу із тканин  і ватяно-марлеві пов’язки.

5.1.1. Фільтруючі протигази, респіратори та простіші засоби

    Фільтруючі протигази забезпечують захист органів дихання, очі і 
шкіру обличчя від радіоактивного, хімічного і бактеріального зараження.
    Протигаз ГП-5 призначається для дорослого населення. Складає-
ться  з  фільтруючо-поглинаючої  коробки  ГП-5;  шлему-маски  типу 
ШМ-62 або ШМ-62У. В комплект протигазу входить також сумка і 
коробка з не запітнілими плівками. Ріст шлему-маски підбирається за 
обміром голови (довжина замкнутої лінії, яка проходить через маківку 
голови, щоки і підборіддя).

Результат виміру голови, см До 63 63,5-65,5 66-68 68,5-70,5 >71 
Ріст шлему-маски 0 1 2 3 4

    Протигази упаковуються в дерев’яні ящики по 40 шт. з лицевими 
масками в наступній кількості: нульовий ріст-3 шт.; перший –9 шт.; 
другий-11 шт.; третій-11 шт. і четвертий-6 шт.
    Протигаз ГП-5М призначається для командного складу невоєні-
зованих формувань цивільної оборони, а також для особового складу, 
який працює з переговорними апаратами. Складається з фільтруючо-
поглинаючої коробки ГП-5; шлему-маски типу ШМ-66МУ (з перего-
ворним устроєм). В комплект протигазу входять також сумка, коробка 
з не запітнілими плівками і коробка з мембранами. Ріст шлему-маски 
підбирається  за  обміром  голови  (довжина  замкнутої  лінії,  яка 
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проходить через маківку голови, щоки і підборіддя). Протигази упако-
вуються в дерев’яні ящики по 35 шт.

Результат виміру 
голови,  см

До 63 63,5-65,5 66-68 68,5 і більше

Ріст 
шлему-маски

0 1 2 3

    Протигаз ГП-7 (ГП-7В) призначається для командного складу не-
воєнізованих формувань  цивільної  оборони,  а  також для  особового 
складу,  який  працює  з  переговорними  апаратами.  Протигаз  ГП-7В 
дозволяє  здійснювати  приймання  води  в  зараженій  атмосфері. 
Протигаз  складається  з  фільтруючо-поглинаючої  коробки з  чохлом, 
шлему-маски, сумки, коробки з не запітнілими плівками, утеплених 
манжет, спеціальної  кришки для фляги і вкладишу. Ріст шлему-маски 
підбирається за обміром параметрів голови: вертикального (довжина 
замкну-тої лінії,  яка проходить через маківку голови, щоки і підбо-
ріддя)  і  горизонтального  (довжина  замкнутої  лінії,  яка  проходить 
через лоб, скроні і полицю). Результати вимірювань закругляються до 
0,5 см. По сумі двох вимірювань визначають типорозмір (ріст маски і 
номеру  лямок  наголовника  з  сторони  кінців)  лицевої  частини  у 
відповідності з інтервалами росту . Параметри підбору росту проти-
газу ГП-7 (ГП-7В) наведено в таблиці нижче.

Сума   вимірювань, 
см

Ріст лицевої 
частини

Номер упору лямок наголовника
Лобовий Скроневий Щічних

До 118,5 1 4 8 6
119-121 1 3 7 6

121,5-123,5 2 3 7 6
124-126 2 3 6 5

126,5-128,5 3 3 6 5
129-131 3 3 5 4

131,5 і більше 3 3 4 3

    Дитячі  протигази  ДП-6,  ДП-6М,  ПДФ-7,  ПДФ-Д  і  ПДФ-Ш 
призначені для дітей у віку від 1,5 року і старше.
    ДП-6 складається з фільтруючо-поглинаючої коробки ГП-4у і лице-

вої  частини  МД-1  п’ятого  росту.  ДП-6М   складається  з 
фільтруючо-поглинаючої  коробки  ДП-6м  і  лицевої  частини 
МД-1 першого-четвер-того ростів. В комплект протигазів ДП-6 
і ДП-6М входять також сум-ки і олівці (КПЗО).

    Дитячий протигаз ПДФ-7 складається з фільтруючо-поглинаючої 
коробки ГП-5 і лицевої частини МД-1А (п’ять ростів).

    Дитячі протигази ДП-6М і ПДФ-7 упаковуються в дерев’яні ящики 
по 50 (40) шт. В кожному ящику лицеві частини одного росту.

    Протигаз ПДФ-Д призначається для дітей дошкільного віку від 1,5 
до 7 років. Складається з фільтруючо-поглинаючої коробки ГП-5 і ли-
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цевої  частини  МД-3  (чотирьох  ростів),  сумки,  коробки  з  не  запіт-
нілими плівками, утеплених манжет і олівця (КПЗО). Протигази упа-
ковуються в дерев’яні ящики по 40 шт. з лицевими частинами: пер-
шого росту-8 шт., другого-12 шт., третього-9 шт. і четвертого-11 шт.
    Протигаз ПДФ-Ш призначається для дітей шкільного віку від 7 до 
17 років. Складається з фільтруючо-поглинаючої коробки ГП-5 і лице-
вої частини МД-3 (третього і четвертого ростів) і ШМ-62У (нульовий, 
перший,  другий  і  третій  ріст),  сумки,  коробки  з  не  запітнілими 
плівками та утеплених манжет. Ріст маски підбирається по висоті  і 
ширині обличчя дитини (відстань між найбільш виступаючими точка-
ми дуг вилиці).

Найменування
 вимірювань

Ріст  маски
1 2 3 4 5

Висота обличчя, мм До 77 77-85 85-92 92-99 92-99
Ширина обличчя, мм До 108 108-116 111-119 115-123 124-135

    Дитяча захисна камера КЗД-4 (КЗД-6) призначена для дітей в віці 
до 1,5 років. Упаковується в дерев’яні ящики по 10 комплектів.
    Загальновійськові фільтруючі протигази МО-4у, РШ-4, ПМГ і 
ПМГ-2 складаються з фільтруючо-поглинаючої коробки (МО-4у, РШ-
4, ПМГ і ПМГ-2) і лицевої частини (ШМ-41М, ШМ-41М, ШМС або 
ММ-1, ПМГ і ШМ-66МУ), сумки, коробок з не запітнілими плівками, 
мембранами та утеплених манжет.  Протигази упаковуються в дере-
в’яні ящики по 30, 20, 30 і 35 комплектів.
    Ріст лицевої частини визначається за обміром голови як для проти-
газу ГП-5 (для чотирьох ростового варіанту), так і за сумою між моч-
ками ушей по надбрівним дугам (для трьох ростового варіанту).

Величина 
вертикального 

обміру голови, см

Ріст лицевої 
частини

Сума двох 
вимірів голови, 

см

Ріст лицевої 
частини

62,5-65,5 1 До 93 1
66-67,5 2 93,5-97 2
68-69 3 97,5 і більше 3

69,5 і більше 4
     
    Комплект додаткового патрону (КДП) з лицевою частиною проти-
газу  ГП-5  призначається  для  захисту  органів  дихання  від  окислу 
вуглецю (СО). КДП використовується при підвищеному вмісту окислу 
вуглецю в повітрі, при цьому об’ємний вміст кисню повинен бути не 
менше 18% в інтервалах температур від мінус 40˚С до плюс 40 ˚С. Час 
захисної дії патрону ДП-2 залежить від умов використання, особливо 
від  температури  навколишнього  повітря.  Для  захисту  від  окислу 
вуглецю може  використовуватися і гопкалітовий патрон ДП-1.
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Час захисної дії ДП-2 
при важкому
фізичному 

навантаженні, хв.

Температура довкілля, ˚С

Від – 40 до 
–20

Від –20 
до 0

Від 0 до 
15

Від 15 
до 40

При наявності водню 70 90 360 240

При відсутності водню 320 320 360 400

    Для працюючих на підприємствах хімічної, гірничовидобувної і 
металургійної  промисловості  та  в  інших  галузях,  які  виробляють, 
використовують, зберігають і транспортують СДОР, для захисту орга-
нів дихання використовуються засоби індивідуального захисту фільт-
руючого типу промислового призначення.
    Промислові фільтруючі протигази призначені для захисту органів 
дихання, обличчя і очей людини від дії шкідливих домішок, які зна-
ходяться в повітрі в виді газів, пару і аерозолів (пилі, диму, туману). 
Промислові протигази комплектуються фільтруючими коробками ве-
ликих  і  малих  габаритних  розмірів,  що  спеціалізовані  за  призна-
ченням. Призначення коробок великих габаритних розмірів промис-
лових фільтруючих протигазів наведено в таблиці 5.1.
    В комплект промислового протигазу великих габаритних розмірів 
входять: фільтруючо-поглинальна коробка, лицева частина, з’єднуваль-
на трубка, комплект не запітнілих плівок, сумка та інструкція з корис-
туванню.
    В промисловості  для захисту органів дихання від деяких СДОР 
використовуються  і  малі  протигазові  коробки  двох  типів:  з  проти 
аерозольним фільтром (МКПФ) і без нього (МКП), які класифікую-
ться за  марками А, В,  Г,  КД і  С. Призначення протигазових малих 
коробок промислових фільтруючих протигазів наведено в таблиці 5.2.

Таблиця 5.1.
Призначення коробок великих габаритних розмірів 

промислових фільтруючих протигазів

Марка 
коробки

Тип коробки і 
фарбування 
розпізнання 

СДОР, від яких захищає коробка

А, А8

Без проти аерозоль-
ного фільтру ПАФ). 
Коричнева.

Пари  органічних сполук (бензин, керосин, 
ацетон, бензол, толуол, ксилол, 
сірковуглець, спирти, ефіри, анілін,  газо- і 
органічні спо-луки  бензолу  і  його 
гомологів, тетраетил  свинцю),  фосфор і 
хлорорганічні  отруто-хімікати.

А
З ПАФ. Коричнева 
з білою вертикаль-
ною смугою.

Те саме, а також пил, дим і туман. 

В, В8 Без ПАФ. Жовта. Кислі гази і пари (сірчаний газ, хлор, сірко-
водень, синильна  кислота,  окисли азоту, 
хлористий водень, фосген), фосфор і хлор-
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органічні отрутохімікати. 

В
З ПАФ. Жовта з бі-
лою вертикальною 
смугою.

Те саме, а також пил, дим і туман.

Г, Г8
Без ПАФ. Чорно-
жовта.

Пари  ртуті,  ртутьорганічні отрутохімікати, 
на основі етилмеркурхлоріду.

Марка 
коробки

Тип коробки і 
фарбування 
розпізнання 

СДОР, від яких захищає коробка

Г
З ПАФ. Чорно-жов-
та з білою вертика-
льною смугою.

Те саме, а також пил, дим і туман, суміш 
пару ртуті і хлору .

Е, Е8 Без ПАФ. Чорна. Миш’яковий і фосфористий водень.

Е
З ПАФ. Чорна з бі-
лою вертикальною 
смугою.

Те саме, а також пил, дим і туман.

КД, КД8 Без ПАФ. Сіра. Аміак, сірководень і їх сполуки.

КД
З  ПАФ. Сіра  з  бі-
лою вертикальною 
смугою.

Те саме, а також пил, дим і туман.

М Без ПАФ. Червона.

Окисел вуглецю при  наявності  органічного 
пару (окрім практичних не сорбіруючих  ре-
човин,  наприклад   метану,  бутану, етану, 
етилену, та інших), кислих газів, аміаку, ми-
ш’якового і фосфористого водню.

М
З ПАФ. Червона з 
білою вертикальною 
смугою.

Те саме, а також пил, дим і туман.

СО Без ПАФ. Біла. Окисел  вуглецю.

БКФ
З ПАФ. Зелена з бі-
лою вертикальною 
смугою.

Кислі гази і пар, пар органічних речовин, 
миш’якового і фосфористого водню і від 
різних аерозолів (пил, дим і туман).

Примітки:

1. Коробки марок А, В, Г, Е, КД виготовляються трьох типів, марки 
М – двох типів, марки СО і БКФ - одного типу.

2. Коробки марки СО виготовляються без ПАФ, а БКФ з ПАФ;  всі 
інші марки – без ПАФ з підвищеним часом захисної дії; без ПАФ з ін-
дексом  “8”; з ПАФ.

3. При використанні протигазом коробки марки  Г необхідно вести 
облік часу роботи кожної коробки. Після відпрацювання 100 і 80 годин 
відповідно для марок  Г  без  ПАФ і з ПАФ  вони рахуються відпрацьо-
ваними і замінюються на нові.

4. При використанні фільтруючих коробок марок М і СО визначаю-
ться за збільшенням ваги. При збільшені ваги коробок марок М на 35 г 
і СО на 50 г у порівнянні з початковою  (на корпусах ця маса вказана) 
коробки  рахуються відпрацьованими і заміняються на нові.
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      5. Горловини на дні і кришках коробок марок М і СО після викорис-
тання протигазу необхідно закрити ковпачками з гумовими проклад-
ками.

 Таблиця 5.2
Призначення протигазових малих коробок

Марка 
коробк

и

Тип коробки і 
пізнавальні знаки

СДОР, від яких захищає коробка

А

МКП- корпус і дно 
коричневі

Пари органічних  сполук  (бензин, ацетон, 
бензол, толуол, ксилол,  спирти), пари фос-
фору і  хлорорганічних  отрутохімікатів.

МКПФ– корпус корич-
невий, дно жовте

То саме, а також пил, дим і туман

В

МКП –  корпус і дно 
жовті

Кислі гази і пари (сірчаний  газ, хлор, сір-
ководень,  синильна  кислота,  хлористий 
водень, фосген), пари  фосфор і хлорорга-
нічних отрутохімікатів.

МКПФ – корпус 
жовтий, дно біле

То саме, а також пил, дим і туман

Г

МКП- корпус чорний з 
жовтою кільцевою 
смугою, дно чорне 

Пари  ртуті,  ртутьорганічні отрутохіміка-
ти, на основі етилмеркурхлоріду.

МКПФ - корпус чорний 
з жовтою кільцевою 
смугою, дно чорне

То саме, а також пил, дим і туман

КД

МКП –корпус і дно 
сірі

Аміак, сірководень та їх суміші.

МКПФ – корпус сірий, 
дно біле

То саме, а також пил, дим і туман

С

МКП– корпус і дно 
зелені

Сірчаний газ і окисли азоту.

МКПФ – корпус зеле-
ний,  дно біле

То саме, а також пил, дим і туман

    В комплект промислового протигазу малих габаритних розмірів 
входять: фільтруючо-поглинальна коробка, лицева частина, комплект 
не запітнілих плівок, сумка та інструкція по користуванню.
    Промислові  протигази  великих  і  малих  габаритних  розмірів 
комплектуються лицевими частинами ШМП двох типів: з клапанною 
коробкою типу 1 і  з клапанною коробкою типу 11. Лицеву частину 
ШМП кожного типу виготовляють п’яти ростів. Підбір лицевої части-
ни по росту проводиться за обміром голови (довжина замкнутої лінії, 
яка проходить через маківку голови, щоки і підборіддя).

Результат Більше
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виміру голови, 
см

До 63 63,5-65,5 66-68 68,5-70,5 71

Ріст шлему-
маски 0 1 2 3 4

    Крім лицевої частини ШМП промислові протигази можуть комп-
лектуватися і лицевими частинами ШМ-41, ШМ-41М, ШМС і ШМГ.

    Протигазові респіратори РПГ-67, РУ-60М і РУ-60МУ викорис-
товуються  в промисловості  для захисту органів дихання від СДОР у 
вигляді  пару і  газів при їх концентрації  не більш 10-15 ГДК. Вони 
складаються  із  ґумової  маски,  фільтруючо-поглинальних  патронів, 
пластмасових  манжет  з  клапаном вдиху  і  клапаном видиху,  трико-
тажного обтюратора,  а  також наголовника для закріплення респіра-
тору на голові.
    Фільтруючі патрони респіраторів випускаються марок А, В, КД і Г, 
які спеціалізовані за призначенням в залежності від фізико-хімічних і 
токсичних  властивостей  СДОР.  Патрони  розпізнаються  за  складом 
пог-линачів,  а  за  зовнішнім видом –  маркуванням,   яке  нанесено в 
центрі  перфорованої  сітки  патрону.  Призначення  патронів  та 
характеристики респіраторів наведені в таблицях 5.3-5.4.
    Респіратори протигазові РПГ-67, РУ-60М і РУ-60МУ забороняє-
ться  використовувати  для  захисту  органів  дихання  від  високо-
токсичних  речовин  типу  синильної  кислоти,  миш’якового  і  фосфо-
ристого водню, тетраетил свинцю та інших, а також від речовин, які в 
паро- і газоподібному стані можуть проникати в організм людини че-
рез шкіряні покрови. Для захисту від пару ртуті респіратори повинні 
використовуватися без трикотажного обтюратора.

Таблиця 5.3
Призначення патронів респіраторів

Маркування 
патрону СДОР, від якого захищає патрон

РПГ-67

Органічні пари (бензину, керосину, ацетону, бензолу і їх го-
мологів,  спиртів,  ефірів та інших,  окрім  низько кип’ящих і 
не сорбіруючих органічних речовин), пару хлор- і фосфорор-
ганічних отрутохімікатів.  

РУ-60М-А,  
РУ-60МУ-А

То саме і аерозолі.

РПГ-67-В
Кислі гази (сірчистий ангідрид, сірководень та інші), пари 
хлор- і фосфорорганічних отрутохімікатів.

РУ-60М-В, 
РУ-60МУ-В

То саме і аерозолі.

РПГ-67-КД Аміак і сірководень.
РУ-60М-КД, 
РУ-60МУ-КД

То саме і аерозолі.

РПГ-67-Г Пар ртуті.

137



РУ-60М-Г,
 РУ-60МУ-Г

То саме і аерозолі.

П р и м і т к и:
      1. Респіратор РУ-60МУ рекомендується використовувати при підвищених 
концентраціях пилу в повітрі. Передбачається заміна фільтру проти аерозолів.
     2. Респіратори марки  Г і запасні патрони до нього марки Г необхідно збе-
рігати в місцях,  що не допускають зволоження.

Таблиця 5.4
Характеристика респіраторів

Параметри РПГ-67 РУ-60М
Опір вдиху, Па (мм вод. ст.), не більше 58,8 (6) 78,4 (8)
Коефіцієнт проникності масляного туману, %, не >  - 1

Ч
ас

  з
ах

ис
но

ї  
ді

ї

Для марки А по бензолу (С˚ =10 мг/л) хв., не < 60 30
Для марки В по сірчистому ангідриду (С˚=2мг/л) 
хв., не <  

50 30

Для марки КД по аміаку (С˚ =2 мг/л) хв., не < 30 20
Для марки КД по сірководню (С˚ =2 мг/л) хв., < 50 20
Для марки Г по пару ртуті (С˚=0,01мг/л) хв., не < 20 15

Маса, г, не більше 300 350

    Фільтруючі саморятівники СПП-2 (СПП-4)  використовуються для 
захисту органів дихання від окислу вуглецю, пилу і диму при поже-
жах на  шахтах і  в  рудниках.  Вони складаються  із  фільтрувального 
патрону, на якому закріплені згубник з носовим затиском і система 
кріплення фільтрувального патрону на голові. Фільтруючий патрон з 
елементами зберігається в герметичній металевій упаковці, на кришці 
якого закріплена плечова тасьма для носіння саморятівника.
    Саморятівники СПП-2 (СПП-4) - це прибори разової дії і призначені 
тільки для виходу із загазованої зони. Використання їх допускається в 
повітрі  з  об’ємною долею кисню не менше 17% і  об’ємною долею 
окислу вуглецю не більше 1%. Характеристики саморятівників наве-
дені в таблиці 5.5.

Таблиця 5.5
Характеристика саморятівників

  
П а р а м е т р и СПП-2 СПП-4

Опір, Па (мм вод. ст.),  не більше
Вдиху 196 (20) 245 (25)
Видиху   98 (10) 127 (13)

Час дії захисту від окислу вуглецю (С˚   = 6,2 мг/л), хв., 
не менше

60 120

Маса  комплекту,  г,  не  більше 1050 1100
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    Саморятівники мають фільтр попередньої очистки повітря від пилу 
і диму. При роботі саморятівники нагріваються,  що характеризує їх 
справність. Для пониження температури повітря, що вдихається, само-
рятівник СПП-4 має спеціальний теплообмінник. Вони зберігають свої 
захисні якості на протязі трьох років при зберіганні в умовах складу. 
    Респіратори, що знаходяться на забезпечення цивільної оборони (Р-
2 і Р-2Д) і в промисловості (ШБ-1, “Астра-2”, Ф-62П та інші), вико-
ристовуються для захисту органів дихання від радіоактивного пилу, 
ґрунтового і промислового пилу та ряду аерозолів (табл. 5.6).

Таблиця 5.6
Основні характеристики респіраторів

М
ар

к
а 

ре
сп

ір
ат

ор
а

Призначенн Комплект 
респіратора

К
ое

ф
іц

іє
н

т 
 п

ро
н

и
к

н
ос

ті
, 

%

Опір вдиху /
Опір

видиху,
мм вод. ст.

Р-2
Захист від 

РР для 
дорослих

Фільтруюча напівмаска, 
поліетиленовий пакет, 

кільце
0,05 9/7

Р-2Д

Захист від 
РР для дітей 
від 7 до 17 

років

Фільтруюча  напівмаска, 
поліетиленовий пакет, 

кільце
0,05 9/7

Ш
Б

-1
П

ел
ю

ст
ка

 -
 

20
0

Захист від 
високо 

дисперсних 
аерозолів

Легка безклапанна 
напівмаска з матеріалу 

ФПП
1,4 2,9/2,9

П
ел

ю
ст

ка
 -

  4
0

Захист від 
високо 

дисперсних 
аерозолів

Легка безклапанна 
напівмаска з матеріалу 

ФПП
1,9 1,2/1,2

П
ел

ю
ст

ка
 -

 
 5

Захист від 
високо 

дисперсних 
аерозолів

Легка безклапанна 
напівмаска з матеріалу 

ФПП
3 0,7/0,7

А
ст

ра
-9 Захист від 

високо 
дисперсних 
аерозолів

Ґумова напівмаска з 
клапаном видиху , 

поліетиленові патрони з 
клапанами вдиху і 

змінними  фільтрами з 
матеріалу ФПП

0,75 3,1/3

Ф-62П Захист від 
промисловог

Ґумова напівмаска з 
клапаном видиху і 

1 
(1,24)

4(2,6)/
3,7(5,8)
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о пилу, окрім 
високо 

дисперсного

пластмасова коробка з 
змінним фільтром з 

матеріалу ФПП

РП-К

Захист від 
великого і 

мало 
дисперсного 

пилу

Ґумова напівмаска з двох 
шарів (зовні–поліуретан, в 
середині –змінний матеріал 

ФПГ)

0,97 4,4/2,7

У-2К
Захист від 

різного пилу

Фільтруюча напівмаска, 
поліетиленовий пакет, 

кільце
1 5,2/3,5

      
    Ріст респіраторів визначається за обміром (у мм) параметрів облич-
чя людини .

Висота обличчя, 
мм

Для Р-2 - До 109 110-119 Більш 120
Для Р-2Д 80-99 100-114 115-124 Більш 125

Ріст  респіратору 0 2 2 3
    
     Тканинні маски проти пилу ПТМ-1 складаються із корпусу і кріп-
лення. Корпус виготовляється з 4-5 шарів ткані. Напроти очей робля-
ться прорізи, в які вставляються скельця або прозора плівка. На голові 
маска закріплюється за допомогою смуги ткані, резинки або зав’язок. 
Ріст маски залежить від висоти обличчя.

Висота 
обличчя, мм

До 80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 >131

Ріст маски 1 2 3 4 5 6 7
 
    Для верхніх шарів маски найбільш підходить б’язь, штапельне або 
трикотажне  полотно,  мадаполам,  міткаль,  шотландка  та  інші. 
Внутріш-ні  шари  можуть  бути  із  дитячого  пика,  байки,  бумазеї, 
хлопчато-паперової, шерст’яної та інших тканин.
    Ватяно-марлева пов’язка виготовлюється з марлі розміром 100х50 
см,  на  середину  якої  накладається  шар  вати  розміром  30х20  см  і 
товщиною 1-2 см. Марля з обох сторін загибається і накладається на 
вату. Кінці розрізуються вздовж середини, в результаті чого виника-
ють зав’язки.   
  

5.1.2. Ізолюючі засоби індивідуального захисту 
органів дихання

    Перевага ізолюючих дихальних апаратів (ІДА), які забезпечують 
органи дихання людини необхідною кількістю чистого повітря, є то, 
що вони можуть використовуються незалежно від складу навколиш-
ньої атмосфери. До них відносяться: автономні дихальні апарати, що 
забезпечують органи дихання людини дихальною суміш’ю з балонів з 
стисненим повітрям або стисненим киснем або за рахунок регенерації 
кисню за допомогою продуктів, що затримують кисень; шлангові ди-
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хальні апарати, з допомогою яких чисте повітря подається до органів 
дихання за допомогою шлангу від повітродувок або від компресорних 
магістралей.
    Ізолюючі дихальні апарати (ІДА) діляться на дві групи: протигази з 
хімічно зв’язаним киснем (ИП-4, ИП-46, ИП-46М) і протигази з стис-
неним киснем (КИП-8).
    Ізолюючий дихальний апарат ИП-4  призначається для захисту 
органів дихання, шкіри обличчя і очей від любої шкідливої домішки в 
повітрі незалежно від її концентрації при виникненні робіт в умовах 
недостатку або відсутності кисню.
    Ізолюючий дихальний апарат ИП-4 складається з лицевої частини з 
з’єднувальною трубкою, регенеративного патрону, дихального мішку, 
каркасу. В комплект також входять не запітнілі плівки, утеплювальні 
манжети і сумка.
    Лицева частина ИП-4 призначена для ізоляції органів дихання від 
навколишнього середовища, направлення газової суміші, що видихає-
ться  в регенеративний патрон, підведення очищеної від вуглекислого 
газу і водяного  пару і збагаченої киснем газової суміші до органів ди-
хання, а також для захисту очей і обличчя від любої шкідливої суміші 
в повітрі. 
    Регенеративний  патрон  призначається  для  отримання  кисню, 
необхідного для дихання, а також для поглинання вуглекислого газу і 
вологи, які знаходяться  в газовій суміші, що видихається. Дихальний 
мішок являється  резервуаром для  газової  суміші,  що видихається  і 
кисню, який виділяється регенеративним патроном. Клапан надмірно-
го тиску призначається для випуску зайвого газу з системи дихання 
при роботі. Каркас призначається для розміщення в ньому дихального 
мішка,  попередження  стиснення  мішку  при  експлуатації  апарату  і 
закріплення регенеративного патрону.
    Сумка служить для зберігання і перенесення ізолюючого дихаль-
ного апарату, а також для захисту його вузлів від обливання СДОР і 
механічних пошкоджень. Сумка виготовлена із спеціальної проґумо-
ваної ткані, яка стійка до агресивних рідин.
    В основі роботи подібних ізолюючих дихальних апаратів лежить 
принцип хімічної регенерації повітря, що видихається, в регенератив-
ному патроні, за рахунок поглинання вуглекислого газу і пару води та 
виділення  кисню, який супроводжується виділенням тепла, чому за 
часом використання регенеративний патрон нагрівається.
    Час роботи в ізолюючому дихальному апараті визначається фізич-
ним навантаженням і для ИП-4 складає при відносному покою і легко-
му фізичному навантаженні біля 180 хв., при середньому фізичному 
навантаженні – 60 хв., а при важкому фізичному навантаженні – 30 
хв., робочий інтервал температур складає від мінус 40 до плюс 40°С.
    Попередня перевірка герметичності лицевої частини ІДА виконує-
ться на вдиху при одночасному притискуванні ніпеля з’єднувальної 
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трубки до долоні. Як що при вдиху повітря не проходить, то лицева 
частина герметична. 
    Працювати  в  ІДА  до  повного  відпрацювання  регенеративного 
патрону не рекомендується. Заміна відпрацьованого регенеративного 
патрону в зараженому або не придатному для дихання повітря допус-
кається лише в окремих випадках.
    Протигази ИП-4 і ИП-46 використовуються на суші, ИП-46М – для 
проведення легких робіт під водою.
    Підбір лицевої частини за ростом проводиться за обміром голови 
(довжина  замкнутої  лінії, яка проходить через маківку голови, щоки і 
підборіддя).

Ріст шлему
Величина виміру голови, см

ИП-4, ИП-46 ИП-46М
1 До 64 До 63
2 64,5-68,5 63,5-66,5
3 69 і більше 67-68,5
4 - 69 і більше

     
    Серед  промислових  ІДА  слідує  виділити  ізолюючі  протигази, 
шахтні  саморятівники,  ізолюючі  респіратори,  киснево-ізолюючий 
протигаз КІП-8, дихальні апарати ВЛАДА і АСВ-2, які можуть успіш-
но використовуватися для захисту органів дихання від СДОР, харак-
теристики яких наведено в таблицях 5.7 –5.10.
    Киснево-ізолюючий протигаз КІП-8  призначається для захисту 
органів дихання при газорятувальних роботах від шкідливої дії непри-
датної  для  дихання  атмосфери,  яка  має  отруйні  речовини  високої 
концентрації і збіднена киснем. Час захисної дії киснево-ізолюючого 
протигаза складає 2 години. Місткість балону 1л; запас кисню в бало-
ні 200 л; маса протигазу складає 10 кг.

Таблиця 5.7
Основні характеристики ізолюючих протигазів і приборів

Характеристика Ізолюючий протигаз КІП-8
ИП-4 ИП-46 ИП-46М

Маса , кг 3,4 4,6 5,5 10
Лицева частина ШИП-2б (к) ШВСМ ШВСМ МИП-1
Регенеративний патрон РП-4 РП-46 РП-46М -

Важкому 40 50 50 -
Середньому 75 60 60 -
Легкому 180 180 180 120
В воді (15-20˚ С) - - 120 -
В воді (15-20˚ С) - - 20 -
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   Всі вузли КІП-8, за виключенням клапанної коробки з маскою МИП-1 
або шлемом-маскою, з’єднувальних трубок і манометру, розташовані 
в металевому корпусі: кисневий балон з запірним вентилем, блок леге-
невого автомату з редуктором і байпасом; дихальний мішок з захис-
ним  клапаном,  звуковий  сигнал;  регенеративний  патрон,  поясний  і 
плечовий ремні. 
   Після кожного використання КІП-8 чистять, провіряють і перезаряд-
жають.  Зберігають  в  зібраному  виді  в  приміщенні  при  температурі 
повітря від 3 до 20˚ С та відносній волозі 65-60%.
   Шахтні саморятівники (малогабаритний ШСМ-1, ШСМ-7М, ШС-
20М) призначені  для  захисту  органів  дихання  робітників  вугільної, 
хімічної, металургійної промисловості при аваріях, вибухах і пожежах. 
   Ізолюючі респіратори призначені для захисту органів дихання від 
шкідливої  дії  непридатної  для  дихання  атмосфери  при  виконанні 
гірничорятувальних і технічних робіт в вугільних шахтах і кар’єрах.

Таблиця 5.8
Основні характеристики саморятівників

П а р а м е т р и Малогабаритний
ШСМ-1

ШС-7М ШС-20М

С
к

л
ад Регенеративний патрон з 

пусковим устроєм
+ + +

Дихальний  мішок  з  клапа-
ном надмірного тиску

+ + +

З’єднувальна  трубка  або 
шланг з згубником  і   носо-
вим  затискачем  

+ + +

Час захисної дії  при  виходу  із 
небезпечної зони, хв.

20 50 30

Температурний  інтервал  вико-
ристання

Від – 10 до + 
40˚ С

Від - 10 до 
+ 30˚ С

Від 0 до
+  50˚ С

Маса  саморятівника,  кг 1,45 3 2

   Дихальні апарати ВЛАДА і АСВ-2 призначені для захисту органів 
дихання при роботі в атмосфері, яка має високий рівень концентрації 
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шкідливої речовини і збідненої киснем. Вони відносяться до типу ре-
зервуарних апаратів з запасом стисненого повітря і відкритою схемою 
дихання.
   Шлангові ізолюючі дихальні автомати забезпечують органи дихання 

чистим  повітрям  через  з’єднувальні  шланги  до  них  також 
відносяться пневмокостюми, які забезпечують захист не тільки 
органів дихання, а і всього тіла. 

   Шлангові ІДА розділяються на два типа: самовсмоктуючі шлангові 
апарати, в яких повітря до органів дихання поступає із чистої 
зони  за  рахунок  зусиль  чоловіка;  шлангові  апарати  з 
примусовою  подачею  чистого  повітря  в  лицеву  частину  за 
допомогою  повітродувок,  венти-ляторів  або  від  компресору 
після його попереднього очищення.

   Шлангові ІДА використовуються, як правило, при виконанні робіт 
для ремонту та очистці різних ємностей (цистерн, котлів), при ремонті 
колодязів, димоходів, підвальних і інших приміщень, де можуть скуп-
чуватися газоподібні шкідливі суміші.

Таблиця 5.9
Основні характеристики ізолюючих респіраторів

П а р а м е т р и
Респіратор 
ізолюючий 
допоміжний 

РВЛ-1 У
р

ал
-7

Р
К

К
-1

Р
-3

0

С
к

л
а

д
:

Корпус з дюралюмінію + + + +
Кисневий балон + + + +
Кисневий розподільчий вузол + + + +
Дихальний мішок з клапаном 
надмірного тиску

+ + + +

П а р а м е т р и
Респіратор 
ізолюючий 
допоміжний 

РВЛ-1 У
р

ал
-7

Р
К

К
-1

Р
-3

0

С
к

л
а

д
:

Регенеративний патрон + + + +

Дихальні шланги + + + +

Час захисної  дії  саморятівника,  г 2 5 2 4
Місткість балону,  л 1 2 1 2
Запас кисню в балоні,  л 200 500 200 400

Температурний інтервал використання, ˚С -

В
ід

 –
20

 д
о 

+
 

60

- В
ід

  –
20

 
до

  +
 6

0

Періодичність перевірки при зберіганні, 
діб

15 10 15 10

Перевірка після використання + + + +
Маса респіратора,  кг 9,0 14,0 8,3 11,8
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Таблиця 5.10

Основні характеристики дихальних апаратів

П а р а м е т р и ВЛАДА АСВ-2
С

 к
 л

 а
 д

:

Кількість балонів,  шт. 1 або 2 2
Місткість кожного балону,  л 7 або 3 3 або 4
Запірний вентиль + +
Редуктор + +
Манометр + +
Легеневий автомат з шлангом, який подає повітря + +
Маска або згубник з носовим затискачем + +

Час захисної дії при середньому 
фізичному навантаженні, хв.

З одним балоном 47 -
З двома балонами 40 45

Періодичність перевірки при зберігання
1 раз в 3 
місяці

1 раз в 
3 

місяці
Маса апарату,  кг 17 16,4

    
     Протигаз шланговий ПШ-1 є засобом захисту безнапірного типу і 
має  призначення  для  одного  працюючого.  Складається  із  шлему-
маски (трьох ростів: 1, 2, 3-го), двох з’єднувальних трубок, рукава для 
підведення  повітря,  фільтруючої  коробки  для  очистки  повітря  від 
пилу, рятувального поясу з плечовими тасьмами, сигнальної рятуваль-
ної мотузки і штиря для закріплення кінця рукава з фільтруючою ко-
робкою в зоні чистого повітря. Протигаз ПШ-1 рекомендується вико-
ристовувати при малих і середніх навантаженнях в тих випадках, коли 
чисте повітря можливо забирати на відстані не більше 10 м від ро-
бочого місця.
    Опір вдиху і видиху при витраті повітря 30 л/хв. складає 196 і 100 
Па відповідно. Маса апарату не більше 8 кг. У зв’язку з великим опо-
ром  диханню  протигаз  ПШ-1  рекомендується  використовувати  при 
короткочасних  роботах.  Придатність  протигазу  провіряється  перед 
кожною видачею і періодично (не ріже одного разу за тиждень).
    Шланговий протигаз  ПШ-2  є  засобом  захисту  з  примусовою 
подачею чистого повітря і призначається на одночасне забезпечення 
захисту органів дихання двох працюючих на відстані 20 м від повіт-
родувки або одного працюючого на  відстані  40 м.  В апараті  перед-
бачена подача  повітря за допомогою електродвигуна, а також шляхом 
обертання повітродувки вручну.
    Комплектність і призначення протигазу ПШ-2 аналогічні протигазу 
ПШ-1, тільки додаткові елементи є в двох комплектах, довжина ру-
кавів для підведення повітря складає 20 м, а сигнальних мотузків 25 м. 
Кількість  повітря,  що  подається  під  кожну  лицеву  частину  при  60 
об./хв. складає 50 л/хв. Опір вдиху відсутній, а опір видиху складає 
119 Па. Маса апарату не більше 46,7 кг.     
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    Шланговий апарат ДПА-5 аналогічний апарату  ПШ-2,  відріз-
няється тільки конструкцією повітродувки. Мінімальний тиск повітря 
3000 Па, кількість повітря, що подається складає 200 л/хв.
    Пневмокостюми ЛГ-4  і  ЛГ-5  призначаються  для  ремонтних і 
аварійних робіт при значному забрудненні і повітря і обладнання при-
міщень радіоактивними і токсичними речовинами. Вони забезпечують 
ізоляцію органів дихання і поверхні тіла працюючого від зовнішнього 
середовища.
    Пневмокостюми виготовляються із поліхлориду пластикату, при чо-
му ЛГ-5 -  із  більш міцної армованої  плівки марки 80АМ. З переду 
комбінезону є лаз для входу в костюм і виходу із нього.
    Система подачі повітря в пневмокостюм включає повітропровід, 
який розташований в шлемі, пластмасовий штуцер з пневмокостюмом 
та поясні повітроводи. Пневмокостюми виготовляються трьох ростів: 
3 ріст (М –малий) від 160 до 170 см; 4 ріст (С- середній) від 171 до 180 
см; 5 ріст (В-великий) від 181 до 190 см.
    Робота в пневмокостюмі допускається при температурі від мінус 30 
до плюс 45˚ С. Повітря подається  з  використанням 250 л/хв. При тем-
пературі навколишнього повітря 16-27˚ С пневмокостюм може  вико-
ристовуватися  працюючим без погіршення самопочуття на протязі 4-
6 годин. Маса пневмокостюма складає 3 кг без шлангів.

5.2. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ШКІРИ

    Індивідуальними засобами захисту шкіри є: захисні комплекти, спе-
ціальний  захисний  одяг,  загальновійськовий  комплексний  захисний 
костюм,  побутовий,  виробничий і  спортивний одяг.  Вони за  типом 
захисної дії поділяються на ізолюючі (плащі і костюми), матеріал яких 
покривається  спеціальними  газо-  і  вологонепроникними  плівками  і 
фільтруючі,  що представляють  собою костюми із  звичайного  мате-
ріалу,  який насичується спеціальним хімічним складом для нейтра-
лізації або сорбції пару СДОР.   
    Загальновійськовий  захисний  комплект  (ЗЗК)  складається  з 
захисного плаща ОП-1 (виготовляється 5-и розмірів із спеціально про-
ґумованої  ткані),  захисних  панчіх  і  захисних  рукавичок.  Маса 
комплек-ту 3 кг, упаковується в ящики по 20 шт.
    Легкий захисний костюм Л-1 складається з сорочки з капюшоном, 
брюк,  зшитих заодно з  панчохами,  двопалих рукавичок  і  підшлем-
нику. Окрім того, в комплект входить сумка і пара рукавичок. Виго-
товляється трьох розмірів із проґумованої ткані. Маса 3 кг, упаковує-
ться в ящики по 12 шт. 
    Захисний костюм (комбінезон) складається із куртки і брюк (в 
комплект входять також ґумові рукавички, ґумові чоботи і підшолом-
ник). Виготовляється трьох розмірів із проґумованої ткані. Маса 6 кг, 
упаковується в ящики по 20 шт.
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    Захисний фільтруючий одяг (ЗФО) складається з бавовнянопапе-
рового комбінованого костюму насиченого пастою К-4, ґумових рука-
вичок, чобіт, підшоломнику, двох онуч (одна насичена). 
    Для  захисту  шкіри  від  радіоактивних  речовин  і  бактеріальних 
засобів  можуть  використовуватися  спортивні,  робочі  або  шкільні 
костюми (брюки і куртки). При цьому одяг необхідно герметизувати 
за допомогою нагрудника, капюшонів, клапанів низу рукавів і брюк.
    Герметичний одяг для забезпечення захисту від пару і аерозолів 
отруйних речовин необхідно насичати мильною масляною емульсією 
(300 г господарського мила, 0,5 л рослинного масла і 2 л води).
    Комплект  захисний  плівковий  (КЗП)  складається  з  плаща  з 
капюшоном, панчіх із поліетиленової плівки і ґумових рукавичок. Ма-
са комплекту складає 1 кг.
    Костюми  проти лугів  і  кислот  (ПЛК) ,  призначаються для ро-
боти  з  їдким  натром,  його  розчинами  з  концентрацією  до  35  %  і 
розчинами кислот з концентрацією до 22 %. Виготовляються вони із 
однобічної проґумованої ткані. В комплект  входять: куртка, брюки, 
чоботи,  гумово-трикотажні  рукавички,  шлем-маска,  виготовляються 
двох ростів.
    Костюми чолові і жіночі  для  захисту  від  кислот, призначаю-
ться для захисту поверхні шкіри від різних концентрацій кислот.  В 
комплект входять: куртка, брюки і головний убір. Костюми розподі-
ляються на чотири підгрупи і виготовляються із різних фільтруючих 
тканин.
    Для захисту рук від СДОР промисловістю випускаються рукавички 
ґумові технічні двох типів (тип 1- товщиною 0,3 мм, тип 11- товщи-
ною 0,7 мм), які призначені для виконання точних і грубих робіт.
    Крім того, промисловістю випускається ціла гамма рукавичок для 
захисту рук від різних кислотних і  лужних розчинів середньої  кон-
центрації.
    Крім ґумового матеріалу для виготовлення захисних рукавичок ви-
користовуються різні фільтруючі матеріали на основі тканини. 

5.3. ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ  ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ 
ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВІД СДОР

    Багатогранність фізико-хімічних і  токсичних особливостей СДОР 
покладає певні умови на використання засобів індивідуального захис-
ту від них, що визначається на часу захисної дії засобів, які необхідно 
враховувати при їх використанню. Час захисної дії індивідуальних за-
собів захисту залежить від типу СДОР, його концентрації і змінюється 
в широких інтервалах(табл.5.11-5.14).
    Необхідно враховувати, що засоби індивідуального захисту, які за-
безпечують захист від СДОР, оказують негативний вплив на організм 
людини, утруднюють при певних умовах виконання покладених зав-
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дань внаслідок погіршення теплообміну організму людини з  навко-
лишнім середовищем та в результаті обмеження рухомості. 
    Гранично допустимі терміни виконання різних робіт в засобах інди-
відуального захисту наведені в таблицях 5.15-5.19.
    Для поліпшення умов праці в засобах індивідуального захисту шкі-
ри ізолюючого типу одним із  найбільш  допустимих  і  найпростіших
способів  є  періодичне  обливання  їх  водою  при  позитивній  темпе-
ратурі повітря.

Таблиця 5.11
Час захисної дії протигазових і універсальних 
респіраторів за контрольними шкідливими  

речовинами

М
ар

к
а 

к
ор

об
к

и

Контрольна 
шкідлива 
речовина

К
он

ц
ен

тр
ац

ія
 к

он
тр

ол
ьн

ої
 ш

к
ід

л
и

во
ї

р
еч

ов
и

н
и

,  
г/

м
3

К
р

ат
н

іс
ть

 п
ер

еб
іл

ьш
ен

н
я

 Г
Д

К

Час  захисної 
 дії ,  хв.

РПГ-67 РУ-60М

А Бензол 10 2000 60 30

В Сірчаний газ 2 200 50 30

КД
Сірководень 2 200 50 20

Аміак 2 100 30 20

Г Пар ртуті 0,01 1000 1200 900

Таблиця 5.12
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Час захисної дії коробок великих розмірів промислових 
протигазів за контрольними шкідливими речовинами

М
ар

к
а 

к
ор

об
к

и

Контрольна 
шкідлива речовина

К
он

ц
ен

тр
ац

ія
 к

он
тр

ол
ьн

ої
 ш

к
ід

л
и

во
ї р

еч
ов

и
н

и
, г

/м
3

К
р

ат
н

іс
ть

 п
ер

еб
іл

ьш
ен

н
я

 Г
Д

К

Час захисної  дії 
коробки,  хв.

Б
ез

 ф
іл

ьт
р

у

Б
ез

 ф
іл

ьт
р

у 
з 

ін
де

к
со

м
 “

8”

З 
ф

іл
ьт

р
ом

А Бензол 25±1 5000 120 50 50
В Синильна кислота 10±1 30000 60 30 30
В Сірчаний газ 8,8±0,3 860 90 45 45
Г Пар ртуті 0,001 1000 6000 48000 4800
Е Миш’яковий водень 10±0,2 30000 360 120 120

КД Сірководень 4,6±0,1 460 240 80 80
КД Аміак 2,3±0,1 100 240 120 120
СО Окисел вуглецю 6,2±0,3 300 150 - -
М Окисел вуглецю 6,2±0,3 300 90 - -
М Аміак 2±0,1 100 90 - -
М Бензол 10±1 2000 50 - -

БКФ Миш’яковий водень 10±0,2 33 - - 110
БКФ Синильна кислота 3±0,3 10 - - 70
      Примітка:  Час захисної дії коробок марок В, КД, М, БКФ провіряється 
окремо по кожній контрольній шкідливій речовині на різних коробках.

Таблиця 5.13
Час захисної дії коробок малих розмірів промислових 
протигазів за контрольними шкідливими речовинами

М
ар

к
а 

к
ор

об
к

и

Контрольна 
шкідлива 
речовина

Час захисної  дії 
коробки,  хв.

МКП МКПФ
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К
он

ц
ен

тр
ац

ія
 к

он
тр

ол
ьн

ої
 ш

к
ід

л
и

во
ї

р
еч

ов
и

н
и

 ,
г/

м
3

К
р

ат
н

іс
ть

 п
ер

еб
іл

ьш
ен

н
я

 Г
Д

К
А Бензол 10 2000 100 50
В Сірчаний газ 2 200 140 57

КД
Сірководень 2 200 170 60
Аміак 2 100 75 30

Є Сірчаний газ 2 200 360 150

Г
Пар ртуті 0,001 1000 6000 4800
Аміак 1 50 25 15

Примітка:
    1.Час захисної  дії коробок марок  КД і  Г провіряється  окремо по кожній 
контрольній шкідливій речовині на різних коробках.
   2. Час захисної дії коробок визначено для умов: об’ємна  швидкість  постій-
ного потоку газоповітряного середовища (30±0,5)  л/хв.;  відносна вологість 
повітря (50±3) %; температура навколишнього середовища (20±5) °С.

 Таблиця 5.14

Орієнтовний час захисної дії по шкідливим
 речовинам коробок великих габаритних 

розмірів промислових фільтруючих 
протигазів

Шкідлива 
речовина

Г
Д

К
, 

 м
г/

м
3

Час захисної дії, г, при:

10
0 

Г
Д

К

10
00

 Г
Д

К

Максимально 

  допустима 

концентрація 
використання
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М
ар

к
а 

к
ор

об
к

и
 п

р
от

и
га

зу
, щ

о 
р

ек
ом

ен
ду

єт
ьс

я

М
ак

си
м

ал
ьн

о 
  д

оп
ус

ти
м

а 
   

   
  к

он
ц

ен
тр

ац
ія

  в
и

к
ор

и
ст

ан
н

я,
   

г/
м

3

Аміак 20
КД  с/ф,  КД8 15000 2 - 0,25

КД б/ф 15000 4 - 0,5

Ацетон * 200
А с/ф,  А8 40000 1 - 0,4

А б/ф 40000 2,5 - 1

Анілін * 3
А с/ф,  А8 20000 10 1,5 0,2

А б/ф 20000 20 3 0,4

Бензол * 5
А с/ф,  А8 22000 40 4 0,8

А б/ф 22000 100 10 1,5
Бромистий 

метил *
1

А с/ф,  А8 20000 20 4 0,2
А б/ф 20000 50 10 0,5

Дихлоретан 
*

10
А с/ф,  А8 40000 20 2 0,5

А б/ф 40000 50 5 1

Диметил- 
амін *

1

А с/ф,  А8 10000 30 4 0,3
Г с/ф,  Г8 10000 45 6 0,5

А б/ф 10000 60 8 0,6
Г б/ф 10000 90 12 1

Азотна 
кислота

5 В с/ф, БКФ 14000 30 5 1

Соляна 
кислота *

5 В с/ф 16000 30 5 1,5

Синильна 
кислота *

0,3
В с/ф,  В8 

БКФ
6000 70 15 0,7

В б/ф 6000 140 30 1,4

Ксилідін * 3
А с/ф,  А8 6000 5 1 0,5

А б/ф 6000 10 2 1
Ксилол * 50 А с/ф,  А8 40000 4 0,6 0,7
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А б/ф 40000 8 1,2 0,9
Миш’яковий 

водень *
0,3

Е с/ф,  Е8 10000 150 40 2
БКФ 10000 250 80 6

Монометил-
амін *

1
А с/ф,  А8 7000 20 3 0,4

А б/ф, Г  б/ф,,  
Г с/ф,  Г8

7000 40 6 0,8

Нітрил 
акрилової 
кислоти *

0,5
А с/ф,  А8 10000 35 7 0,2

А б/ф 10000 50 10 0,3

Нітро- 
бензол *

5
А с/ф,  А8 27000 50 8 1

А б/ф 27000 100 15 2

Шкідлива 
речовина

Г
Д

К
, 

 м
г/

м
3

М
ар

к
а 

к
ор

об
к

и
 п

р
от

и
га

зу
, щ

о 
р

ек
ом

ен
ду

єт
ьс

я

М
ак

си
м

ал
ьн

о 
  д

оп
ус

ти
м

а 
   

   
  к

он
ц

ен
тр

ац
ія

  в
и

к
ор

и
ст

ан
н

я,
   

г/
м

3

Час захисної дії,
 г,  при:

10
0 

Г
Д

К

10
00

 Г
Д

К

Максимально 

  допустима 

концентрація 
використання

Окисел 
етилену

1
М с/ф 10000 12 2,5 0,2
М б/ф 10000 25 5 0,5

Окисли 
азоту

5
В с/ф, В8 5000 2 0,5 0,5

В б/ф 5000 4 1 1
Ртуть 

металева
0,01

Г с/ф, Г8 10 80 80 80
Г б/ф 10 100 100 100

Стирол * 5
А с/ф, А8 23000 15 2 0,3

А б/ф 23000 30 4 0,6
Сірчаний 
ангідрид

10
В с/ф, В8 14000 5 0,6 0,2

В б/ф 14000 10 1,2 0,4

Сірководень 10

КД  с/ф, КД8 10000 10 1 1
В с/ф, В8 10000 20 2 2
КД б/ф 10000 20 2 2
В б/ф 10000 40 4 4
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Триетилен 10
КД с/ф, КД8 22000 6 1 0,3

Кд б/ф 22000 12 2 0,6

Тетраетил 
свинцю * 0,

00
5 А с/ф, А8 5000 1500  2

00 2

А б/ф 5000 3000 40
0 4

Фосген * 0,5
В с/ф, В8 22000 300 30 0,5

В б/ф 22000 500 50 0,8

Фенол * 0,3
А с/ф, А8 1000 80 8 2

А б/ф 1000 50 15 4

Фурфурол * 10
А с/ф, А8 10000 18 1,8 1,8

А б/ф 10000 35 3,5 3,5

Хлор * 1

А с/ф, А8, 
БКФ, В с/ф, 

Е с/ф, Е8

25000 75 10 0,3

А б/ф, В б/ф, 
Е б/ф

25000 150 20 0,5

Г с/ф 25000 50 6 0,2
Хлорпікрин * 1 А с/ф, А8 36000 120 20 0,5

А б/ф 36000 150 60 1,5
Етил хлору

50
А с/ф, А8 14000 1,5 - 0,5

А б/ф 14000 2 - 0,7
Вуглець 

чотирихло-
ристий

20
А с/ф, А8 10000 50 5 0,8

А б/ф 10000 70 8 1,4

Етилмер-
капкан *

1

В с/ф, В8, 
БКФ

14000 90 15 1

В б/ф 14000 180 30
2

Шкідлива 
речовина

Г
Д

К
, 

 м
г/

м
3

М
ар

к
а 

к
ор

об
к

и
 п

р
от

и
га

зу
, щ

о 
р

ек
ом

ен
ду

єт
ьс

я

М
ак

си
м

ал
ьн

о 
  д

оп
ус

ти
м

а 
к

он
ц

ен
тр

ац
ія

  в
и

к
ор

и
ст

ан
н

я,
 

г/
м

3

Час захисної дії, г, при:

10
0 

Г
Д

К

10
00

 Г
Д

К

Максимально

допустима 

концентрація 
використання

Етиленхлор-
гідрин *

1
А с/ф, А8 28000 50 10 0,2

А б/ф 28000 100 20 0,4
Хлористий 

водень
0,5

А с/ф, Вс/ф, 
БКФ

5000 30 4 0,3

Формалін * 0,5 А с/ф 20000 120 50 1
Примітка:

    1. Для захисту від пару і аерозолів шкідливих речовин, що відмічені зір-
кою, можливо використання загальновійськового фільтруючого протигазу з 
часом захисної дії в 2,5 рази меншим, ніж указано в таблиці.
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    2. Максимально допустима концентрація при використанні промислових 
протигазів з коробками малих габаритних розмірів МКП і МКПФ в 2,5 рази 
менше, ніж вказано в таблиці.
    3. Час захисної дії по шкідливим речовинам коробок МКП  і  МКПФ при 
концентрації 100 ГДК і 1000 ГДК в 2,5 рази менше, ніж для коробок великих 
габаритних розмірів відповідної марки.  

Таблиця 5.15
Гранично допустимі терміни роботи  в ЗІЗ при позитивній 
температурі навколишнього повітря, відносній вологості 

повітря  50%, швидкості вітру 2 м/с з урахуванням 
можливості  загального перегріву організму людини, г

П а р а м е т р и Температура 
навколишнь
ого повітря, 

°С

Засоби індивідуального захисту
Фільтруючий 

протигаз + ОЗК+ 
захисні  панчохи  і 

рукавички

Фільтруючий 
протигаз  + 

ОКЗК  + ОЗК

Ф
із

и
ч

н
е 

н
ав

ан
та

ж
ен

н
я Легке

10
Необмежено 6 –8

Середнє Необмежено 4 –5
Важке Необмежено 3 –5
Легке

20
Необмежено 2

Середнє Необмежено 0,6
Важке Необмежено 0,4
Легке

30
Необмежено 1

Середнє 4 0,5
Важке 1 0,4
Легке

40
Необмежено 0,7

Середнє 2 0,4
Важке 0,6 0,3

Примітка:
      1. При хмарній похмурій погоді час роботи збільшується на 20-30 %.
      2. Час відновлення теплового стану до вихідного рівня складає не менше1-ї  
  години; кожний наступний  цикл роботи зменшується на 1/3.
      3. Захисний плащ  ОЗК одягнений в положення “плащ в рукава”.

  
 Таблиця 5.16

Гранично допустимі терміни роботи на суші при використанні 
ізолюючих дихальних апаратів, хв.

Засоби індивідуального 
захисту

Фізичне навантаження на 
людину

Легке Середнє Важке
Індивідуальний дихальний апарат (ІДА) 180 75 40
ІДА+Л-1 при захисному плащу,  одягне-
ному  в виді  комбінезону

180 60 30

Таблиця 5.17
Гранично допустимі терміни роботи в засобах індивідуального 

захисту при позитивній температурі навколишнього 
повітря під безпосередньою дією промінів сонця при 
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відсутності вітру і опадів, годин 

П а р а м е т р и
Температура

навколишнього 
повітря, °С

Засоби індивідуального захисту
Фільтруючий протигаз + Л-1 

або ОЗК  при захисному плащі, 
одягненому  в виді  комбінезону

Ф
із

и
ч

н
е 

н
ав

ан
та

ж
ен

н
я Легке 20-24 1,5 – 2,0

Середнє 0,7 – 1,0
Важке 0,3 – 0,5
Легке 25-29 1,0 – 1,5

Середнє 0,3 – 0,6
Важке 0,3 – 0,4
Легке 30  і більше 0,7 – 1,0

Середнє 0,3 – 0,6
Важке 0,2 – 0,3

  Примітка:  При роботі в тіні,  в похмуру і вітряну погоду гранично допус-
тимі терміни безперервної  роботи можуть бути збільшені в 1,5-2 рази.

Таблиця 5.18
Поправні коефіцієнти гранично допустимого часу роботи в 

засобах індивідуального захисту для осіб різного віку

Стан теплообміну 
організму з 
зовнішнім 

середовищем

Фізичне 
навантаження

Фізична працездатність осіб 
різного віку (поправний 

коефіцієнт)
18-25 
років

26-36 
років

36-45 
років

46-50 
років

Оптимальний 
(температура повітря 

до 26 °С)

Легке 1,0 1,0 1,0
Середнє 1,0 1,0 1,0
Важке 1,0 0,7 0,5

Допустимий 
(температура повітря  віл 

26 до 35 °С)

Легке 1,0 1,0 1,0 1,0
Середнє 1,0 1,0 0,9 0,8
Важке 1,0 0,9 0,8 0,7

       
                        Примітка:  Поправний коефіцієнт необхідно помножити на гранично   
   допустимий час роботи в засобах індивідуального захисту (ЗІЗ).

Таблиця 5.19
Гранично допустимі терміни роботи в засобах 

індивідуального захисту при негативній температурі   
навколишнього  повітря,  швидкості  вітру 2 м/с з   

    урахуванням можливості загального переохолодження 
організму людини, годин

 П
ар

ам
ет

р
и

Засоби індивідуального захисту
Фільтруючий 

протигаз + 
табельне 
військове 

обмундирування 
+ захисні 
панчохи і 

Фільтруючий 
протигаз + 
табельне 
військове 

обмундирування 
з ватяною 
курткою і 

Фільтруючий 
протигаз + 
табельне 
військове 

обмундирування 
з ватяною 
курткою і 
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Т
ем

п
ер

ат
ур

а 
н

ав
к

ол
и

ш
н

ьо
го

 п
ов

іт
р

я,
 °

С рукавички брюками (без 
шинелі) + ОЗК

брюками + 
ОЗК

Ф
із

и
ч

н
е 

н
ав

ан
та

ж
ен

н
я Легке

Мінус 
40

0,5 0,6 1
Середнє 0,7 1,5 7
Важке 1,5 4 Необмежено
Легке

Мінус 
30

0,6 0,8 1,7
Середнє 1,2 4 Необмежено
Важке 3 Необмежено Необмежено
Легке

Мінус 
20

0,8 1,2 2,8
Середнє Необмежено Необмежено Необмежено
Важке Необмежено Необмежено Необмежено
Легке

Мінус 
10

2,8 Необмежено Необмежено
Середнє Необмежено Необмежено Необмежено
Важке Необмежено Необмежено Необмежено

Примітка:
     1. Табельне військове обмундирування  включає: натільну сорочку і кальсони з 
байки,  бавовняно-паперове обмундирування, шинель суконна,  онучі байкові, чо-
боти кирзові, шапку-ушанку. 
     2. При температурі навколишнього повітря 0 °С і вказаних комбінаціях засобів 
захисту час роботи при всіх фізичних навантаженнях  не обмежується.

Вимоги до вибору і порядку використання ЗІЗ:

• В осередках хімічного ураження до отримання даних хімічної 
розвідки про вид отруйної хімічної речовини всі роботи проводяться в 
ізолюючих ЗІЗ органів дихання і шкіри;

• При наявності даних оцінки хімічної обстановки вибір ЗІЗ виз-
начають в залежності від типу і концентрації ОХР;

• Всі види ЗІЗ видають рятівникам в індивідуальне користування. 
Передача іншим особам ЗІЗ,  якими користувалися, дозволяється тіль-
ки після дегазації;

• В час отримання ЗІЗ в користування проводять примірку і підго-
товку їх у відповідності з антропометричними даними і випробування 
на їх справність до роботи;
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• При високих концентраціях ОХР і недостатньому вмісту кисню 
(менше 18 %) в осередку хімічного ураження використовують тільки 
ізолюючі ЗІЗ органів дихання;

• Непридатні ЗІЗ повинні бути вилучені з експлуатації і відправ-
лені на ремонт або знищення.  

5.4. МЕДИЧНІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАСОБИ

    Для профілактики ураження сильно діючими отруйними речовина-
ми і надання першої медичної допомоги використовуються  табельні 
засоби – індивідуальна аптечка АІ-2 і індивідуальний протихімічний 
пакет ІПП.
    Індивідуальна аптечка АІ-2  має засоби профілактики і першої 
допомоги при радіаційному, хімічному і бактеріальному ураженні, а 
також при їх комбінаціях з травмами. Маса укомплектованої аптечки 
складає 130 г.
    Аптечки до видачі їх на руки повинні зберігатися в сухому опалю-
ваному приміщенні при температурі 14-18 °С і на відстані не менше 1 
м від джерела тепла. Термін придатності аптечок АІ-2 складає чотири 
роки.
    В аптечці АІ-2 є наступні медичні препарати, які використовуються 
для профілактики ураження небезпечними радіоактивними  і отруйни-
ми речовинами та надання  першої медичної допомоги: 
    Радіозахисний засіб № 1 (цистамін) – використовується у разі заг-
рози радіоактивного опромінювання в кількості 6 таблеток одночасно 
і  запивається  водою;  при  новій  загрозі  через  4-5  годин  необхідно 
прийняти іще 6 таблеток;  максимальна дія препарату починає діяти 
через 30-45 хвилин після прийому.
    Радіозахисний засіб № 1 (йодистий калій) – призначено для осіб, 
які  знаходяться  в  зоні  випадання  радіоактивних  опадів,  при  умові 
вживання ними в їжу свіжого (не консервованого) молока; вживається 
по одній таблетці щоденно на протязі 10 днів.
    Засіб при отруєнні ФОР (тарен) – використовується по одній таб-
летці  при вказівках командира формування або іншого начальника; 
при  наростанні  ознак отруєння прийняти ще одну таблетку. 
    Засіб проти блювотини (етаперазин) – використовується по одній 
таблетці  одразу після опромінювання, а також при виявленні нудоти 
після ударів голови.
    Засіб проти болю (шприц-тюбик) – використовується при перело-
мах, великих ранах та опіках. В мирний час зберігається відповідно до 
вказівок органів цивільної оборони.
    У якості засобів екстреної профілактики інфекційних захворювань і 
інфекційних ускладнень променевої хвороби використовуються про-
тибактеріальні препарати:
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    Хлортетрациклін – антибіотик широкого спектру дії; приймається 
при загрозі бактеріального ураження, а також для профілактики роз-
витку  інфекції  в  ранах  і  на  опікових  поверхнях.  Хлортетрациклін 
приймається внутрішньо в кількості 5 таблеток одночасно і запиває-
ться водою, через 6 годин приймається іще 5 таблеток.
    Сульфадиметоксин –  сульфамідний  препарат,  який  необхідно 
приймати  після  опромінення  при  виникненні  шлунково-кишкового 
розладу по 7 таблеток одночасно в першу добу і по 4 таблетки в нас-
тупні двоє діб.

У В А Г А:
    Дітям до 8 років на прийом дають ¼, а дітям від 8 до 15 років –  
½ дози для дорослих (окрім радіозахисного засобу № 2).  

   Індивідуальний протихімічний пакет ІПП-8 має в своєму складі 
рідинну рецептуру для дегазації, яка готова для використання і набір 
марлевих салфеток для оброблення часток поверхні  шкіри і  приля-
гаючого до них одягу.
   При обробленні шкіри обличчя за допомогою ІПП необхідно виклю-
чати попадання дегазатору в очі.
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Р о з д і л У1.
ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЙ.

6.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

    Забезпечення безпеки населення в надзвичайних ситуаціях, обумов-
лених стихійним лихом, техногенними аваріями і катастрофами, а та-
кож використання сучасної зброї (воєнні надзвичайні ситуації) є зага-
льнодержавною задачею,  обов’язковою для  вирішення  всіма  терито-
ріальними, відомчими і функціональними органами управління і регу-
лювання, службами і формуваннями та суб’єктами господарювання.
    Безпека населення в надзвичайних ситуаціях повинна забезпечу-
ватися:
    -  пониженням  вірогідності  виникнення  і  зниженням  можливих 
масш-табів  джерел  природних,  техногенних,  екологічних  і  воєнних 
надзви-чайних ситуацій;
    - локалізацією, блокуванням, заглушенням, скороченням часу існу-
вання, масштабів і послабленням дії факторів ураження і джерел над-
звичайних ситуацій;
    - зниженням небезпеки ураження населення в надзвичайних ситуа-
ціях шляхом пред’явлення і  реалізації  спеціальних вимог до розсе-
лення людей, раціональному розміщенню потенційно небезпечних та 
інших виробництв, транспортних та інших техногенних небезпечних і 
життєво  важних об’єктів  і  комунікацій,  створенню об’єктів  з  внут-
рішньо притаманною безпекою і засобами локалізації і самозаглушен-
ням аварій, а також шляхом раціонального планування і забудови міст 
та інших населених пунктів, будівництва специфічних стійких в пев-
них  умовах  надзвичайних  ситуацій  будинків  і  споруд,  прийняття 
відпо-відних об’ємно-планувальних і конструктивних рішень;  
    - підвищенням стійкості функціонування систем і об’єктів життєза-
безпечення і профілактики порушень їх роботи, які можуть створити 
небезпеку для життя і здоров’я населення;
    -  організацією і  проведенням захисних заходів в відношенні до 
населення і  персоналу аварійних та інших об’єктів при виникненні, 
розвитку і розповсюдженні факторів ураження джерел  надзвичайних 
ситуацій, а також проведенням аварійно-рятувальних та інших невідк-
ладних робіт  щодо усунення безпосередньої  небезпеки для життя і 
здоров’я людей, відновленню життєзабезпечення населення на тери-
торіях, що підверглися дії руйнівних і шкідливих сил природи і тех-
ногенних  факторів;  ліквідацією  наслідків  і  реабілітації  населення, 
територій і навколишнього середовища, що підверглися дії надзвичай-
них ситуацій.
    Захист населення – це комплекс взаємоув’язаних за місцем, часом 
проведення, цілями, засобами заходів цивільної оборони, які спрямо-
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вані  на  усунення  або  зниження на  потерпілих  територіях  до  прий-
нятого рівня загрози життю і здоров’ю людей у випадку реальної не-
безпеки  виникнення або в умовах реалізації небезпечних і шкідливих 
факторів стихійного лиха, техногенних аварій і катастроф.
    Заходи щодо захисту людей від джерел надзвичайних ситуацій по-
винні плануватися в об’ємах, які гарантують не перевищення норма-
тивної дії на них можливих факторів ураження для розрахункової над-
звичайної ситуації.
    В умовах виникнення надзвичайних ситуацій заходи щодо захисту 
населення повинні здійснюватися в об’ємах, які забезпечують непере-
більшення допустимої нормативної дії на них реалізованих факторів 
ураження.
    Якщо в умовах обставин, що склалися,  встановленні нормативи 
допустимої небезпечної дії можуть бути перевищені, заходи щодо за-
хисту людей підлягають проведенню за напрямками і в масштабах, що 
позволяє максимально послабити їх дію.
    Потенційна загроза життю і здоров’ю населення в умовах надзви-
чайних ситуацій може реалізуватися внаслідок вивільнення в природ-
не середовище проживання людини великої кількості концентрованої 
енергії, небезпечних і шкідливих для життя і здоров’я людей речовин і 
агентів при:
    - безпосередньої дії на людей стихійної сили природи, факторів ура-
ження  техногенних  аварій  і  катастроф,  а  також  використання 
сучасних засобів збройної боротьби;
    - вивільнення в природне середовище проживання людини великої 
кількості концентрованої енергії, небезпечних і шкідливих для життя і 
здоров’я людей речовин і агентів;
    - руйнуванню енергонасичених та інших потенційно небезпечних 
об’єктів, установок і технічних систем промислового, експеримента-
льно-виробничого, дослідного і складського призначення; 
    - руйнуванню і критичному порушенні роботи систем або об’єктів 
життєзабезпечення населення в місцях його проживання.
    Захисту в надзвичайних ситуаціях підлягає все населення з ураху-
ванням чисельності і особливостей, що складають його основні кате-
горії  і  групи людей на  конкретних територіях:  демографічних (вік, 
стать), за станом здоров’я (рівень загального опору організму дії екст-
ремальних факторів ураження і несприятливих умов життя і побуту, 
фізична і психічна здатність до колективних і самостійних захисних 
дій та використанню засобів індивідуального захисту) і т. д. Ці особ-
ливості  підлягають  обліку  при  виборі  ефективних,  соціально  об-
грунтованих  і  економічно  реальних  варіантів  захисту,  відповідно 
специ-фіки контингентів, які необхідно захищати, при розробці планів 
за-хисту  населення  в  надзвичайних  ситуаціях  на  відповідних 
територіях,  а  також  при  організації  і  проведенню  усесторонньої 
підготовки до виконання наміченого комплексу захисних заходів.
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    Заходи щодо підготовки до дій для захисту населення в надзви-
чайних ситуаціях необхідно планувати і виконувати диференційовано 
за видами і ступенями можливої небезпеки на конкретних територіях 
і  з  урахуванням насиченості  цих територій об’єктами промислового 
призначення, гідроспорудами, об’єктами і системами виробничої і со-
ціальної інфраструктури; наявності, номенклатури, потужності і роз-
міщення   потенційно  небезпечних  об’єктів;  характеристик,  в  тому 
числі за вартістю і захисним властивостями в умовах надзвичайних 
ситуацій, наявності будинків і споруд та їх будівельних конструкцій; 
особливостей  розселення  жителів;  кліматичних  та  інших  місцевих 
факторів.  
    Систему захисту населення в надзвичайних ситуаціях необхідно 
формувати на основі розбивки підконтрольної території на зони віро-
гідних надзвичайних ситуацій за результатами:
    - аналізу вірогідності виникнення на даній території і на окремих її 
елементах надзвичайних ситуацій;
    - прогнозування характеру, масштабів і часу існування вірогідних 
надзвичайних ситуацій;
    -  оцінки можливих факторів ризику, інтенсивності формування і 
виявлення факторів ураження та дії джерел надзвичайних ситуацій;
    - оцінки особливостей техносфери і населення підконтрольної тери-
торії і її елементів за показниками та характеристиками.
    Для виділених зон небезпеки і відповідно сукупним характерис-
тикам, що відносяться до цих територій, об’єктів техносфери і насе-
лення, необхідно розробляти типові варіанти захисту населення і про-
водити заходи щодо завчасної підготовки до дій в екстремальних умо-
вах. Типові варіанти захисту повинні бути основою для вибору робо-
чого плану дій на даній території при конкретній надзвичайній ситуа-
ції.  При  необхідності  прийняття  в  якості  робочого  план  необхідно 
корегувати за обставинами, які складаються.
    Об’єми і терміни проведення заходів щодо завчасної підготовки 
системи захисту населення визначають виходячи із принципу розумної 
достатності в забезпечення безпеки населення в умовах надзвичайних 
ситуацій мирного часу.
    Достатній рівень завчасної підготовки системи захисту  населення 
для воєнного часу визначають виходячи із умов рівної безпеки насе-
лення нашої держави і держав вірогідного противнику.
    Заходи щодо захисту населення в надзвичайних ситуаціях необхідно 
планувати і проводити при раціональному використанні матеріальних 
і фінансових ресурсів, максимальному використанню існуючих, дооб-
ладнаних і знову створених виробництвах, будинках і спорудах, ряту-
вальних  засобах,  пристосуваннях,  спеціальної  оснастки,  профілак-
тичних і лікувальних препаратах та іншого майна. 
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6.2. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 
В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ ТА УМОВИ 

ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

    Для захисту життя і здоров’я населення в НС необхідно викорис-
товувати наступні основні заходи цивільної оборони:
    - укриття людей в пристосованих для потреб захисту населення 
приміщеннях виробничих, громадських і жилих будинків, а також в 
спеціальних захисних спорудах;
    - евакуацію (відселення) населення з зон можливих надзвичайних 
ситуацій;
    - використання  засобів індивідуального захисту  органів дихання і 
шкіряних покровів;
    - проведення заходів медичного захисту;
    - проведення аварійно-рятувальних і  інших невідкладних робіт в зо-
нах надзвичайних ситуацій. 
    Укриття населення в пристосованих приміщеннях і в спеціальних 
спорудах необхідно проводити за місцем постійного проживання  або 
тимчасового знаходження людей безпосередньо за часом дії факторів 
ураження джерел надзвичайних ситуацій, а також при загрозі їх ви-
никнення.
    Евакуацію (відселення) населення з зон надзвичайних ситуацій 
необхідно проводити:
    -  у  випадку  загрози  виникнення  або  появи  реальної  небезпеки 
формування  в  цих  зонах  під  впливом  руйнівних  і  шкідливих  сил 
природи,  техногенних  факторів  і  використання  сучасної  зброї  кри-
тичних умов для безпечного находження людей, а також при немож-
ливості задовольнити у відношенні мешканців потерпілих територій 
мінімально необхідні умови і нормативи життєзабезпечення;
    - шляхом організованого виводу, і (або) вивозу населення в близько 
розташовані безпечні місця, завчасно підготовленні за планами еконо-
мічного і соціального розвитку відповідних реґіонів, міст і населених 
пунктів та оснащених у відповідності  з вимогами і нормами тимча-
сового розміщення, забезпечення життя і побуту людей.      
    Засоби індивідуального захисту органів дихання і шкіряних пок-
ровів використовуються в системі захисних заходів в зонах надзви-
чайних ситуацій, які повинні запобігати наднормативній дії на людей 
небезпечних і  шкідливих аерозолів,  газів  і  пару,  що попали в  нав-
колишнє середовище при руйнуванні обладнання і комунікацій   від-
повідних об’єктів, а також знижувати небажані ефекти дії на людину 
променевого, теплового та іонізуючого випромінювань.
    В якості засобів індивідуального захисту органів дихання необхід-
но використовувати загальновійськові,  цивільні і  промислові проти-
гази, що випускаються промисловістю, респіратори та простіші засоби 
(маски проти пилу із тканин і пов’язки).
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    В якості засобів індивідуального захисту поверхні шкіри необхідно 
використовувати  загальновійськові  захисні  комплекти,  різні  захисні 
костюми промислового виробництва і простіші засоби захисту шкіри 
(виробничий і повсякденний одяг, при необхідності насичених спеціа-
льними розчинами).
    Засоби індивідуального захисту органів дихання і поверхні шкіри, 
що випускаються промисловістю, повинні бути направленими пере-
важно  для забезпечення особового складу формувань цивільної обо-
рони,  які  підготовлені  для проведення рятувальних та  інших невід-
кладних робіт в осередках ураження. Інше населення повинно вико-
ристовувати простіші та підручні засоби.
    Заходи медичного захисту при надзвичайних ситуаціях необхідно 
проводити з метою попередження або зниження важкості ураження, 
шкоди для життя і  здоров’я людей від дії  небезпечних і шкідливих 
факторів стихійного лиха, техногенних аварій і катастроф, а також для 
забезпечення  епідемічного  благополуччя  в  районах  надзвичайних 
ситуацій і в місцях дислокації евакуйованих. 
    Заходи медичного захисту населення в природних і техногенних 
надзвичайних ситуаціях необхідно планувати і здійснювати з викорис-
танням  наявних  сил  і  засобів  міністерств  і  відомств  України,  без-
посередньо виконуючих задачі захисту життя і здоров’я людей, а та-
кож спеціалізованих підсистем, екстреної медичної допомоги, санітарно-
епідемічного контролю; захисту і життєзабезпечення населення в над-
звичайних ситуаціях, екологічної безпеки та інших, з їх нарощуван-
ням шляхом створення і  розгортання необхідної кількості медичних 
формувань і установ.
    Першу медичну допомогу потерпілим до їх евакуації в лікувальні 
заклади  оказують  безпосередньо  в  осередках  ураження  при  прове-
денні рятувальних і інших невідкладних робіт. Надання цієї допомоги 
необхідно виконувати з участю завчасно сформованих для такої мети 
з самого населення санітарних постів і санітарних дружин, до складу 
яких належить включати осіб, спеціально навчених загальним прийо-
мам надання само-  і  взаємодопомоги та здатних організувати прак-
тичне виконання населенням цих прийомів в екстремальних умовах.   
    В рамках підготовки до виконання заходів медичного захисту насе-
лення в надзвичайних ситуаціях необхідно завчасно створювати та-
кож спеціальні медичні формування і установи; вести підготовку ме-
дичного персоналу; накопичувати медичні засоби захисту, медичного 
і спеціального майна та техніки для оснащення медичних формувань і 
установ;  проводити  профілактичні  заходи  і  щеплення  населенню; 
готувати  до  розгортання  додаткову  мережу  лікарняних  ліжок;  роз-
робляти режими поведінки і дії населення в надзвичайних ситуаціях.
    Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи  в зонах над-
звичайних ситуацій необхідно проводити з метою невідкладного на-
дання  допомоги  населенню,  яке  підверглося  безпосередній  або  від-

163



носній дії руйнівних і шкідливих сил природи, техногенних аварій і 
катастроф, а також для обмеження масштабів,  локалізації  або лікві-
дації виниклим при цьому надзвичайних ситуацій.
    Комплексом аварійно-рятувальних робіт необхідно забезпечити зна-
ходження та виведення людей за межі зон дії небезпечних і шкідливих 
для  їх  життя  і  здоров’я  факторів  ураження,  надання  невідкладної 
медичної допомоги потерпілим і їх евакуацію в лікарняні установи, 
створення для вр’ятованих необхідних умов фізіологічно нормального 
існування організму людини.
    Невідкладні роботи повинні забезпечити блокування, локалізацію 
або  нейтралізацію джерел  безпеки,  пониження інтенсивності,  обме-
ження розповсюдження і знешкодження дії полів факторів ураження в 
зоні лиха, аварії або катастрофи до рівнів, які позволяють ефективно 
використовувати інші заходи захисту.       
    Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи в зонах надзви-
чайних ситуацій необхідно планувати і  проводити з  використанням 
сил і засобів міністерств і відомств, міжгалузевих консорціумів, кор-
порацій, концернів, асоціацій, а також територіальних, функціональ-
них і відомчих систем за підпорядкованістю підконтрольних їм тери-
торій і суб’єктів господарювання, які мають необхідних спеціалістів 
(охорони здоров’я, охорони правопорядку, матеріально-технічного за-
безпечення,  соціального  забезпечення  та  інших)  і  технічними  засо-
бами, що можливі для використання в осередках ураження, в цілях пе-
ревезення людей, в тому числі з травмами і пошкодженнями, вико-
нання демонтажних, монтажних, шляхових, навантажувальних і роз-
вантажувальних і земляних робіт, проведення дегазації, дезактивації, 
дезинфекції та інших спеціальних робіт.
    В  зонах  ураження необхідно  організовувати  життєзабезпечення 
населення і особового складу формувань ЦО, що залучаються до учас-
ті в рятувальних та інших невідкладних роботах.
    Завчасна  підготовка і введення в дію планів захисту населення 
в надзвичайних ситуаціях, що обумовлені природним стихійним ли-
хом, техногенними аваріями, катастрофами, а також використання су-
часної зброї,  повинні передбачати проведення узгоджених за часом, 
цілям і засобам робіт з планування і  виконання комплексу  організа-
ційних, інженерно-технічних і  спеціальних заходів цивільної оборо-
ни, а також по формуванню необхідних для цього сил і засобів.
    Планування, організація виконання і безпосереднє керівництво про-
веденням заходів з захисту населення в надзвичайних ситуаціях зна-
ходиться в компетенції органів виконавчої влади на місцях, постійно 
діючих комісій з техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій, штабів 
цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій територій і  суб’єктів 
господарювання, відповідних територіальних, функціональних і відом-
чих  ланок,  сил  і  формувань  ЦО,  диспетчерських  (чергових)  служб 
об’єктів господарської діяльності.  
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    Використання комплексу заходів щодо захисту населення в умо-
вах надзвичайних ситуацій повинно забезпечуватися:
    - організацією і виконанням безперервного спостереження, контролю 
і прогнозування стану природного середовища, виникнення і розвитку 
небезпечних  для  населення  природних  явищ,  техногенних  аварій  і 
катастроф, (особливо можливого радіоактивного, хімічного і біологіч-
ного зараження) з урахуванням особливостей підконтрольних терито-
рій;
    - своєчасним оповіщенням інстанцій, органів керівництва і управ-
ління, а також посадових осіб про загрозу виникнення надзвичайних 
ситуацій та їх розвитку, а також доведенням до населення встанов-
лених сигналів і порядку дії в конкретній обстановці, що склалася;
    - навчанням населення діям в надзвичайних ситуаціях і його психо-
логічну підготовку;
    - розробкою і здійсненням заходів щодо життєзабезпечення насе-
лення на випадок природних і техногенних надзвичайних ситуацій.
    Порядок, сили та засоби здійснення вказаних заходів цивільної обо-
рони забезпечення, їх узгодженість в територіальних і галузевих лан-
ках управління і виконання при вирішенні завдань досягнення безпеки 
населення в надзвичайних ситуаціях реґламентуються окремими нор-
мативними документами по лінії Міністерства України з питань над-
звичайних  ситуацій  та  у  справах  захисту  населення  від  наслідків 
Чорнобильської катастрофи.

6.3.  СТРУКТУРА  І  ЗМІСТ  ПЛАНУ  ЦИВІЛЬНОЇ  ОБОРОНИ
 
    Головним обов’язком начальників і органів управління цивільної 
оборони всіх ланок є завчасне розроблення планів цивільної оборони з 
надзвичайних ситуацій. Планування повинно бути реальним, цілеспря-
мованим і конкретним.
    Реальність – одна із головних вимог до планування і забезпечує-
ться всебічним і глибоким аналізом стану цивільної оборони відпо-
відної ланки, правильною оцінкою обстановки, яка може скластися на 
тій  чи  іншій  території  (галузі,  об’єднанні,  на  об’єкті  господарської 
діяльності),  старанними  розрахунками,  точним  обліком  людських  і 
матеріальних ресурсів і  можливостями, специфіки місцевих умов, а 
також часу, необхідного для виконання покладених завдань. 
    Цілеспрямованість в плануванні  заключається в умінню визначи-
ти головні задачі, визначити особливо важливі заходи, на вирішенні 
яких повинні бути зосереджені головні зусилля начальників, штабів і 
служб цивільної оборони.
    Конкретність планування припускає, що всі заплановані заходи і 
дії повинні мати визначений об’єм, зміст і бути узгодженні між собою 
за  метою,  місцем,  часу,  складу  сил,  способам  їх  виконання.  Крім 
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цього, в планах повинні бути визначенні конкретні посадові особи, які 
відповідальні за виконання заходів і здійснення контролю.
    План цивільної  оборони –  це документ,  в  якому визначається 
склад і зміст заходів цивільної оборони в надзвичайних ситуаціях, по-
рядок, способи і терміни їх виконання, а також порядок роботи ор-
ганів управління, дії сил ЦО і населення при ліквідації наслідків над-
звичайних  ситуацій.
    В першому розділі плану дається: коротка характеристика території 
(галузі,  об’єднання,  суб’єкта господарювання);  можливі надзвичайні 
ситуації (ступінь руйнування, можливі втрати виробництва, стан кому-
нального господарства, транспортних і енергетичних магістралей, зв’яз-
ку,  можлива  радіаційна,  хімічна,  біологічна  і  пожежна  обстановка, 
обстановка в зоні затоплення, вірогідні втрати сил ЦО і населення); 
виводи з можливої обстановки (орієнтирний об’єм задач при прове-
денні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт; умови, які 
можуть оказати вплив на проведення АРіНР; склад, стан і можливості 
сил ЦО для проведення АРіНР).
    Другий розділ плану включає рішення начальника ЦО на виконання 
задач  цивільної  оборони  з  локалізації  і  ліквідації  наслідків  надзви-
чайних ситуацій. При цьому визначається: порядок оповіщення орга-
нів управління і населення про надзвичайні ситуації; організація захи-
сту населення в умовах надзвичайних ситуацій; порядок безаварійної 
зупинки виробництва і  переводу його на понижений режим роботи 
дільниць і цехів з безперервним технологічним циклом виробництва; 
організація проведення АРіНР; можливий склад групування сил ЦО; 
організація  взаємодії  органів  управління  і  сил  цивільної  оборони; 
організація управління, оповіщення і зв’язку.
    До плану ЦО розробляються  додатки (в залежності від особли-
востей території, галузі, об’єднання та суб’єктів господарювання; роз-
мірів та масштабів надзвичайних ситуацій та інших): карта можливої 
обстановки; календарний план виконання основних заходів ЦО; схема 
організації управління, оповіщення і зв’язку; характеристика терито-
рії, галузі, об’єднання або суб’єкта господарювання; показники плану 
цивільної оборони; проект рішення НЦО; довідкові матеріали та інші 
документи. 
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Розділ У11.
ОЦІНКА ОБСТАНОВКИ В ОСЕРЕДКАХ УРАЖЕННЯ 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ.

7.1. ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСТАНОВКИ В ОСЕРЕДКАХ УРАЖЕННЯ 
ТЕХНОГЕННИХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ.

Вихідними даними для прогнозування і оцінки можливої обстановки на 
визначеній території, в місті, населеному пункті, на об'єкті господарської 
діяльності в результаті дії факторів ураження надзвичайних ситуацій є:

план  (мапа)  визначеної  території,  міста,  населеного  пункту,  об'єкту 
господарської діяльності;

характеристика  селітебної,  промислової,  комунальної,  побутової  та 
соціально-культурного призначення забудови міста, населеного пункту;

кількість  об'єктів  господарської  діяльності  та  їх  характеристика  за 
ступенем техногенної небезпеки;

характеристики і схеми об'єктів енерго-, газо-, тепло-, водозабезпечення 
і каналізації;

характеристики систем управління, оповіщення населення і зв'язку;
характеристика маршрутів, що плануються для вводу сил ЦО та виводу 

(вивозу) населення з осередків можливого ураження;
метеорологічні  умови  та  особливості  визначеної  території,  міста, 

населеного пункту та об'єктів господарської діяльності, які оказують вплив 
на організацію та проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних 
робіт;

довідкові, статистичні та інші додаткові дані і документи.  
Прогнозування  та  оцінка можливої  обстановки  здійснюється  в  три 

етапи:
Перший  етап -  попередня  завчасна  оцінка  можливої  надзвичайної 

ситуації. Розрахунки проводяться з метою прогнозування можливої обста-
новки  на  визначеній  території,  в  місті,  населеному  пункті,  на  об'єкті 
господарської  діяльності  та  виявлення  слабких,  вузьких  ланок  і  місць, 
планування і проведення профілактичних і попереджувальних заходів, нап-
равлених на пониження можливого ущербу і виключення (або пониження) 
втрат людей,  а також визначення сил і  засобів для проведення аварійно-
рятувальних і невідкладних робіт в осередках ураження.

Визначення  вірогідних  об'ємів  рятувальних  і  невідкладних  робіт  на 
визначеній території, в місті, населеному пункті, на об'єкті господарської 
діяльності  проводиться,  виходячи з  можливих ступенів ураження за спе-
ціальними методиками, розрахунковими таблицями та довідниками.

Розрахунки  проводяться  з  урахуванням  факторів  ураження  прямої  та 
побічної  дії  факторів ураження,  для найпоганого з  можливих варіантів  з 
максимальним ущербом, при цьому використовуються дані паспортизації 
міста, населеного пункту чи об'єкта господарської діяльності.

Другий етап - це прогнозування та оцінка обстановки після отримання 
органами управління ЦО даних о виникненні надзвичайної ситуації.

Оперативні  розрахунки проводяться  відразу  після  виникнення надзви-
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чайної  ситуації  з  метою прогнозування  обстановки,  що склалася,  визна-
ченні  сил  і  засобів  для  проведення аварійно-рятувальних  і  невідкладних 
робіт та підготовки даних для прийняття рішення керівником відповідного 
органу  управління  щодо проведення  дій  для  локалізації  і  ліквідації  нас-
лідків надзвичайної ситуації.

Третій етап - остаточна оцінка обстановки, що виникла внаслідок над-
звичайної  ситуації,  проводиться  з  урахуванням даних  розвідки  осередку 
ураження.

Результати  оцінки  обстановки  на  цьому  етапі  дають  найбільш досто-
вірну картину,  що склалася на визначеній території,  в  місті,  населеному 
пункті, на об'єкті господарської діяльності після виникнення надзвичайної 
ситуації та її наслідків.

Тривалість третього етапу і достовірність оцінки обстановки, що скла-
лася, зависять від якості і повноти заздалегідь проведених розрахунків, ура-
хування факторів прямої та побічної дії факторів ураження, від оператив-
ності і ефективності розвідки осередків ураження.

7.1.1. ОЦІНКА ІНЖЕНЕРНОЇ ОБСТАНОВКИ

Ступені руйнування будинків, споруд, об'єктів
господарської діяльності

Об'єми і терміни проведення аварійно-рятувальних і невідкладних робіт 
залежать  від  ступені  руйнування  будинків,  споруд  і  об'єктів  народного 
господарства.  При визначені  ступеню руйнування враховується характер 
руйнування, ущерб і можливості по-дальшого використання і відновлення.

Прийняті наступні ступені руйнування: повне, сильне, середнє і слабке. 
Кожній ступені руйнування відповідає своє значення ущербу, об'єму ряту-
вальних і невідкладних аварійних робіт, а також об'єми і терміни прове-
дення відновлювальних робіт.

Повне руйнування - руйнування і обвалення всіх елементів будинків, 
включаючи підвальних приміщень, ураження людей, що знаходяться в них. 
Ущерб складає більше 70 % вартості основних виробничих фондів (більше 
70 % балансової вартості будинків, споруд, комунікацій), подальше їх ви-
користання не  можливо.  Відновлення  можливо  тільки  в  порядку  нового 
будівництва.

Сильне руйнування -  руйнування  частини  стін  і  перекриття  верхніх 
поверхів,  виникнення  тріщин  в  стінах,  деформація  перекриття  нижніх 
поверхів, ураження більшої кількості людей, що знаходилися в них. Ущерб 
складає від ЗО до 70 % вартості основних виробничих фондів (балансової 
вартості будинків, споруд і комунікацій), можливо обмежено використання 
потужностей, що збереглися. Відновлення можливо в порядку капітального 
ремонту.

Середнє руйнування -  руйнування головним чином другорядних еле-
ментів (покрівлі, перегородок, віконних і дверних заповнень), виникнення 
тріщин в  стінах.  Перекриття,  як  правило,  не  обрушені,  підвальні  примі-
щення збереглися, ураження людей головним чином уламками конструкцій. 
Ущерб  складає  від  10  до  ЗО  %  вартості  основних  виробничих  фондів 
(балансової вартості будинків,  споруд і  комунікацій).  Промислове облад-
нання,  техніка,  засоби  транспорту  відновлюються  в  порядку  середнього 
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ремонту, а будинки і споруди після капітального ремонту.
Слабке  руйнування -  руйнування  віконних  і  дверних  заповнень  та 

перегородок. Можливо ураження людей уламками конструкцій. Підвали і 
нижні  поверхи  повністю  збереглися  і  придатні  для  тимчасового  вико-
ристання після поточного ремонту будинків,  споруд,  обладнання і  кому-
нікацій.  Ущерб  складає  до  10  %  вартості  основних  виробничих  фондів 
(балансової вартості будинків і  споруд). Відновлення можливе в порядку 
середнього або поточного ремонту.

Оцінка стану ураження міст та населених пунктів

При оцінці матеріального ущербу і величини втрат населення в містах 
(населених пунктах) після виникнення надзвичайних ситуацій, що викли-
кані  вибухами  і  виникненням ударної  повітряної  хвилі,  за  узагальнений 
критерій приймається ступінь ураження міста (населеного пункту).

Ступінь  ураження  міста (населеного  пункту)  Су визначають  як 
відношення площі міста (населеного пункту, що опинилася в зоні повних і 
сильних руйнувань будинків, споруд, комунікацій і об'єктів господарської 
діяльності Sп.с.р. до всієї площі міста (населеного пункту) S.м.(нас.п.) 

Су = Sп.с.р. / S.м.(нас.п.)

Прийняті  ступені  ураження  міст  (населених  пунктів)  та  об'єктів 
господарської  діяльності  в  залежності  від  величини  розрахункового 
відношення наведені в таблицях 7.1-7.2.

Розрахунок втрат незахищеного населення в місті  (населеному пункті) 
від  дії  ударної  повітряної  хвилі  (вибухової  хвилі)  виконується  з 
урахуванням ступені ураження міста (населеного пункту) за таблицею 7.3.

                                                                                                            Таблиця 7.1 
Ступені ураження міст (населених пунктів), %

Ступінь ураження мста 
(населеного пункту) Су

Характер руйнувань будинків і споруд об'єктів 
господарської діяльності, в %

Слабкі Середні Сильні і повні

Слабка -  < 0,2  (20 %) До 75 До 5 До 20
Середня - від 0,21(21%) 

до 0,5 (50%)
До 48 6-12 21-50

Сильна - від 0,51 (51%) 
до  0,8 (80%)

13-20 51-80

Повна - > 0,8 (80 %) Більше 80

Таблиця 7.2
Ступінь руйнування об'єктів господарської діяльності в 

залежності від ступеню ураження міста (населеного пункту)

Ступінь 
руйнування,

в %

Ступінь ураження міста (населеного пункту)

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

Повні і сильні 8 16 20 30 40 50 60 70 85 90
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Середні 2 3 5 8 10 12 15 18 15 10

Таблиця 7.3
Визначення втрат населення в залежності ступеню ураження 

міста (населеного пункту)

Види втрат населення,
 в %

Ступінь ураження міста (населеного пункту)

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

1. Загальні 4 8 10 12 16 28 40 80 90 100

2. Безповоротні 1 2 2,5 3 4 7 10 20 25 30
3. Санітарні, в т. ч.: 

легкі 
середньої важкості 
важкі

3 6 7,5 9 12 21 30 60 65 70

1,5 2,5 3 4 5 9 13,5 27 28 30
1 2,5 3 3,5 5 8 12 24 27 30

0,5 1 1,5 1,5 2 4 4,5 9 10 10
4. Потреба в першій медич- 
    ній допомозі, із них:   
   само-і взаємодопомоги   
   силами сандружин

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

15 15 15 10 10 10 10 5 5 5
85 85 85 90 90 90 90 95 95 95

  5. Потреба в першій 
     медичній допомозі 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Примітка: 1. Необхідність в евакуації транспортом потерпілих: сидячих – З0 %;  для 
лежання - 70 %.  2. Структура санітарних втрат: травми - 50-60 %, опіки - 25-30 % 
отруєння - 5-10 %.

Необхідність в особовому складу формувань та інженерній техніці для 
проведення  рятувальних  і  невідкладних аварійних  робіт  визначається  за 
нормами чисельності особового складу і техніки формувань в тис. чоловік з 
розрахунку на 100 тис. населення в залежності від ступеню ураження міста 
(населеного пункту), яка наведена в таблиці 7.4. 

                                                                                                        Таблиця 7.4
Необхідність в особовому складу сил ЦО і техніці для 

проведення АРіНР на 100 тис. чол.

Необхідність в особовому 
складу і техніці

Ступінь ураження міста (населеного пункту)
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

Особовий склад 
формувань, тис. чол. 0,6 1,З 1,9 2,3 2,4 2,6 2,8 2,9 3,3 3,6

Інженерна техніка, один. 8 16 28 33 38 46 63 66 68 75

Необхідність в особовому складу формувань медичної служби для надан-
ня допомоги потерпілому населенню визначається за нормами чисельності 
особового складу медичних формувань в тис. чоловік з розрахунку на 100 
тис. населення міста в залежності від ступеню ураження міста (населеного 
пункту), яка наведена в таблиці 7.5.

Таблиця 7.5
Необхідність в особовому складу медичних формувань ЦО для 

надання медичної допомоги потерпілому населенню на 100 тис. чол.

Необхідність в Ступінь ураження міста (населеного пункту)
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особовому складу 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

Особовий склад формувань, 
тис. чол. 0,.5 1,0 1,2 1,5 2,0 2,0 2,3 2,4 2,4 2,5

Сили  і  засоби  медичної  служби  визначаються,  виходячи  із  кількості 
санітарних втрат населення.  Перша медична допомога надається санітар-
ними дружинами, а спеціалізована медична допомога із розрахунку 50 % 
від  санітарних  втрат.  Допомога  надається  безперервно,  як  правило  за 
змінами, з розрахунку роботи 10 годин в зміну.

Потрібність в санітарних дружинах визначається за формулою:
N др. = П / (адр.· в), де: N др. - кількість сандружин; П - кількість уражених; 

адр.- можливості сандружини за годину; в - час роботи (годин). 
Потрібність в ЗПМ визначається за формулою: Nзпм = П / (азпм· в),  де: 

N опм -  кількість ЗПМ;  П -  кількість уражених;  азпм -  можливості ЗПМ за 
годину; в - час роботи (годин). 

Потрібність в транспорті визначається за формулою:  Nтр. = П / Е ·Р, 
де:  N тр. - кількість одиниць транспорту;  П - кількість уражених;  Е – міст-
кість одиниці транспорту; Р – кількість рейсів. 

Оцінка стану інженерних мереж і комунікацій міста (населеного пункту) 
визначається за можливою кількістю аварій в залежності від ступеню ура-
ження міста (населеного пункту), площі забудови та протяжності комуніка-
цій в метрах на квадратний кілометр площі, що наведені в таблиці 7.6.

Із загальної кількості аварій і відключень на інженерних системах і мере-
жах міста (населеного пункту) приймається: на мережах водозабезпечення - 
16 %; в системах каналізації - 23 %; в мережах газозабезпечення - 27 %; на 
сітях теплозабезпечення -13 %; на мережах електрозабезпечення -21 %. При 
іншій площі міста (населеного пункту) і протяжності комунікацій виконує-
ться відповідний перерахунок.

Таблиця 7.6
Кількість аварій на інженерних мережах і комунікаціях в 

залежності від ступеня ураження міста (населеного пункту)

Ступінь 
ураження 

міста 
(населеного 

пункту)

Протяжність 
комунікацій 
(м на кв. км)

Площа міста (населеного пункту) в кв. км

До 25 50 100 300

0,1

5000/10000

3/5 5/10 15/20 35/55

0,2 5/10 10/20 25/40 68/120

0,3 8/15 15/30 35/60 100/180

0,4 10/20 20/40 45/80 135/240

0,5 13/25 25/50 55/100 180/300

0,6 15/30 30/60 65/120 210/360

0,7 18/35 37/70 75/140 240/420

0,8 20/40 40/80 90/160 270/480

0,9 23/45 45/90 100/180 300/540

1,0 25/50 50/100 120/200 375/600
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Оцінка інженерної обстановки на об'єкті господарської діяльності

При оцінці інженерної обстановки на об'єкті господарської діяльності в 
максимальній  степені  повинні  використовуватися  розрахункові  данні  і 
результати паспортизації будинків, споруд та інженерно-технічних систем 
забезпечення.

Ступінь руйнування об'єкту  в  процесі  паспортизації  може бути орієн-
товно визначена ступеню руйнування основних будинків, споруд, комуні-
кацій при тисках ударної повітряної хвилі для слабких, середніх, сильних і 
повних руйнувань. За довідковими даними для аналогічних за типом конст-
рукцій виявляються відповідні ступені руйнувань при показниках тиску 0,1; 
0,2; 0,3; 0,4; 0,5 кгс/см2.

Для промислових точечних (підприємства компактної забудови) об'єктів 
слабкі, середні, сильні і повні ступені руйнування можуть бути визначені 
від  кількості  вибухових  речовин  (тротилу)  на  1  кв.  км  або  від  тиску  в 
фронті  ударної  хвилі  від  вибуху  газоповітряної  (вуглецево-повітряної) 
суміші, дані які наведені в таблиці 7.7.

Таблиця 7.7
Визначення ступеню руйнування об'єктів господарської діяльності 

в залежності від характеру дії на нього

Характер дії на об'єкт
Ступінь руйнування об'єкту господарської 

діяльності
Слабка Середня Сильна Повна

Вибух ВВ (тротил), тн 4,5 13,5 24 45

Вибух ГПС (ВПС), кгс/см2 0,1 0,2 0,3 0,5

Стан  інженерних  мереж  і  комунікацій  визначається  в  залежності  від 
ступеню руйнування об'єкту господарської діяльності і протяжності кому-
нікацій на кв. км площі об'єкту (табл.7.8).

Із  загальної  кількості  аварій  і  відключень  на  інженерних  мережах 
приймається для систем: водозабезпечення - 20 %;

каналізації - 20 %; газозабезпечення - 25 %; теплозабезпечення - 15 %; 
електрозабезпечення - 20 %.

В  залежності  від  ступені  ураження  об'єкту  визначається  склад  сил  і 
засобів для проведення інженерних робіт.

Тривалість виконання робіт одного виду в годинах (Т) визначається за 
формулою:

Т = в1 · в2 · W/П , де:
в1 -  коефіцієнт,  що  враховує  погіршення  умов  роботи  на  задимленій, 

загазованій території та при дії інших факторів, який приймається рівним 
1,4-2,0;  в2  - коефіцієнт, що враховує роботу в нічний час і який дорівнює 
1,3-1,4;  W – вірогідний об'єм виду роботи, що визначається за таблицями 
або  розрахунком;  П -  продуктивність  формування  при  виконанні  виду 
роботи, який приймається з таблиць або розрахунком.

Кількість формувань для виконання одного виду роботи визначається 
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за формулою:
Nф = Т / t ,  де: 

t -  тривалість роботи в зміну (орієнтовно 10 годин).

Таблиця 7.8
Кількість аварій на інженерних мережах і комунікаціях в залежності 

від ступеню ураження об'єкту господарської діяльності

Площа об'єкту 
в кв. км

Протяжність комунікацій 
в метрах на кв. км

Ступінь руйнування об'єкту 

Середня Сильна Повна

1

5000 / 10000

2/3 3/5 5/9
2 3/4 4/6 6/12
3 3/5 5/7 7/14
4 4/6 7/13 10/20
5 5/8 10/19 13/27

10 8/16 19/37 27/55

Величини надмірного тиску в фронті ударної хвилі повітря, які характе-
ризують ступені руйнування різних об'єктів господарської діяльності, бу-
динків, споруд і комунікацій в результаті вибухів приведені в таблиці  7.9. 

При визначенні  інженерної  обстановки на об'єкті  господарської  діяль-
ності необхідний комплексний підхід, який враховує всі елементи можливої 
дії на об'єкт як первинних, так і вторинних факторів ураження.

Таблиця 7.9
Ступінь руйнування різних об'єктів господарської діяльності і 

комунікацій

№№ 
пп.

Найменування будинків, споруд, 
комунікацій, обладнання, техніки

Ступінь руйнування, кгс/см2

Сильне Середнє Слабке

1. Промислові і цивільні будинки
1. Промислові будинки з важким металевим і 

залізобетонним каркасом
0,4-0,5 0,3-0,4 0,2-0,3

2. То саме, з крановим обладнанням 
вантажопідйомністю 60-100 тон

0,5-0,6 0,4-0,5 0.2-0,4

3. Промислові будинки з легким металевим 
каркасом і будинки безкаркасної конструкції

0,35-0,45 0,25-0,35 0,1-0,2

4. Багатоповерхові залізобетонні будинки з 
великою площею скління

0,4-0,9 0,2-0,4 0,08-0,2

5. Бетонні і залізобетонні будинки 1,5-2,0 0,8-1,2 0,25-0,35
6. Споруди гідроелектростанцій 2,0-3,0 1,5-2,0 0,25-0,35
7. Теплоелектростанції відкритого тішу 0,6-0,7 0,4-0,6 0,3-0,4

8. Складські цегляні будинки 0,3-0,4 0,2-0,3 0,1-0,2

9. Одноповерхові складські приміщення з 
металевим каркасом і стіновим заповненням 

з листового залізу

0,1-0,15 0,07-0,1 0,05-0,07

10. То саме, з покрівлею і стіновим заповненням 
з вогнистої сталі

0,15-0,25 0,1-0,15 0,07-0,1

11. Будинки трансформаторної підстанції з цегли 
або блоків

0,4-0,6 0,2-0,4 0,1-0,2

12. Багатоповерхові цегляні будинки (більше 2 
поверхів)

0,2-0,3 0,12-0,2 0,08-0,12
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13. Малоповерхові кам'яні будинки (1-2 поверхи) 0.25-0,35 0,15-0,25 0,08-0,15

14. Дерев'яні будинки 0,12-0,2 0.08-0,12 0,06-0,08
15. Руйнування звичайного скління 0,02-0,03 0,01-0,02 0,005-0,01
16. Руйнування армованого скління 0,05-0,02 0,02-0,015 0,015-0,01

№№ 
пп.

Найменування будинків, споруд, 
комунікацій, обладнання, техніки

Ступінь руйнування, кгс/см2

Сильне Середнє Слабке
2. Промислові споруди і обладнання

1. Навантажувальні естакади, зовнішнє облаш-
тування і повітряводи доменних печей

0,8-1,0 0,7-0,8 0.4-0,7

2. Технологічні трубопроводи і допоміжні 
споруди промислових об'єктів

0,6-0,7 0,4-0,6 0,3-0,4

3. Галереї енергетичних комунікацій на 
металічних або залізобетонних естакадах

0,1-0,25 0,15-0,2 0,1-0,15

4. Залізобетонні естакади з прольотом до 20м 1,2-1,5 1,2-1,1 1,1-1,0

5. Преси гідравлічні, станки токарні важкі - 0,7-0,8 -

6. Станки токарні легкі - 0,3-0,4 -
7. Кранове обладнання - 0,5-0,7 -

8. Електродвигуни 0,6-0,8 0,4-0,6 0,3-0,4

9. Розподільчі устрої трансформаторних 
підстанцій

0,6-0,8 0,4-0,6 0,3-0,4

10. Відкрито розташовані трансформатори 0,5-0,6 0,3-0,5 0,1-0,3

11. Газгольдери 0,3-0,4 0,2-0,3 0,15-0,2
12. Наземні резервуари ПММ 0,7-0,9 0,5-0,7 0,3-0,5

13. Сховища ПММ напівзаглиблеяого типу 0,6-1,0 0,4-0,6 0,2-0,4

14. Заглиблені і обваловані резервуари ПММ 1,5-2,0 1,0-1,5 0,8-1,0

15. Наземні резервуари для зберігання нафти і 
готової продукції

- 0,6-0,8 -

16. Водонапірні башти 0,4-0,6 0,2-0,4 0,1-0,2
3. Мережі комунального господарства

1. Підземні стальні трубопроводи на сварці 15-20 10-15 6-10

2. Підземні чавунні і керамічні на раструбах, 
азбестоцементні на муфтах

10-20 6-10 2-6

3. Стальні трубопроводи заглиблені на 20см - 2,5-3,5 -

4. Трубопроводи на металічних або 
залізобетонних естакадах

0,4-0,5 0,3-0,4 0,2-0,3

5. Оглядові колодязі і запори на системах 
комунального господарства

6-10 4-6 2-4

4. Електричні мережі
1. Кабельні підземні лінії 10-15 7-10 5-7
2. Повітряні лінії високої напруги 0,8-1,2 0,5-0,7 0,3-0,5
3. Повітряні лінії низької напруги на дерев'яних 

опорах
0,6-1,0 0,4-0,6 0,2-0,4

4. Силові лінії електрифікованих залізних доріг 0,7-1,2 0,5-0,7 0,3-0,5
5. Засоби зв'язку

1. Автомобільні радіостанції 0,45-0,55 0,2-0,3 0,15-0,2
2. Телефонно-телеграфна апаратура - 0,6-0,9 -
3. Радіорелейні лінії зв'язку - 0,5-0,7 -
4. Повітряні лінії зв'язку - 0,7-0,9 -
5. Наземні кабельні лінії зв'язку - 0,45-0,55 -

6. Мости, греблі, причали
1. Металічні мости прольотом до 45 м 2-3 1-2 0,5-1
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2. Металічні мости прольотом до 45 -100 м 1,5-2 0,8-1,2 0,4-0,8
3. Металічні мости прольотом більше 100 м 1-2 0,6-1 0,4-0,6
4. Залізобетонні мости і шляхопроводи 1,3-2 1,1-1,3 0,5-0,8
5. Греблі 10-15 - -
6. Затвори гребель 1-1,5 0,7-1 0,2-0,7

№№ 
пп.

Найменування будинків, споруд, 
комунікацій, обладнання, техніки

Ступінь руйнування, кгс/см2

Сильне Середнє Слабке
7. Пірси на дерев'яних палях, плавучі причали - 0,9 -
8. Сухі і плавучі доки - 1,3 -
9. Причальні стійки і пірси - 1,75 -

10. Пірси, моли, хвильоломи і набережні -стінки - 4 -
7. Аеродроми, шосейне і залізні дороги

1. Наземні споруди аеропортів 0,35-0,45 0,25-0,35 0,15-0,25
2. Віт з бетонним покриттям 15-20 4-15 3-4
3. ВПП металевим покриттям 4-7 1,5-4 1-1,5
4. Шосейні дороги з асфальтобетонним 

покриттям
15-20 4-15 3-4

5. Залізничні дорожні колії 3-5 2-3 1-2
6. Залізобетонні труби в насипах доріг 4-5 3-4 1-3

8. Засоби транспорту, інженерні машини
1. Рухомий залізничний склад і енергопоїзди 0,7-0,9 0,4-0,7 0,2-0,4
2. Тепловози і електровози 1-1,5 0,7-1 0,5-0,7
3. Вантажний автотранспорт 0,5-0,6 0,4-0,5 0,2-0,4
4. Легковий автотранспорт і автобуси 0,3-0,5 0,2-0,3 0,15-0,2
5. Тягачі, трактори і бульдозери 0,7-0,8 0,5-0,7 0.3-0,4
6. Екскаватори і автогрейдери 0,5-0,6 03-0,5 0,2—0,3
7. Транспортні реактивні літаки 0,45-0,55 0,3-0,4 0,13-0,15
8. Транспортні судна 0,8-1 0,6-0,8 0,3-0,6
9. Вертольоти і поршневі літаки 0,1-0,13 0,08-0,1 0.07-0,08

9. Захисні споруди і підвальні приміщення
1. Сховища 11 класу 6,8-10,5 4,6-6,8 2,1-4,6
2. Сховища 111 класу 4,5-7 3,1-4,4 1,4-3,1
3. Сховища 1У класу 2,2-3,5 1,6-2,2 0,7-1,6
4. Сховища У класу 1,1-1,7 0,7-1,1 0,4-0,7
5. Протирадіаційне укриття 0,9-1,4 0,6-0,9 0,3-0,5
6. Підвали в одноповерхових будинках 0,7-1 0,4-0,7 0,2-0,4
7. Підвали в багатоповерхових будинках 0,8-1,1 0,6-0,8 0,35-0,6

7.1.2. ПРОГНОЗУВАННЯ І ОЦІНКА РАДІАЦІЙНОЇ
ОБСТАНОВКИ ПРИ АВАРІЯХ НА АЕС

Під  радіаційною обстановкою  при  аваріях  на  АЕС розуміють  ступінь 
радіоактивного забруднення місцевості і  атмосфери, що оказують дію на 
життєдіяльність  населення  та  проведення  аварійно-рятувальних  і  невідк-
ладних відновлю-вальних робіт.

Прогнозування  і  оцінка радіаційної  обстановки  включає  вирішення 
наступних задач:

•  напрямку  осі  сліду  хмари  викиду  радіоактивних  речовин,  внаслідок 
аварії або руйнування ядерного реактора АЕС, за метеоданими;

• розмірів зон забруднення місцевості,  які розмежовуються за очікува-
ними значеннями доз опромінювання населення;
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• потужності дози гамма-випромінювання на осі сліду;
• доз внутрішнього (інгаляційного) опромінювання людей, що знаходя-

ться на сліду, за час проходу хмари;
• концентрації радіоактивного йоду-131 в повітрі за час проходу радіо-

активної хмари;
• можливих радіаційних уражень людей, що знаходяться на забрудненій 

території;
• допустимого рівня перебування населення в зонах радіаційного забруд-

нення.
Вказані задачі можуть вирішуватися розрахунковим методом з послідую-

чим уточненням на основі фактичних вимірювань на забрудненій місце-
вості (за даними радіаційної розвідки або систем контролю радіаційної 
обстановки).

Вихідними даними для прогнозування і оцінки радіаційної обстановки є: 
координати  місця  розташування  АЕС;  тип  реактора  і  його  електрична 
потужність;  час начала викиду радіоактивних речовин в повітря;  напрям 
вітру і його швидкість на висоті флюгеру (10 м); клас стійкості атмосфери; 
загальна хмарність, висота хмари і вид хмарності; прогноз зміни метеоро-
логічних даних на ближчі 12 годин після аварії.

Прогнозування і оцінка радіаційної обстановки проводиться за допомо-
гою формул і таблиць 7.10-7.70.

Таблиця 7.10
Категорія стійкості атмосфери

Швидкість
(V10) вітру

на висоті 10 м,  м/с

Час доби
День Ніч

Наявність хмарності

Відсутня Середня Суцільна Відсутня Суцільна

V10 < 1 А А А А А 
2 < V10 < 3 А А Д F F
3 < V10  < 5 А Д Д Д F
5 < V10 < 10 Д Д Д Д Д

V10 > 10 Д Д Д Д Д

Позначення:
А - сильно нестійка (конвекція);  
Д - нейтральна (ізотермія); 
F - дуже стійка (інверсія)

Таблиця 7.11
Середня швидкість (V10) вітру в шарі від поверхні землі до висоти 

переміщення центру хмари, м/с

Категорія 
стійкості 

атмосфери

Швидкість вітру на висоті 10 м (V10),  м/с

< 2 2 3 4 5 > 6

А 2 2 5 - - -

Д - - 5 5 5 10

F - 5 10 10 - -
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                                                                                                           Таблиця 7.12
     Розміри прогнозування зон забруднення місцевості на сліду хмари 
       при аварії на АЕС (Категорія стійкості атмосфери А, швидкість
                                                           вітру 2 м/с)

Вихід 
активності,

% Ін
де

к
с 

зо
н

и
Тип реактора

РВПК-1000 ВВЕР-1000
Довжина, 

км
Ширина, 

км
Площа, 

км2

Довжина, 
км

Ширина, 
км

Площа, 
км2

3 М 62,5 12,1 595 82,5 16,2 1050
3 А 14,1 2,75 30,4 13,0 2,22 22,7

10 М 140 29,9 3290 185 40,2 5850
10 А 28,0 5,97 131 39,4 6,81 211

10 Б 6,88 0,85 4,52 - - -
30 М 249 61,8 12100 338 82,9 22000
30 А 62,6 12,1 595 82,8 15,4 1000
30 Б 13,9 2,71 29,6 17,1 2,53 34,0
30 В 6,96 0,87 4,48 - - -
50 М 324 81,8 20800 438 111 38400
50 А 88,3 18,1 1260 123 24,6 2380

50 Б 18,3 3,64 52,3 20,4 3,73 59,8
50 В 9,21 1,57 11,4 8,87 1,07 7,45

Таблиця 7.14
Розміри прогнозування зон забруднення місцевості на сліду хмари 

при аварії на АЕС (Категорія стійкості атмосфери Д, швидкість 
вітру 10 м/с)

Вихід 
активності,

%

Ін
де

к
с 

зо
н

и Тип реактора
РВПК-1000 ВВЕР-1000

Довжина, 
км

Ширина, 
км

Площа, 
км2

Довжина, 
км

Ширина, 
км

Площа, 
км2

3 М 145 8,42 959 74,5 3,70 216

3 А 34,1 1,74 42,6 9,9 0,29 2,27
10 М 270 18,2 3860 155 8,76 1070
10 А 75 3,92 231 29,5 1,16 26,8
10 Б 17,4 0,69 9,40 - - -
10 В 5,8 0,11 0,52 - - -
30 М 418 31,5 10300 284 18,4 4110
30 А 145 8,42 959 74,5 3,51 205
30 Б 33,7 1,73 45,8 9,9 0,28 2,21
30 В 17,6 0,69 9,63 - - -
50 М 583 42,8 19600 379 25,3 7530

50 А 191 11,7 1760 100 5,24 411
50 Б 47,1 2,4 88,8 16,6 0,62 8,15
50 В 23,7 1,1 20,5 - - -

50 Г 9,41 0,27 2,05 - - -
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Таблиця 7.15 
Розміри прогнозування зон забруднення місцевості на сліду хмари 

при аварії на АЕС 
(Категорія стійкості атмосфери F, швидкість вітру 5 м/с)

Вихід 
активності,

%

Ін
де

к
с 

зо
н

и

Тип реактора
РВПК-1000 ВВЕР-1000

Довжина, 
км

Ширина, 
км

Площа, 
км2

Довжина, 
км

Ширина, 
км

Площа, 
км2

3 М 126 
(1/138)

3,63 359 17 (28/48
)

0,61 8,24

10 М 241 
(8/249)

7,86 1490 76 (13/89
)

2.58 154

10 А 52 
(16/69)

1,72 71 - - -

зо М 430 
(6/436)

14 4760 172 
(10/182)

5,08 686

зо А 126 
(13/139)

3,63 359 17 (28/45
)

0,61 8,25

50 М 561 
(5/566)

18 8280 204 
(8/212)

6,91 1110

50 А 168 
(10/178)

4,88 644 47 (17/64
)

1,52 56

50 Б 15
(27/42)

0,41 4.95 - - -

Таблиця 7.16 
Розміри прогнозування зон забруднення місцевості на сліду хмари 

при аварії на АЕС 
(Категорія стійкості атмосфери F, швидкість вітру 5 м/с)

Вихід 
активності,

%

Ін
де

к
с 

зо
н

и

Тип реактора

РВПК-1000 ВВЕР-1000
Довжина, 

км
Ширина, 

км
Площа, 

км2

Довжина, 
км

Ширина, 
км

Площа, 
км2

3 М 115 
(13/128)

3,04 275 - - -

10 М 239 
(10/249)

6,81 1280 73 (15/88
)

2,1 118

10 А 42 
(19/61)

1,18 38 - - -

30 М 441 
(6/447)

12 4470 162
(11/173)

4,4 558

30 А 115
(15/130)

3,04 275 - - -
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50 М 579 
(6/585)

17 7960 224 
(10/234)

6,3 1410

50 А 156
(11/156)

4,24 519 33
(22/55)

0,95 25

                                                                                                               Таблиця 7.17 
Потужність дози опромінювання на осі сліду хмари, рад/г (Реактор РВПК-

1000, вихід активності - 10 %, час - 1 час після зупинки реактору)

Відстань 
від АЕС, 

км

Категорія  стійкості  атмосфери / Середня  швидкість  вітру, м/с

Категорія – А,
V -  2

Категорія – Д,
V -  5

Категорія – Д,
V - 10 

Категорія – F, 
V -  5

Категорія – F, 
V - 10

5 1,89 4,50 2,67 0,00002 0,00001
10 0,643 2,62 1,60 0,0210 0,0146
20 0,212 1,01 0,640 0,213 0,142
З0 0,122 0,546 0,355 0,303 0,212
40 0,0849 0,351 0,236 0,302 0,221
50 0,0632 0,256 0,177 0,245 0,187
60 0,0492 0,196 0,140 0,181 0,144
70 0,0395 0.155 0,114 0,]3б 0,115
80 0,0324 0,125 0,0948 0,102 0,0937
90 0,0277 0,0948 0,0819 0,0859 0,0799
100 0,0230 0,0870 0,0691 0,0769 0,0661
150 0,0117 0,0427 0,0375 0,0368 0,0319
200 0,007 0,0248 0,0235 0,0214 0,0207
250 0,005 0,0160 0,0160 0,0139 0,0139
300 0,003 0,0110 0,0115 0,0097 0,0099
400 0,0017 0,0055 0,0067 0,0055 0,006
500 0,001 0,0036 0.0043 0,0035 0,0037
600 0,0006 0,0025 0,003 0,0024 0,0026
700 0,0003 0,0018 0,002 0,0018 0,0019
800 0,0002 0,0014 0,0015 0,0014 0,0015
900 0,00018 0,0011 0,0012 0,0011 0,0012

1000 0,00017 0,00085 0,0009 0,00086 0,0009
  

                                                                                                       Таблиця 7.18 
Потужність дози опромінювання на осі сліду хмари, рад/г (Реактор ВВЕР-

1000, вихід активності - 10 %, час - 1 час після зупинки реактору)

Відстань 
від АЕС, 

км

Категорія стійкості атмосфери / Середня швидкість вітру, м/с

Категорія – А,
V -  2

Категорія – Д,
V -  5

Категорія – Д,
V - 10 

Категорія – F, 
V -  5

Категорія – F, 
V - 10

5 1,24 0,803 0,475 0,004 0,0001
10 0,723 0,466 0,285 0,0036 0,0024
20 0,289 0,189 0,119 0,0372 0,0248
З0 0,172 0,127 0,0812 0,0528 0,0370
40 0,121 0,103 0,0667 0,0527 0,0385
50 0,0915 0,0763 0,0506 0,0427 0,0325
60 0,0722 0,0593 0,0403 0,0316 0,0251
70 0,0587 0,0476 0,0331 0,0238 0,0200
80 0,0488 0,0391 0,0277 0,0177 0,0163
90 0,0413 0,0328 0,0237 0,0137 0,0130
100 0,0354 0,0280 0,0206 0,0134 0,0115
150 0,0190 0,0146 0,0116 0,0064 0,0056
200 0,0119 0,0089 0,0075 0,0037 0,0036
250 0,008 0,0059 0,0053 0,0024 0,0024
300 0,0057 0,0040 0,0040 0,0017 0,0017
400 0,0030 0,0025 0,0024 0,0010 0,0010
500 0,0020 0,0013 0,0016 0,0006 0,0006
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600 0,0014 0,0012 0,0014 0,0004 0,0005
700 0,00085 0,00088 0,0010 0,0003 0,0003
800 0,0006 0,00068 0,0008 0,00023 0,00026
900 0,00055 0,00054 0,0006 0,00020 0,00020

1000 0,00048 0,00043 0,0005 0,00015 0,00016

 Таблиця 7.19
Доза опромінювання, яку отримає людина при відкритому 

розташуванні в середині зони забруднення (Dзони), рад, зона "М"

Час початку 
опромінюва-

ння після
аварії

Тривалість перебування людини в зоні забруднення
Годин

1 2 3 4 5 6 7 9 12 15 18

Г
од

ин
и

1 0,04 0,07 0,10 0,13 0,16 0,19 0,21 0,26 0,33 0,39 0,45

2 0,03 0,06 0,09 0,12 0,15 0,17 0,20 0,24 0,31 0,37 0,42

3 0,03 0,06 0,09 0,121
2

0,14 0,16 0,19 0,23 0,29 0,35 0,41
5 00,2 0,05 0,08 0,30 0,12 0,15 0,17 0,21 0,27 0,33 0,38
6 0,02 0,05 0,07 0,09 0,12 0,14 0,16 0,20 0,26 0,32 0,37

7 0,02 0,05 0,07 0,09 0,11 0,13 0,16 0,20 0,25 0,31 0,36

9 0,02 0,04 0,06 0,08 0,11 0,13 0,15 0,18 0,24 0,29 0,34
12 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,13 0,17 0,22 0,,27 0,32
15 0,01 0,03

скв
0,05 0,07 0,09 0,11 0,13 0,16 0,,21 0,26 0,30

18 0,01 0,03 0,04 0,05 0,08 0,10 0,12 0,15 0,20 0,25 0,29

Д
об

и

1 0,01 0,03 0,04 0,06 0,08 0,09 0,11 0,14 0,18 0,23 0,27
2 0,01 0,02 0,03В 0,04 0,06 0,07 0,08 0,11 0,14 0,18 0,21
3 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,09 0,12 0,15 0,18

5 - 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,10 0,12 0,15

10 - 0,01 0,,01 0,02 0,03 0,03 0,04 0,05 0,07 0,09 0,11
15 - 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,06 0,07 0,09

М
іс

яц
і 1 - - 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,06 0,06

2 - - - 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04
6 - - - - - - - 0,01 0,01 0,01 0,01

12 - - - - - - - - - 0,01 0,01

Час початку 
опромінюван-

ня після 
аварії

Доби Місяці

1 1,5 2 3 5 10 15 1 2 6 12

Г
од

ин
и

1 0,55 0,74 0,90 1,18 1,64 2,51 3,19 4,70 6,78 11,5 15,8

2 0,53 0,71 0,87 1,15 1,61 2,48 3,15 4,67 6,74 11,5 15,8
3 0,51 0,69 0,85 1,13 1,58 2,45 3,12 4,63 6,71 11,4 15,7

5 0,48 0,65 0,81 1,08 1,54 2,40 3,07 4,58 6,65 11,4 15,7
6 0,47 0,64 0,79 1,07 1,52 2,38 3,05 4,55 6,62 11,4 15,6

7 0,45 0,63 0,78 1,05 1,50 2,36 3,03 4,53 6,60 11,3 15,6

9 0,42 0,60 0,75 1,02 1,47 2,32 2,99 4,49 6,55 11,3 15,6

12 0,41 0,57 0,72 0,98 1,42 2,27 2,93 4,43 6,49 11,2 15,5

15 0,39 0,55 0,69 0,95 1,39 2,23 2,89 4,38 6,44 11,2 15,4

18 0,37 0,53 0,67 0,92 1,35 2,19 2,84 4,33 6,39 11,1 15.4

Д
об

и

1 0,35 0,49 0,63 0,87 1,29 2,11 2,76 4,24 6,29 11,0 15,3

2 0,28 0,40 0,52 0,74 1,13 1,90 2,51 3,90 6,00 10,7 14,9
3 0,24 0,35 0,46 0,66 1,02 1,75 2,36 3,77 5,77 10,8 14,7

5 0,19 0,29 0,38 0,55 0,87 1,55 2,11 3,47 5,42 10,4 14,3

10 0,14 0,21 0,38 0,42 0,67 1,24 1,74 2,97 4,82 9,34 13,5

15 0,12 0,17 0,23 0,36 0,56 1,06 1,51 2,55 4,40 8,81 12,9

180



М
іс

яц
і 1 0,08 0,12 0,16 0,34 0,40 0,78 1,13 2,07 3,60 7,71 11,6

2 0,05 0,,08 0,11 0,17 0,28 0,55 0,81 1,53 2,77 6,40 10,1

6 0,02 0,04 0,05 0,08 0,14 0,29 0,43 0,84 1,61 4,18 7,19

12 0,01 0,02 0,03 0,05 0,09 0,18 0,27 0,54 1,06 2,91 5,27

                                                                                                  Таблиця 7.20
Доза опромінювання, яку отримає людина при відкритому 

розташуванні в середині зони забруднення (Dзони), рад, зона "А"

Час початку 
опромінюва-

ння після
аварії

Тривалість перебування людини в зоні забруднення
Годин

1 2 3 4 5 6 7 9 12 15 18

Г
од

ин
и

1 0,40 0,76 1,08 1,37 1,66 1,93 2,18 2,66 3,32 3,94 4,51

2 0,35 0,67 0,97 1,24 1,52 1,77 2,02 2,48 3,13 3,72 4,28

3 0,32 0,62 0,90 1,16 1,42 1,66 1,90 2,35 2,97 3,56 4,11

5 0,28 0,54 0,80 1,04 1,28 1,51 1,73 2,15 2,75 3,31 3,84
6 0,36 0,52 0,76 0,99 1,22 1,45 1,66 2,07 2,66 3,21 3,73

7 0,25 0,49 0,73 0,95 1,18 1,39 1,60 2,00 2,58 З,12 3,63

9 0,33 0,46 0,68 0,89 1,10 1,31 1,51 1,89 2,44 2,96 3,46
12 0,21 0,42 0,62 0,82 1,02 1,21 1,39 1,76 2,38 2,77 3,25
15 0,19 0,39 0,58 0,77 0,96 1,13 1,31 1,65 2,15 2,62 3,08

18 0,18 0,36 0,54 0,71 0,89 1,07 1,23 1,56 2,04 2,50 2,94

Д
об

и

1 0,16 0,33 0,49 0,65 0,81 0,97 1,12 1,43 1,87 2,30 2,71
2 0,12 0,25 0,30 0,47 0,63 0,75 0,87 1,11 1,47 1,82 2,16
3 0,10 0,21 0,32 0,42 0,53 0,64 0,74 0,95 1,26 1,56 1,85

5 0,08 0,17 0,25 0,39 0,43 0,51 0,60 0,76 1,01 1,26 1,51

10 0,06 0,12
О

0,18 0,25 0,31 0,37 0,43 0,55 0,74 0,92 1,10
15 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 035 0,45 0,60 0,75 0,90

М
іс

яц
і 1 0,03 0,07 0,10 0,13 0,17 0,21 0,34 031 0,42 0,53 0,63

2 0,02 0,04 0,07 0,10 0,12 0,14 0,16 0,21 0,28 0,36 0,43
6 0,01 0,02 0,03 0,04 0,06 0,07 0,08 0,11 0,14 0,18 0,22
12 - 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,09 0,11 013

Час початку 
опромінюван-
ня після аварії

Доби Місяці

1 1,5 2 3 5 10 15 1 2 6 12

Г
од

ин
и

1 5,56 7,41 9,03 11,8 16,4 25,1 31 47 68 115 158

2 5,32 7,14 8,75 11,5 16,1 34,8 31 47 67 115 158
3 5,1З 6,93 8,52 11,3 15,8 24,5 31 46 67 114 157

5 4,82 6,59 8,15 10,8 15,4 24,0 30 45 66 114 156

6 4,70 6,44 7,99 10,7 15,2 23,8 30 45 66 114 156
7 4,39 6,31 7,85 10,5 15,0 23,6 30 45 66 113 156

9 4,39 6Д8 7,59 10,2 14,7 23,2 29 45 65 113 156

12 4,15 5,79 7,26 938 14,2 22,7 29 44 65 112 155

15 3,95 5,54 6,99 9,56 13,9 22,3 28 44 64 112 154

18 3,78 5,3Ї 6,74 9,27 13,5 21,9 28 43 64 111 154

Д
об

и

1 3,51 4,98 6,34 8,79 12,9 21,1 27 42 63 110 153

2 2,83 4,09 5,28 7,47 11,3 19,0 25 39 60 107 149
3 2,44 3,57 4,0 6,63 10,2 17,.5 23 38 58 104 147

5 1,99 2,93 3,34 5,57 8,74 15,5 21 35 54 100 143

10 1,46 2,17 2,87 4,21 6,76 12,4 17 29 48 93 135

15 1,20 1,7? 2,37 3,51 5,68 10,6 15 26 44 88 129
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М
іс

яц
і 1 0,94 1,26 1,67 2,49 4,08 7,85 11 21 36 77 116

2 0,57 0,35 1,14 1,70 2,82 5,52 8,3 15,3 28 64 101

6 0,29 0,44 0,59 0,88 1,46 2,91 4,3 8,5 16,1 42 72

12 0,18 0,27 0,37 0,55 0,92 1,34 2,7 5,5 10,6 29 53

 Таблиця 7.21
Доза опромінювання, яку отримає людина при відкритому 

розташуванні в середині зони забруднення (Dзони), рад, зона "Б"

Час початку 
опромінюва-

ння після
аварії

Тривалість перебування людини в зоні забруднення
Годин

1 2 3 4 5 6 7 9 12 15 18

Г
од

ин
и

1 2,23 4,17 5,53 7,55 9,11 10,5 11,9 14,6 18,2 21,5 34,7

2 1,94 3,70 5,34 6,84 8,34 9,74 11,6 Ц6 17,1 20,4 23,4

3 Ї,76 3,40 4,94 6,38 7,79 9,13 10,4 12,8 16,3 19,5 22,5

5 1,53 3,00 4,39 5,70 7,02 8,27 9,48 11,8 15,0 18,1 21,0
6 1,46 2,85 4,19 5,46 6,73 7,94 9,11 11,3 14,5 17,5 20,4

7 1,39 2,73 4,02 5,25 6,48 7,65 8,80 11,0 14,1 17,0 19,9

9 1,29 2,53 3,74 4,90 6,06 7,18 8,27 10,3 13,3 16,2 18,9

12 1,17 2,31 3,43 4,56 5,89 6,63 7,65 9,64 12,4 15,2 17,8
15 1,08 2,15 3,19 4,20 5,22 6,20 7,17 9,06 11,7 14,3 16,9

18 1,02 2,02 3,00 3,96 4,92 5,86 6,78 8,58 11,4 13,7 16,1

Д
об

и

1 0,92 ЦВ 2,72 3,50 4,47 5,33 6,17 7,84 10,2 12,6 14,8
2 0,70 1,40 2,09 2,77 3,46 4,1З 4,80 6,1З 8,08 9,90 11,8У
3 0,59 1,18 1,77 2,35 2,93 3,51 4,08 5,.22 6,91 8,57 10,2
5 0,47 0,94 1,41 1,88 2,35 2,82 З,82 4,21 5,58 6,94 8,28

10 0,34 0,68 1,02 1,36 1,70 2,04 2,38 3,06 4,06 5,07 6,06
15 0,28 0,55 0,83 1,11 1,39 1,67 1,95 2,50 3,33 4,16 4,98

М
іс

яц
і 1 0,19 0,38 0,58 0,77 0,97 1,16 1,35 1,74 2,32 2,90 3,48

2 0,13 0,36 0,39 0,54 0,65 0,79 0,82 1,18 1,57 1,97 2,36
6 0,06 0,13 0,20 0,26 0,33 0,40 0,47 0,61 0,81 1,01 1,21
12 0,03 0,08 0,12 0,16 0,21 0,25 0,29 0,38 0,51 0,63 0,76

Час початку 
опромінюван-
ня після аварії

Доби Місяці
1 1,5 2 3 5 10 15 1 2 6 12

Г
од

ин
и

1 30,4 40,6 49,4 64,9 90,1 137 174 257 371 633 868

2 29,1 39,1 47,9 63,2 88,4 136 172 255 369 631 866
3 28,1 37,9 46,7 61,9 86,9 134 171 254 367 629 864

5 26,4 36,1 44,5 59,5 84,4 131 168 251 364 626 860
6 25,7 35,3 43,8 58,7 83,4 130 167 249 363 624 859

7 25,1 34,5 43,0 57,8 82,4 129 166 248 361 623 858

9 24,0 З3,3 41,6 56,2 80,6 127 163 246 359 620 855
12 22,7 31,7 39,3 54,1 78,2 124 160 342 355 617 852

15 21,6 30,3 38,2 52,3 76,1 122 158 340 352 614 848
18 20,7 29.,2 36,9 50,8 74,2 119 155 237 350 611 845

Д
об

и

1 19,2 27,3 34,7 48,1 71,0 116 151 232 345 605 839

2 15,5 22,4 28,9 40,9 61,9 104 138 218 328 588 821

3 13,4 19,5 25,3 36,3 55,9 95,3 129 206 316 574 807

5 10,9 16,0 21,0 30,5 47,8 81,9 116 190 297 552 783
10 8,04 11,9 15,7 23,1 37,0 68,2 95,5 168 264 512 740

15 6,61 9,84 13,0 19,2 З1,1 58,4 82,9 145 241 482 708

М
і

1 4,63 6,91 9,18 13,6 22,3 43,0 62,3 113 197 422 640
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ся
ці

2 3,15 4,71 6,27 9,36 15,4 30,2 44,4 8І,8 132 350 555

6 1,62 2,43 3,23 4,84 805 15,9 23,7 46,3 88,6 229 394
12 1,02 1,53 2,04 3,06 5,08 10,1 15,1 29,8 58,2 159 289

 Таблиця 7.22
Доза опромінювання, яку отримає людина при відкритому 

розташуванні в середині зони забруднення (Dзони), рад, зона "В"

Час початку 
опромінюва-

ння після
аварії

Тривалість перебування людини в зоні забруднення

Годин
1 2 3 4 5 6 7 9 12 15 18

Г
од

ин
и

1 7,05 13,2 18,7 23,3 28,8 33,4 37,8 46,1 57,6 68,3 78,1

2 6,14 11,7 16,9 21,6 26,3 30,8 35,0 43,0 54,2 64,5 74,3

3 5,58 10,7 15,6 20,1 24,6 28,8 32,9 40,7 51,6 61,7 71,2

5 4,86 9,48 13,9 18,0 22,2 26,1 29,9 37,3 47,6 57,3 66,5
6 4,61 9,03 13,2 17,3 21,2 25,1 28,8 35,9 46,1 55,6 64,5

7 4,41 8)64 12,7 16,6 20,5 24,2 27,8 34,8 44,7 54,0 62,9

9 4,08 8,02 11,8 15,5 19,1 22,7 26,1 32,8 42,3 51,3 59,9

12 3,71 7,33 10,8 14,2 І7,б 20,9 24,2 30,4 39,5 48,1 56,3
15 3,44 6,81 10,1 13,3 16,5 19,6 22,6 28,6 37,2 45,5 53,4

18 3,33 6,40 9,51 12,5 15,5 18,5 23,4 27,1 35,3 4Ї,З 50,9

Д
об

и

1 291 5,78 8,60 11,4 14,1 16,8 19,5 24,7 32,4 39,8 47,0
2 2,22 4,43 6,62 8,76 10,9 13,0 15,2 19,3 25,5 З1,6 37,5
3 1,88 3,74 5,60 7,44 9,28 11,1 12,9 16,5 21,8 27,1 32,3

5 1,50 2,99 4,48 5,95 7,45 8,92 10,3 13,3 17,6 21,9 26,2
10 1,08 2,16 3,24 4,32 5,39 6,47 7,54 9,67 12,8 16,0 19,1
15 0,88 1,77 2,65 3,53 4,41 5,29 6,17 7,92 10,5 13,1 15,7

М
іс

яц
і 1 0,61 1,23 1,84 2,46 3,07 3,68 4,29 5,52 7,35 9,18 11,0

2 0,41 0,83 1,24 1,61 2,08 2,49 2,91 3,74 4,99 6,33 7,47
6 0,21 0,43 0,64 0,85 1,07 1,28 1,50 1,52 2,56 3,31 3,85

12 0,13 0,26 0,40 0,53 0,57 0,81 0,94 1,20 1,61 2,01 2,42
Час початку 

опромінюван-
ня після 

аварії

Доби Місяці

1 1,5 2 3 5 10 15 1 2 6 12

Г
од

ин
и

1 96,3 128 156 205 285 436 553 815 1174 2004 2745

2 92,1 123 151 200 279 430 547 808 1168 1997 2739

3 88,8 120 147 195 274 425 541 803 1162 1991 2733

5 83,6 114 141 188 267 416 532 793 1152 1981 2733
6 81,5 111 138 185 263 412 528 789 1148 1976 2717

7 79,5 109 136 182 260 409 325 785 1143 1971 2713

9 76,1 105 131 177 254 402 518 778 І136 1963 2704

12 71,9 I00 125 171 247 394 508 768 1125 1952 2693

15 68,5 96,0 121 I65 240 386 500 759 1115 1942 2673
18 66,5 92,4 116 160 234 379 498 750 1І07 1932 2673

Д
об

и

1 60,8 86,3 I09 152 234 367 479 735 1091 1915 2673

2 49,0 70,9 91,.4 129 195 330 439 689 1040 1859 2592

3 42,4 61,8 80,3 114 176 304 409 654 1000 1815 2552
5 34,5 50,8 66,6 96,6 151 268 367 601 939 1745 2478

10 25,4 37,7 49,7 73,0 117 215 302 515 835 1619 2342

15 20,9 31,1 41,1 60,8 98,5 184 262 459 762 1526 2241
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М
іс

яц
і 1 14,6 21,8 29,0 43,1 70,. 136 197 359 625 1335 2025

2 9,96 14,9 19,8 29,6 48,9 95.6 140 285 481 1109 1755

6 6,51 7,68 10,2 15,3 25,4 50,4 75,0 146 280 725 1246
12 3,22 4,84 6,45 9,67 16,.0 32,0 

47,8
47,8 94,4 184 504 914

 Таблиця 7.23
Доза опромінювання, яку отримає людина при відкритому 

розташуванні в середині зони забруднення (Dзони), рад, зона "Г"

Час початку 
опромінюва-

ння після
аварії

Тривалість перебування людини в зоні забруднення
Годин

1 2 3 4 5 6 7 9 12 15 18

Г
од

ин
и

1 23,1 43,3 61,7 78,1 94,7 109 124 151 189 224 256

2 20,1 38,5 55,5 72,1 86,7 101 115 141 178 212 244

3 18,3 35,3 51,3 66,0 81,0 94,9 108 133 I69 202 234

5 1б,0 31,1 45,6 59,3 73,0 85,9 98,5 122 156 188 218
6 15,1 29,6 43,6 56,7 69,9 82,5 94,7 118 151 182 212

7 14,5 28,4 41,8 54,6 67,3 79,5 91,4 114 146 177 206

9 13,4 26,3 38,9 51,0 63,0 74,5 85,9 107 139 168 197

12 12,2 24,1 35,7 46,9 58,1 68,9 79,5 100 129 158 185
15 11,3 22,3 33,2 43,6 5,42 64,5 74,6 94,1 122 149 175

18 10,6 21,0 31,2 41,2 51,2 60,9 70,5 89,2 116 142 167

Д
об

и

1 9,57 18,9 28,2 37,3 46,4 55,3 64,1 81,4 106 130 154
2 7,31 14,5 21,7 28,8 35,9 42,9 49,9 61,7 84,0 108 123
3 6,17 12,3 18,4 24,5 30,5 36,5 42,4 54,3 71,8 89.1 106

5 4,93 9,85 14,7 19,6 24,4 29,З 34,1 43,7 58,0 72,1 86,1

10 3,56 7,11 10,6 14,2 17,7 21,2 24,7 31,8 42,2 52,6 63,0
15 2,91 5,81 8,72 11,6 14,5 17,4 20,2 26,0 34,6 43,2 51,7

М
іс

яц
і 1 2,02 4,04 6,06 8,08 10,1 12,1 14,1 18,1 24,1 30,1 З6,1

2 1,36 2,7$ 4,10 5,47 6,84 8,21 9,57 12,3 16,4 20,4 24,5
6 0,71 1,41 2,12 2,81 3,51 4,22 4,93 6,34 8,43 10,5 12,6
12 0,43 0,87 1,32 1,76 2,21 2,66 3,09 3,96 5,30 6,63 7,95

Час початку 
опромінюван-

ня після 
аварії

Доби Місяці

1 1,5 2 3 5 10 15 1 2 6 12

Г
од

ин
и

1 316 422 514 674 937 1433 1817 2679 3851 6586 9024

2 302 406 498 657 918 1413 1797 2658 3839 6563 9001

3 292 394 485 543 908 1397 1780 2640 3820 6544 8981

5 274 375 461 620 877 1368 1750 2608 3787 6510 8947

6 267 367 455 610 866 1356 1737 2594 3773 6495 8931
7 261 359 447 600 856 1344 1725 2381 3739 6480 8916

9 250 346 432 584 837 1323 1702 2557 3733 6453 8889

12 236 329 413 562 812 1294 1672 2524 З698 6416 8851

15 225 315 397 544 791 1269 1645 2494 3667 6383 8817
18 215 303 384 528 772 1246 1620 2467 3638 6351 8785

Д
об

и

1 199 283 361 500 738 1206 1576 2418 3585 6296 8727

2 161 233 300 425 644 1086 1443 2265 3417 6112 8537

3 139 203 263 377 581 1001 1346 2150 3288 5967 8387

5 113 167 218 317 497 882 1206 1977 3088 5737 8144
10 83,5 123 163 240 385 708 992 1694 2744 5321 7699

15 68,7 102 135 200 323 607 862 1510 2506 5017 7365
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М
іс

яц
і 1 48,1 71,8 95,4 141 232 447 647 1182 2054 4389 6656

2 32,7 489 65,1 973 160 314 461 871 1581 3646 5768

6 16,8 25,2 33,6 50,3 83,6 165 246 481 920 2384 4097
12 10,6 15.,9 21,2 31,7 52,8 105 157 310 605 1658 3003

Примітки до таблиць 7.19 - 7.23:
1. Дози випромінювання на внутрішній межі зони приблизно в 3,2 рази більше, 

а на зовнішній межі в 3,2 рази менше, ніж вказано в таблиці. 
2. При визначенні за допомогою таблиці часу початку або тривалості перебу-

вання (Т) людей в зоні необхідно задану дозу опромінювання розділити на 3,2 при 
знаходженні людей на внутрішній межі зони або помножити на 3,2 при наход-
женні їх за зовнішній межі зони.

Таблиця 7.24
Коефіцієнт Ку для визначення потужності дози опромінювання 

в стороні від осі сліду (сильно нестійка атмосфера “А”)

X,
км

Відстань від осі сліду, км

0,5 1 2 3 4 5 10 15 20 25 30 40 50 75
5 0,86 0,56 0,10 0,05
7 0,92 0,72 0,27 0,14
10 0,95 0,83 0,49 0,28 0,06
15 0,97 0,91 0,70 0,47 0,24 0,03
20 0,98 0,94 0,80 0,61 0,42 0,14

25 1 0,96 0,95 0,71 0,55 0,26 0,02
З0 1 0,97 0,89 0,76 0,54 0,37 0,06
40 1 0,98 0,93 0,86 0,76 0,55 0,19 0,02
50 1 0,6 0,96 0,89 0,83 0,66 0,32 0,07 0,01
60 1 1 0,96 0,91 0,87 0,74 0,45 0,15 0,03
70 1 1 0,97 0,93 0,90 0,79 0,52 0,23 0,07 0,01
80 1 1 0,97 0,94 0,92 0,83 0,60 0,31 0,12 0,04 0,01
100 1 1 0,98 0,96 0,94 0,88 0,70 0,45 0,24 0,11 0,04
150 1 1 1 0,98 0,97 0,93 0,83 0,67 0,49 0,33 0,20 0,06 0,01
200 1 1 1 0,99 0,98 0,96 0,89 0,78 0,65 0,51 0,38 0,17 0,06
300 1 1 1 1 1 0,98 0,94 0,88 0,80 0,71 0,61 0,42 0,25 0,04
500 1 1 1 1 1 1 0,97 0,95 0,91 0,85 0,81 0,69 0,56 0,27

Таблиця 7.25
Коефіцієнт Ку для визначення потужності дози опромінювання 

в стороні від осі сліду (нейтральна атмосфера “Д”)

X, 
км

Відстань від осі сліду, км
0,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25

5 0,17
7 0,38 0,02
10 0,60 0,13
15 0,78 0,36 0,02
20 0,86 0,55 0,09
25 0,90 0,57 0,20 0,02
30 0,93 0,75 0,31 0,07 0,01
40 0,95 0,84 0,50 0,21 0,06 0,01
50 0,97 0,89 0,63 0,35 0,15 0,05 0,01
60 0,97 0,91 0,71 0,47 0,26 0,12 0,04 0,,01
70 0,98 0,93 0,77 0,56 0,36 0,20 0,10 0,04 0,01

80 0,98 0,95 0,81 0,63 0,44 0,28 0,16 0,08 0,04 0,01
100 1 0,96 0,87 0,7Ї 0,58 0,43 0,29 0,19 0,11 0,06 0,03
150 1 0,98 0,93 0,86 0,77 0,66 0,55 0,44 0,35 0,26 0,19 0,02
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200 1 1 0,96 0,91 0,85 0,78 0,70 0,61 0,5І 0,45 0,37 0,11 0,01
300 1 1 0,98 0,96 0,92 0,88 0,84 0,79 0,73 0,68 0,62 0,34 0,14 0,05
500 1 1 1 0,98 0,96 0,95 0,93 0,91 0,88 0,85 0,82 0,64 0,46 0,30

Таблиця 7.26
Коефіцієнт Ку для визначення потужності дози опромінювання 

в стороні від осі сліду (стійка атмосфера “F”)

X,
км

Відстань від осі радіоактивного сліду, км

0,5 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 7 8 10 15 20
5

7 0,10

10 0,12

15 0,36 0,01

20 0,54 0,02
25 0,66 0,19 0,02

30 0,74 0,30 0,06

40 0,83 0,48 0,19 0,05 0,01
50 0,88 0,51 0,33 0,14 0,04 0,01

60 0,91 0,70 0,45 0,24 0,11 0,01

70 0,93 0,75 0,55 0,34 0,19 0,09 0,01

80 0,94 0,81 0,62 0,43 0,77 0,15 0,03
90 0,95 0,83 0,68 0,50 0,34 0,22 0,09

100 0,96 0,86 0,72 0,57 0,41 0,28 0,10 0,01
150 098 0,93 0,85 0,76 0,65 0,54 0,33 0,18 0,08 0,08 0,01
200 0,98 0,96 0,91 0,84 0,77 0,69 0,52 0,36 0,23 0,13 0,07 0,01
300 1 0,98 0,95 0,92 0,88 0,83 0,72 0,60 0,49 0,37 0,28 0,13 0,01
400 1 0,99 0,97 0,94 0,91 0,88 0,80 0,70 0,62 0,52 0,44 0,29 0,08 0,02
500 1 1 0,98 0,96 0,95 0,93 0,88 0,81 0,75 0,67 0,60 0,45 0,16 0,04

Таблиця 7.27
Коефіцієнт Кt для перерахунку потужності дози на різний час

після аварії (реактор РВПК (ВWR) - компанія 3 роки)

Час 
вимірю-
вання 
дози

Час після аварії на який перераховується потужність дози

Години

1 2 3 4 5 6 7 9 12 15 18

Г
од

ин
и

1 1,00 0,83 0,75 0,70 0,64 0,61 0,58 0,53 0,48 0,,44 0,42

2 1,19 1,00 0,89 0,82 0,76 0,72 0,69 0,63 0,57 0,53 0,50

3 1,33 1,11 1,00 0,93 0,85 0,81 0,77 0,71 0,64 0,59 0,56

5 1,54 1,29 1,16 1,08 1,00 0,94 0,89 0,82 0,75 0,69 0,65
6 1,63 1,37 1,23 1,14 1,05 1,00 0,95 0,87 0,79 0,73 0,68

7 1,71 1,44 1,29 1,20 1,11 1,06 1,00 0,92 0,83 0,77 0,72

9 1,86 1,56 1,40 130 1,20 1,13 1,00 1,00 0,90 0,83 0,78

12 2,05 1,72 1,54 1,41 1,32 1,25 1,19 1,10 1,00 0,92 0,85

15 2,22 1,85 1,67 1,55 1,43 1,35 1,29 1,19 1,08 1,00 0,93
18 2,37 1,99 1,78 1,68 1,53 1,45 1,38 1,27 1,15 1,06 1,00

Д
об

и

1 2,64 2,21 1,98 1,84 1,70 1,61 1,53 1,41 1,28 1,18 1,11
2 3,47 2,99 2,60 2,42 2,24 2,11 2,01 1,85 1,68 1,56 1,46

3 4,11 3,45 3,09 2,87 2,55 2,51 2,39 2,30 1,99 1,84 1,73

5 5,15 4,33 3,87 3,60 3,33 З,14 2,99 2,76 2,50 3,31 2,17

10 7,14 6,00 536 498 461 436 415 382 3,47 З,6І 3,00

15 8,75 7,34 6,57 6,11 5,65 5,34 5,08 4,68 4,25 3,93 3,68

М
іс

яц
і

1 12,6 10,5 9,46 8,80 8,14 7,69 7,32 6,74 6,12 5,66 5,30

2 18,5 15,5 13,9 12,9 12,0 11,3 10,8 9,96 9,03 8,35 7,82
6 36,2 30,4 27,2 25,3 23,4 22,1 21,1 19,4 17,5 16,2 15,2
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12 57,5 48,3 43,2 40,2 37,,2 35,11 33,4 30,8 27,9 25,3 24,2

Продовження таблиці 7.27 
Коефіцієнт Кt для перерахунку потужності дози на різний час

після аварії (реактор РВПК (ВWR) - компанія 3 роки)
Час 

вимірю-
вання
дози

Час після аварії на який перераховується потужність дози

Доби Місяці
1 1,5 2 3 5 10 15 1 2 6 12

Г
од

ин
и

1 0,37 0,32 0,28 0,24 0,19 0,13 0,11 0,07 0,05 0,02 0,01

2 0,45 0,36 0,34 0,28 0,23 0,16 0,13 0,09 0,06 0,03 0,02

3 0,50 0,43 0,38 0,32 0,25 0,18 0,15 0,10 0,07 0,03 0,02

5 0,58 0,50 0,44 0,37 0,30 0,21 0,17 0,12 0,06 0,04 0,02

6 0,61 0,52 0,47 0,39 0,31 0,22 0,18 0,12 0,08 0,04 0,02
7 0,65 0,55 0,49 0,41 0,33 0,34 0,19 0,13 0,09 0,04 0,02

9 0,70 0,60 0,53 0,45 0,36 0,36 0,21 0,14 0,10 0,05 0,03
12 0,77 0,66 0,59 0,50 0,39 0,28 0,23 0,16 0,11 0,05 0,03

15 0,84 0,71 0,64 0,54 0,43 0,31 0,25 0,17 0,11 0,06 0,03

18 0,89 0,76 0,68 0,57 0,46 0,33 0,27 0,18 0,12 0,06 0,04

Д
об

и

1 1,00 0,85 0,76 0,64 0,51 0,36 0,30 0,20 0,14 0,07 0,04

2 1,31 1,12 1,00 0,84 0,57 0,48 0,39 0,27 0,18 0,09 0,06
3 1,55 1,33 1,18 1,00 0,84 0,57 0,47 0,32 0,22 0,11 0,07

5 1,95 1,56 1,48 1,25 1,00 0,72 0,58 0,40 0,27 0,14 0,08

10 2,70 2,31 2,05 1,73 1,38 1,00 0,81 0,56 0,38 0,19 0,12

15 3,31 2,83 2,52 2,12 1,69 1,22 1,00 0,67 0,47 0,34 0,15

М
іс

яц
і1 4,76 4,07 3,52 3,06 2,44 1,76 1,44 1,00 0,67 0,34 0,21

2 7,08 6,01 5,35 4,51 3,60 2,60 2,12 1,47 1,00 0,51 0,32

6 13,0,1 11,7 10,4 8,80 7,02 5,07 4,14 2,87 1,94 1,00 0,62
12 21,7 18,6 16,5 13,9 11,1 8,05 6,58 4,56 3,09 1,58 1,00

Таблиця 7.28
Коефіцієнт Кt для перерахунку потужності дози на різний чає

після аварії (реактор ВВЕР (РWR) - компанія 3 роки)
Час 

вимірю-
вання
дози

Час після аварії на який перераховується потужність дози
Години

1 2 3 4 5 6 7 9 12 15 18

Г
од

ин
и 1 1,00 0,83 0,74 0,68 0,63 0,59 0,56 0,51 0,46 0,43 0,40

2 1,20 1,00 0,88 0,81 0,75 0,71 0,67 0,62 0,56 0,51 0,48
3 1,35 1,12 1,00 0,92 0,85 0,80 0,76 0,70 0,63 0,58 0,54
5 1,38 1,31 1,17 1,08 1,00 0,94 0,89 0,82 0,74 0,68 0,63
6 1,67 1,39 1,34 1,15 1,06 1,00 0,91 0,87 0,78 0,72 0,67
7 1,Т6 1,47 1,30 1,20 1,11 1,05 1,00 1,00 0,82 0,76 0,71
9 1,92 1,60 1,42 1,32 1,21 1,14 1,09 1,00 0,90 0,83 0,77
12 2,13 1,77 1,58 1,46 1,35 1,27 1,20 1,10 1,00 0,92 0,85
15 2,32 1,93 1,71 1,58 1,46 1,38 1,31 1,20 1,08 1,00 0,93
18 2,48 2,07 1,84 1,71 1,57 1,48 1,40 1,29 1,16 1,07 1,00

Д
об

и 1 2,78 2,31 2,06 1,91 1,76 1,65 1,57 1,44 1,30 1,19 1,11
2 3,72 3,09 2,75 2,50 2,35 2,21 2,10 1,92 1,74 1,60 1,49
3 4,45 3,71 3,30 3,06 2,81 2,55 2,32 2,31 208 1,91 1,79
5 5,66 4,71 4,19 3,88 3,58 3,37 3,30 2,93 2<В 2,44 2,27
10 8,02 6,67 5,94 5,50 5,06 4,77 4,53 4,15 3,75 3,45 3,22
15 9,95 8,28 7,36 6,82 6,28 5,92 5,52 5,15 4,55 4,28 3,99

М
іс

яц
і

1 14,6 12,2 10,8 10,1 9,27 8,74 8,30 7,76 6,36 6,32 5,89
2 22,2 18,5 16,4 15,2 14,0 13,2 12,5 11,5 10,4 9,57 8,93
6 45,3 37,7 33,6 З1,2 28,6 27,0 25,6 23,5 21,2 19,5 18,2
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12 74,4 62,0 55,1 51,0 47,0 44,3 42,1 38,6 34,8 32,0 29,9

Продовження таблиці 7.28 
Коефіцієнт Кt для перерахунку потужності дози на різний чає

після аварії (реактор ВВЕР (РWR) - компанія 3 роки)
Час 

вимірю-
вання дози

Час після аварії на який перераховується потужність дози
Доби Місяці

1 1,5 2 3 5 10 15 1 2 6 12

Г
од

ин
и

1 0,35 0,30 0,26 0,22 0,17 0,12 0,10 0,06 0,04 0,02 0,01

2 0,43 0,36 0,32 0,36 0,21 0,14 0,12 0,08 0,05 0,02 0,01

3 0,48 0,41 0,36 0,30 0,23 0,16 0,13 0,09 0,06 0,02 0,01

5 0,56 0,48 0,42 0,35 0,27 0,19 0,15 0,10 0,07 0,03 0,02

6 0,60 0,51 0,45 0,37 0,29 0,30 0,16 0,11 0,ї7 0,03 0,02
7 0,63 0,53 0,47 0,39 0,31 0,22 0,17 0,12 0,07 0,03 0,02
9 0,69 0,58 0,51 0,43 0,34 0,34 0,19 0,13 0,08 0,04 0,02

12 0,76 0,64 0,57 0,47 0,37 0,36 0,31 0,14 0,09 0,04 0,02

15 0,83 0,70 0,62 05,2 0,40 0,28 0,23 0,15 0,10 0,05 0,03

18 0,89 0,75 0,66 0,55 0,43 0,31 0,25 0,16 0,11 0,05 0,03

Д
об

и

1 1,00 0,84 0,74 0,82 0,49 0,34 0,27 0,18 0,12 0,06 0,03

2 1,33 1,13 1,00 0,83 0,65 0,46 0,37 0,25 0,16 0,|08 0,04

3 1,59 1,35 1,19 1,00 0,78 0,55 0,44 0,30 0,20 0,10 0,05

5 2,03 1,72 1,52 1,27 1,00 0,70 0,56 0,38 0,25 0,12 0,07
10 2,87 2,43 2,15 1,79 1,41 1,00 0,80 0,54 0,36 0,17 0,10

15 3,57 3,02 2,57 2,23 1,75 1,24 1,00 0,57 0,44 0,21 0,13

М
іс

яц
і 1 5,36 4,46 3,94 3,29 2,59 1,83 1,47 1,00 0,55 0,32 0,19

2 7,93 6,76 5,97 4,98 3,92 2,77 2,23 1,51 1,00 0,48 0,29

6 16,2 13,7 12,2 10,1 8,01 5,65 4,56 3,09 2,04 1,00 0,60
12 26,7 22,6 20,0 16,7 13,1 9,38 7,48 5,07 3,34 1,64 1,09

Таблиця 7.29
Коефіцієнт Кдози для визначення дози опромінювання за значенням потуж-
ності дози на 1 чає після аварії (реактор РВПК (ВWR) - компанія 3 роки)

Час 
вимірю-

вання дози

Час після аварії на який перераховується потужність дози

Години
1 2 3 4 5 6 7 9 12 15 18

Г
од

ин
и

1 0,90 1,70 2,42 З,06 3,71 4,31 4,88 5,95 7,43 8,79 10,0
2 0,79 1,51 2,17 2,78 3,40 3,97 4,51 5,55 6,99 8,32 9,57
3 0,71 1,38 2,01 2,64 3,17 3,72 4,25 5,25 6,55 7,95 9,18
5 0,62 1,22 1,79 2,32 2,86 3,37 3,86 4,61 6,14 7,39 8,57
6 0,59 1,16 1,71 2,22 2,74 3,23 3,71 4,63 5,94 7,16 8,33
7 0,56 1,11 1,54 2,14 2,64 VI 3,58 4,48 5,76 6,96 8,11
9 0,52 1,03 1,52 2,00 2,47 2,92 3,37 4,23 5,45 6,62 7,73
12 0,47 0,94 1,40 1,84 2,27 2,70 3,12 3,93 5,09 6,30 7,26
15 0,44 0,87 1,30 1,71 2,12 2,53 2,92 З,69 4,80 5,86 6,88
18 0,41 0,82 1,22 1,61 2,00 2,38 2,76 3,49 4,56 5,58 6,57

Д
об

и

1 0,37 0,74 1,10 1,46 1,82 2,17 2,51 3,19 4,18 5,13 6,06
2 0,28 0,57 0,85 1,1З 1,41 1,68 1,95 2,50 3,29 4,07 4,83
3 0,24 0,48 0,72 0,96 1,19 1,43 1,56 2,1З 2,81 3,49 4,16
5 0,19 0,38 0,57 0,76 0,96 1,15 1,2З 1,71 2,27 2,83 3,37
10 0,13 0,27 0,41 0,55 0,69 0,83 0,97 1,24 1,65 2,06 2,47
15 0,11 0,22 0,34 0,45 0,56 0,68 0,,79 1,02 1,35 1,68 2,03

М
іс

яц 1 0,07 0,15 0,23 0,31 0,39 0,47 0,55 0,71 0,94 1,18 1,41
2 0,05 0,10 0,16 0,21 0,36 0,32 0,37 0,48 0,64 0,80 0,96
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і

6 0,02 0,05 0,08 0,10 0,13 0,16 0,19 0,24 0,33 0,41 0,49
12 0,01 0,03 0,05 0,07 0,08 0,10 0,12 0,15 0,20 0,26 0,31

Продовження таблиці 7.29
Коефіцієнт Кдози для визначення дози опромінювання за значенням потуж-
ності дози на І час після аварії (реактор РВПК (ВWR) - компанія 3 роки)

Час 
вимірю-
вання 
дози

Час після аварії на який перераховується потужність дози

Доби Місяці
1 2 3 4 5 10 15 1 2 6 12

Г
од

ин
и

1 12,4 16,5 26,4 26,4 36,7 56,2 71,3 105 151 258 354

2 11,8 15,.9 19,5 25,7 36,0 55,4 70,5 104 150 257 353

3 11,4 15,4 19,0 25,2 35,4 54,8 60,.8 103 149 256 332

5 10,7 14,7 182 24,3 34,4 53,6 68,6 102 148 255 350

6 10,5 14,3 17,8 23,9 33,9 53,2 68,1 101 147 254 349
7 10,2 14,1 17,5 23,5 33,5 52,7 67,6 101 147 254 348
9 9,81 13,5 16,9 22,9 32,8 51,9 66,7 100 146 2В 348

12 9,27 12,9 16,2 22,8 З1,8 50,7 65,5 99,0 145 251 347

15 8,83 12,3 15,6 21,3 31,0 49,7 64,5 97,.8 14І 250 345

18 8,45 11,9 15,0 20,7 З0,2 48,8 63,5 96,7 142 249 344

Д
об

и

1 7,83 11,1 14,1 19,6 28,9 47,3 61,8 91,8 140 246 342

2 6,32 9,14 11,7 16,6 25,2 42,6 56,5 88,8 134 239 334

3 5,46 7,97 10,3 14,8 22,7 39,2 52,8 84,3 128 234 328

5 4,45 6,55 8,58 12,4 19,5 34,6 473 77,5 121 225 319
10 3,27 4,86 6,41 9,42 15,1 27,8 38,9 66,4 107 208 301

15 2,69 4,01 5,31 7,84 12,7 23,8 З3,8 59,2 96,3 196 288

М
іс

яц
і 1 1,88 2,81 3,74 5,56 9,12 17,5 25,4 46,3 80,5 172 261

2 1,28 1,92 2,55 3,81 6,30 12,3 18,1 34,1 62,0 143 226

6 0,56 0,99 1,32 1,97 3,28 6,50 9,67 18,8 36,1 93,5 160
12 0,41 0,62 0,83 1,24 2,07 4,13 6,16 12,1 23,7 65,0 117

Таблиця 7.30
Коефіцієнт Кдози для визначення дози опромінювання за значенням потуж-

ності дози на І час після аварії (реактор ВВЕР (РWR) - компанія 3 роки)

Час 
вимірю-
вання 
дози

Час після аварії на який перераховується потужність дози

Години
1 2 3 4 5 6 7 9 12 15 18

Г
од

ин
и

1 0,90 1,58 2,39 З,02 3,66 4,24 4,79 5,83 7,26 8,57 9,78
2 0,78 I,49 2,14 2,74 3,33 3,88 4,41 5,41 6,80 8,07 9,37
3 0,70О 1,36 1,97 2,58 3,10 3,63 4,14 5,11 6,45 7,70 8,87
5 0,62 1,19 1,74 2,26 2,78 3,27 3,74 4,65 5,93 7,12. 8,25
6 0,57 1,1З 1,66 1,16 2,66 3,13 3,59 4,48 5,72 6,89 8,00
7 0,55 1,08 1,59 2,07 2,55 3,01 3,46 4,32 5,54 6,69 7,77
9 0,50 0,99 1,47 1,94 2,38 2,82 3,34 4,06 5,23 6,32 7,39
12 0,46 0,90 1,34 1,76 2,18 1,59 2,98 3,76 4,86 5,91 6,92
15 0,42 0,84 1,24 1,61 2,08 2,41 2,79 3,52 4,57 5,29 6,22
18 0,39 0,78 1,16 1,54 1,91 2,37 2,63 3,32 4,33 5,29 632

Д
об

и

1 0,35 0,70 1,05 1,38 1,72 2,05 2,38 3,02 3,94 4,84 5,71
2 0,36 0,53 0,79 1,05 1,31 1,57 1,82 2,32 3,06 3,76 4,49
3 0,22 0,44 0,56 0,88 1,10 1,32 1,53 1,96 2,59 3,21 3,83
5 0,17 0,35 0,52 0,70 0,87 1,04 1,21 1,5б 2,06 2,57 З,0б
10 0,12 0,34 0,37 0,44 0,61 0,74 0,86 1,11 1,47 1,84 2,20
15 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,69 0,89 1,19 1,49 1,78
1 0,06 0,13 0,30 0,36 0,33 0,40 0,47 0,61 0,81 1,01 1,21
2 0,04 0,08 0,13 0,17 0,22 0,36 0,31 0,40 0,53 0,67 0,80
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М
іс

яц
і

6 0,02 0,04 0,06 0,08 0,11 0,13 0,15 0,19 0,36 033 0,39
12 0,01 0,02 0,04 0,05 0,06 0,08 0,09 0,12 0,16 0,20 0,34

Продовження таблиці 7.30
Коефіцієнт Кдози для визначення дози опромінювання за значенням потуж-

ності дози на І час після аварії (реактор ВВЕР (РWR) - компанія 3 роки)

Час 
вимірю-
вання 
дози

Час після аварії на який перераховується потужність дози

Доби Місяці
1 1,5 2 3 5 10 15 1 2 6 12

Г
од

ин
и

1 12,0 15,9 19,3 25,1 34,5 52,0 65,4 94,7 134 221 296
2 11,4 15,3 18,6 24,4 33,8 51,3 64,6 93,9 133 220 295
3 11,0 14,8 18,1 23,3 33,2 50,6 63,9 93,2 132 219 294
5 10,3 14,0 17,3 22,9 32,2 49,5 62,7 92,0 131 218 293
6 10,0 13,7 16,9 22,5 31,7 49,0 62,2 91,4 130 217 292
7 9,80 13,4 16,6 22,2 31,3 48,5 61,7 90,9 130 217 292
9 9,36 12,8 16,0 21,5 30,6 47,7 60,9 89,9 129 216 291
12 8,81 12,2 15,3 20,7 29,6 46,6 59,7 88,7 127 214 289
15 8,36 11,6 14,6 15,9 28,3 45,5 58,6 87,5 135 213 288
18 7,98 11,2 14,1 19,3 28,0 44,7 57,7 86,5 125 212 287

Д
об

и

1 7,37 10,4 13,,2 18,2 26,7 43,2 56,0 84,6 123 207 382

2 5,86 8,46 10,6 15,3 23,1 38,6 50,9 78,8 117 202 277

3 5,02 7,31 9,48 13,5 20,7 35,4 47,3 74,5 112 197 272

5 4,04 5,94 7,77 11,2 17,5 30,9 42,0 68,1 104 189 26Ї

10 2,91 4,2 5,09 8,35 13,5 24,6 34,1 57,7 92,2 174 247

15 2,36 3,52 4,66 6,87 11,1 20,7 29,3 51,0 83,7 173 235

М
іс

яц
і

1 1,61 2,41 3,20 4,76 7,80 14,9 21,6 39,2 67,6 141 211

2 1,07 1,60 2ДЗ 3,08 5,26 10,2 15,0 28,3 51,1 115 180

6 0,52 0,79 1,05 1,57 261 5,19 7,71 15,0 28,6 7Ї,4 124

12 0,32 0,48 0,64 0,96 1,60 3,19 4,76 9,39 18,2 49,.8 89,5

                                                                       
                                                                                                                                                                                                          Таблиця 7.31

Коефіцієнт Кзабр. для визначення активності поверхні (щільність 
забруднення, Кі/м2) на сліді хмари

Час після вибуху Години Доби Місяці

Кзабр. 1 2 1 15 1 6 12

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Таблиця 7.32 

Середні значення потужності дози опромінювання на зовнішніх 
межах зон забруднення місцевості, рад/г

Час
після аварії

Зона забруднення

М А Б В Г

Г
од

ин
и

1 0,014 0,14 1,42 4,2 14,2

2 0,011 0,12 1,19 3,6 11,9
5 0,009 0,09 0,92 2,7 9,2

7 0,008 0,08 0,82 2,5 8,2
9 0,007 0,08 0,76 2,3 7,6

Д
об

и 1 0,005 0,05 0,54 1,6 5,4

2 0,004 0,04 0,41 1,2 4,1
3 0,003 0,03 0,34 1,0 3,4
4 0,003 0,03 0,30 0,91 3,0
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5 0,003 0,03 0,27 0,82 2,7

10 0,002 0,02 0,20 0,59 2,0

15 0,002 0,016 0,16 0,49 1,6
М

іс
яц

і 1 0,001 0,011 0,11 0,34 1,1
2 - 0,008 0,08 0,23 0,8
3 - 0,006 0,06 0,18 0,6
6 - 0,004 0,04 0,12 0,4

Таблиця 7.33
Час початку формування сліду (tф) після аварії на АЕС, г

Відстань 
від АЕС, 

км

Категорія стійкості атмосфери / Середня швидкість вітру,  м / с

А Д F
2 5 10 5 10

5 0,5 0,3 0,1 0,3 0,1

10 1,0 0,5 0,3 0,5 0,3
20 2,0 1,0 0,5 1,0 0,5

ЗО 3,0 1,5 0,8 1,5 0,8

40 4,0 2,0 1,0 2,0 1,0

50 5,0 2,5 1,2 2,5 1,3
60 6,5 3,0 1,5 3,0 1,5

70 7,5 4.0 2,0 4,0 2,0
80 8,0 4.0 2,0 4,0 2,0

90 8,5 4.5 2,2 4,5 2.5

100 9,5 5,0 2,5 5,0 3,0
200 19 10 5,0 10 5,0

300 28 15 7,5 16 8,0

400 37 19 10 21 11

500 46 24 12 26 13

600 53 29 15 31 16

700 61 34 17 36 18
800 72 38 20 41 20

900 82 43 22 46 23
1000 89 48 24 50 26

Таблиця 7.34 
Максимальна об'ємна активність Ау (концентрація) радіоактивних 

аерозолів, Кі/м3 (Реактор РВПК-1000, вихід активності 10 %, висота 0 м)

Відстань
від

АЕС, км

Категорія стійкості атмосфери / Середня швидкість вітру,   м / с
А Д F
2 5 10 5 10

5 1,84х10-2 2,28х10-4 1,42х10-4 3,12х10-10 1,62х10-10

10 5,39х10-3 2,00х10-4 1,57х10-4 1,47х10-6 1,19х10-6

20 9,38х10-4 4,76х10-4 6,95х10-4 1,24х10-5 1,04х10-5

З0 3,43х10-4 8,62х10-4 1,34х10-3 1,88х10-5 1,59х10-5

40 1,70х10-4 8,07х10-4 1,28х10-3 1,57х10-5 1,43х10-5

50 9,83х10-5 4,62х10-4 7,41х10-4 1,34х10-5 1,14х10-5

60 6,21х10-5 2,93х10-4 4,72х10-4 8,93х10-6 8,94х10-6

70 4,20х10-5 1,98х10-4 3,27х10-4 6,92х10-6 6,31х10-6

80 2,98х10-5 1,41х10-4 2,34х10-4 4,83х10-6 5,32х10-6

90 2,19х10-5 І,04х10 -4 1,75х10-4 3,50х10-6 3,76х10-6

100 1,64х10-5 7,91х10-5 1,34х10 -4 3,71х10-6 3,54х10-6

200 2,43х10-6 1,23х10-5 2,29х10-5 8,56х10-7 9,81х10-7

300 7,20х10-6 3,49х10-6 7,82х10-6 4,02х10-7 4,18х10-7

400 2.96х10 -7 1,73х10-6 3,54х10-6 1,95х10-7 2,26х10-7
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500 1,46х10-7 8,21х10-7 1,85х10-6 1,26х10-7 1,52х10-7

600 9,96х10-8 5,21х10-7 1,01хІ0-6 7,89х10-7 1,09х10-7

700 7,77х10-8 3,26х10–7 7,37х10-7 5,75х10-8 6,58х10-8

800 5,24х10-8 2,16х10–7 4,99х10-7 4,06х10-8 5,18х10-8

900 5,7бхІ0-8 1,50х10-7 3,46х10-7 3,18х10-8 3,58х10-8

1000 2,48х10-8 1,08х10-7 2,37х10-7 2,54х10-8 3,41х10-8

Таблиця 7.35 
Максимальна об'ємна активність Ау (концентрація) радіоактивних 

аерозолів, Кі/м3 (Реактор ВВЕР-1000, вихід активності 10 %, висота 0 м)

Відстань
від

АЕС, км

Категорія стійкості атмосфери / Середня швидкість вітру,   м / с
А Д F
2 5 10 5 10

5 1,02х10-1 3,80х10-5 2,37х10-5 5,19х10-11 2,70х10-11

10 2,97х10-2 5,68х10-3 6,22х10-5 2,23х10-7 1,97х10-7

20 5,10х10-3 2,30х10-3 З.б0хІ0-3 2,06х10-6 1,73х10-6

З0 1,80х10-3 4,60х10-3 7,20х10-3 3,12х10-6 2,50х10-6

40 9,26х10-4 4,30х10-3 7,00х10-3 2,62х10-6 2,39х10-6

50 5,33х10-4 2,40х10-3 4,00х10-3 2,24х10-6 1,90х10-6

60 3,36х10-4 1,50х10-3 2,50х10-3 1,49х10-6 1,49х10-6

70 2,26х10-4 І,00хІ0-3 І,70хІ0-3 1,15х10-6 1,05х10-6

80 1,60х10-4 7,50х10-4 1,20х10-3 8,04х10-7 8,85х10-7

90 1,17х10-4 5,30х10-4 9,47х10-4 5,82х10-7 6,25х10-7

100 8,79ХІ0-5 4,16х10-4 7,24х10-4 6,18х10-7 5,90х10-7

200 1,26х10-5 6,27х10-5 1,21х10-4 1,43х10-7 1,63х10-7

300 З.бЗхІ0-6 1,71х10-5 4,08х10-5 6,69х10-8 6,96х10-8

400 1,44х10-6 8,50х10-5 1,83х10-5 З2бхІ0-8 3,7бх10-8

500 6,92х10-7 4,29х10-6 9,33х10-6 2,10х10-8 2,52х10-8

600 3,78х10-7 2,45х10-6 4,96х10-6 1,31х10-8 1,82х10-8

700 2,02х10-7 1,50х10-6 3,69х10-6 9,59х10-9 І,І0хІ0-9

800 5,81х10-8 9,80х10-7 2,48х10-6 6,77х10-9 8,62х10-9

900 1,32х10-8 6,66х10-7 1,75х10-6 5,30х10-9 5,98х10-9

1000 7,59х10-8 4,71х10-7 1,25х10-6 4,23х10-9 5,69х10-9

Таблиця 7.36
Максимальна об'ємна активність Ау (концентрація) радіоактивних аерозолів,

Кі/м3 (Реактор РВПК-1000, вихід активності 10 %, висота 200 м)

Відстань
від

АЕС, км

Категорія стійкості атмосфери / Середня швидкість вітру,   м / с
А Д F
2 5 10 5 10

5 2,06х10-2 3,99х10-4 2,51х10-4 1,33х10-3 6,48х10-4 

10 5,49х10-3 4,15х10-4 4,44х10-4 1,61х10-3 1,00х10-3 

20 9,49х10-4 1,86х10-3 2,75х10-3 3,93х10-3 2,83х10-4 
З0 3,49х10-4 1,97х10-3 2,95х10-3 2,23х10-4 1,31х10-4 

40 1,74х10-4 1,50х10-3 2,25х10-3 1,22х10-4 8,72х10-5

50 1,01х10-4 8,78х10-4 1,32х10-3  9,38х10-5 б,04х10-5 

60 6,46х10-5 5,71х10-4 8,54х10-4 6,61х10-5 5,03х10-5 
70 4,39х10-5 3,95х10-4 5,98х10-4 5,97х10-5 3,75х10-5 

80 3,14х10-5 2,89х10-4 4,35х10-4 4,79х10-5   3,24х10-5 
90 2,32х10-5 2,18х10-4 3,29х10-4 4,29х10-5 2,49х10-5 

100 1,77х10 -5 1,69х10-4  2,55х10-4 3,87х10-5 2,47х10-5 

200 2,77х10 -6 3,27х10-5 4,92х10-5 1,50х10-5 1,02х10-5 
300 8,75х10-7 1,25х10-5 1,88х10-5 9,93х10-6 5,83х10-6
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400 3,77х10-7 6,35х10-6 9,47х10-6 6,23х10-6 З,9бхІ0-6

500 1,98х10-7 3,76х10-6 5,54х10-6 4,07х10-6 3,20х10-6

600 1,41х10-7 2,44х10-6 3,62х10-6 3,6бх10-6 2,70х10-6

700 1,16х10-7 1,69х10-6 2,52х10-6 3,08х10-6 1,86х10-6

800 1,13х10-7 1,23х10-6 1,84х10-6 2,47х10-6 1,65х10-6

900 9,36х10 -8 9,30х10-7 1,38х10-6 2,16х10-6 1,34х10-6

1000 5,36х10 7,24х10-7 1,09х10-6 1,91х10-6 1,27х10-6

Таблиця 7.37
Максимальна об'ємна активність Ау (концентрація) радіоактивних 

аерозолів,  Кі/м3 (Реактор ВВЕР-1000, вихід активності 10 %, висота 200 м)

Відстань
від

АЕС, км

Категорія стійкості атмосфери / Середня швидкість вітру,   м / с
А Д F
2 5 10 5 10

5 1,14х10-1 6,65х10-5 4,19х10-5 2,22х10-4 1,08х10-4

10 3,03х10-2 І,13хІ0-3 1,66х10-3 2,68х10-4 1,80х10-4

20 5,21х10-3 9,97х10-3 1,50х10-2 б,55х10-5 4,71х10-5

З0 1,91х10-3 1,07х10-2 1,62х102 3,71х10-5 2,17х10-5

40 9,49х10-4 8,19х10-3 1,24х10-2 2,03х10-5 1,45х10-5

50 5,53х10-4 4,79х10-3 7,28х10-3 І,5бхІ0-5 1,01х10-5

60 3,49х10-4 З,11х10-3 4,69х10-3 1,15х10-5 8,37х10-6

70 2,36х10-4 2,15х10-3 3,28х10-3 9,95х10-6 6,25х10-6

80 1,68х10-4 1,56х10-3 2,38х10-3 7,98х10-6 5,57х10-6

90 1,31х10-4 1,21х10-3 1,89х10-3 7,21х10-6 4,85х10-6

100 9,39х10-5 9,11х10-4 1,39х10-3 6,44х10-6 4,12х10-6

200 1,44х10-5 І,72хІ0-4 2,65х10-4 2,50х10-6 1,70х10-6

300 4,43х10 -6 6,45х10-5 І,00хІ0-4 1,65х10-6 9,72х10-6

400 1,87х10-6 3,25х10-5 5,02х10-5 1,04х10-6 б,60х10-7

500 9,48х10-7 1,89х10-5 2,90х10-5 8,22х10 -7 5,33х10-7

600 5,48х10-7 1,21х10-5 1,88х10-5 6,09х10-7 4,50х10-7

700 3,24х10-7 8,23х10-6 1,31х10-5 5,14х10-7 З,10хІ0-7

800 2,89х10-7 5,92х10-7 9,46х10 -6 4,11х10-7 2,75х10-7

900 2,17х10-7 4.40х10-7 7,15х10-6 3,60х10-7 2,12х10-7

1000 1,42х10-7 3,37х10-7 5,49х10-6 3,18х10-7 1,53х10-7

Таблиця 7.38
Максимальна об'ємна активність Ау (концентрація) радіоактивних аерозолів, 

Кі/м3 (Реактор РВПК-1000, вихід активності  10 %, висота 1000м)

Відстань
від

АЕС, км

Категорія стійкості атмосфери / Середня швидкість вітру,   м / с
А Д F
2 5 10 5 10

5 3,80х10-2 3,33 4,57 21,30 21,20

10 5,36х10-3 5,42х10-1 8,14х10-1 10,10 15,20

20 8,78х10-4 7,21хї0-2 1,08х10-1 1,42 2,12
З0 3,29х10-4 2,24х10-2 3,40х10-2 4,51х10-1 6,89х10-1

40 1,68х10-4 І,03хІ0-2 1,54х10-2 2,08х10-1 3,12х10-1

50 9,94х10-5 6,02х10-3 9,06х10-3 1,17х10-1 1,76х10-1

60 6,45х10-5 3,92х10-3 5,85х10-3 7,61х10-2 1,13х10-1

70 4,46х10-5 2,71х10-3 4,10х10-3 5,28х10-2 7,88х10-2

80 3,25х10-5 1,98х10-3 2,99х10-3 3,85х10-2 5,79х10-2

90 2,57х10-5 1,57х10-3 2,37х10-3 3,06х10-2 4,54х10-2

100 1,89х10-5 1,16х10-3 1,75х10-3 2,26х10-2 3,40х10-2

200 3,44х10-6 2,26х10-4 3,39х10-4 4,38х10-3 6,58х10-3

300 1,23х10-6 8,58х10-5 1,30х10-4 1,65х10-3 2,53х10-3
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400 5,83х10-7 4,37х10-5 6,58х10-5 8,47х10-4 1,28х10-3

500 3,26х10-7 2,56х10-5 3,86х10-5 4,96х10-4 7,49х10-4

600 1,97х10-7 1,65х10-5 2,50х10-5 3,20х10-4 4,82х10-4

700 9,91х10-8 1,13х10-5 1,75х10-5 2,19х10-4 3,37х10-4

800 6,56х10-8 8,19х10-6 1,27х10-5 1,58х10-4 2,47х10-4

900 2,84х10-8 6,12х10-6 9,67х10-6 1,18х10-4 1,83х10-4

1000 1,53х10-8 4,70х10-6 7,46х10-6 9,08х10-5 1,44х10-4

Таблиця 7.39
Максимальна об'ємна активність Ау (концентрація) радіоактивних 

аерозолів,  Кі/м3 (Реактор ВВЕР-1000, вихід активності 10 %, висота 1000 м)

Відстань
від

АЕС, км

Категорія стійкості атмосфери / Середня швидкість вітру,   м / с
А Д F
2 5 10 5 10

5 2,10х10-1 18,40 25,30 118,0 117,0
10 2,96х10-2 3,01 4,51 56,20 84,20
20 4,83х10-3 4,00х10-1 5,98х10-1 7,85 11,70
З0 1,80х10-3 1,24х10-1 1,89х10-1 2,50 3,82
40 9,15х10-4 5,69х10-2 8,56х10-2 1,15 1,73

50 5,40х10-4 3,34х10-2 5,02х10-2 0,648 0,975

60 3,49х10-4 2,17х10-2 3,24х10-2 0,422 0,625

70 2,41х10-4 1,50х10-2 2,27х10-2 0,293 0,437

80 1,74х10-4 1,10х10-2 1,66х10-2 0,213 0,321

90 1,38х10-4 8,80х10-3 1,32х10-2 0,169 0,255

100 1,01х10-4 6,45х10-3 9,71х10-3 0,125 0,189

200 1,80х10-5 1,25х10-3 1,88х10-3 2,43х10-2 3,65х10-2

300 6,2бх10-6 4,75х10-4 7,20х10-4 9,18х10-3 1,40х10-2

400 2,92х10-6 2,42х10-4 3,64х10-4 4,70х10-3 7,08х10-3

500 1,60х10-6 1,42хІ0-4 2,14х10-4 2,75х10-3 4,15х10-3

600 9,53х10-7 9,14х10-5 1,38х10-4 1,78х10-3 2,67х10-3

700 6,53х10-7 6,25х10-5 9,68х10-5 1,22х10-3 1,87х10-3

800 5,71х10-7 4,52х10-5 7,04х10-5 8,78х10-4 1,37х10-3

900 4,46х10-7 3,37х10-5 5.35х10-5 6,56х10-4 1,02х10-3

1000 3,49х10-7 2,59х10-5 4,12х10-5 5,04х10-4 8,01х10-4

                                                                                                                     Таблиця 7.40 
Коефіцієнт  Сt для розрахунку інгаляційного надходження радіоактивних 

продуктів з забрудненим повітрям, Кі·т/м3 (Реактор РВПК-1000, вихід 
активності  10 %, висота 0 м)

Відстань
від

АЕС, км

Категорія стійкості атмосфери / Середня швидкість вітру,   м / с
А Д F
2 5 10 5 10

5 4,77х10-2 1,35х10-1 9,07х10-2 6,72х10 -7 4,58х10-7

10 1,42х10-2 6,94х10-2 4,83х10-2 5,56х10-4 4,10х10-4

20 4,08х10-3 2,36х10-2 1,70х10-2 1,42х10-3 3,77х10-3

З0 2,18х10-3 1,18х10-2 8,74х10-3 4,97х10-3 5,22х10-3

40 1,43х10-3 7,17х10-3 5,48х10-3 6,53х10-3 5,14х10-3

50 1,02х10-3 5,01х10-3 3,96х10-3 б,18х10-3 4,17х10-3

60 7,67х10-4 3,70х10-3 З,01хІ0-3 4,80х10-3 3,10х10-3

70 5,98х10-4 2,84х10-3 2,38х10-3 3,42х10-3 2,40х10-3

80 4,79х10-4 2,24х10-3 1,93х10-3 2,50х10-3 1,60х10-3

90 4,08х10-4 1,86х10-3 1,64х10-3 1,82х10-3 1,60х10-3

100 3,36х10-4 1,49х10-3 1,35х10-3 1,32х10-3 1,29х10-3

200 8,81х10-5 3,72х10-4 4,02х10-4 3,22х10-4 3,56х10-4

300 3,60х10-5' 1,52х10-4 1,82х10-4 1,36х10-4 1,59х10-4
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400 1,80х10-5 7,19х10-5 1,00х10-4 7,25х10-5 8,68х10-5

500 1,01х10-5 4,32х10-5 5,27х10-5 4,43х10-5 5,41х10-5

600 5,57х10-6 3,06х10-5 4,10х10-5 2,93х10-5 З.ббхІ0-5

700 2,7бх10-6 2,11х10-5 2,85х10-5 2,06х10-5 2,62х10-5

800 1,77х10-6 1,52х10-5 1,94х10-5 1,51х10-5 1,96х10-5

900 1,50х10-6 1,14х10-5 1,11х10-5 1,15х10-5 1,51х10-5

1000 1,24х10-6 8,82х10-6 9,68х10-6 8,96х10-6 1,20х10-5

Таблиця 7.41
Коефіцієнт Сt для розрахунку інгаляційного надходження радіоактивних продуктів з 
забрудненим повітрям, Кі·т/м3 (Реактор ВВЕР-1000, вихід активності  10 %, висота 0 м)

Відстань
від

АЕС, км

Категорія стійкості атмосфери / Середня швидкість вітру,   м / с
А Д F
2 5 10 5 10

5 2,89х10-2 2,36х10-2 І,58х10-2 1,17х10-7 7,98х10-8

10 1,84х10-2 1,21х10-2 8,40х10-3 9,68х10-5 7,14х10-5

20 5,17х10-3 4,30х10-3 3,08х10-3 8,65х10 б,56х10-4

З0 2,86х10-3 2,63х10-3 1,92х10-3 1,14х10-3 9,08х10-4

40 1,90х10-3 1,99х10-3 1,48х10-3 1,08х10-3 8,96х10-4

50 1,38х10-3 1,42х10-3 1,08х10-3 8,35х10-4 7,26х10-4

60 1,05х10-3 1,0бх10-3 8,26х10-4 5,96х10-4 5,40х10-4

70 8,27х10-4 8,27х10-4 6,58х10-4 4,36х10-4 4,18х10-4

80 6,70х10-4 6,63х10-4 5,38х10-4 3,17х10-4 3,33х10-4

90 5,68х10-4 5,58х10-4 4,60х10-4 2,74х10-4 2,79х10-4

100 4,67х10-4 4,53х10-4 3,82х10-4 2,30х10-4 2,25х10-4

200 1,36х10-4 1,27х10-4 1,22х10-4 5,60х10-5 6,16х10-5

300 5,99х10-5 5,31х10-5 5,91х10-5 2,36х10-5 2,75х10-5

400 3,19х10-5 3,03х10-5 3,41х10-5 1,26х10-5 1,51х10-5

500 1,88х10-5 1,56х10-5 2,17х10-5 7,71х10-6 9,41х10-6

600 1,14х10-5 1,33х10-5 1,43х10-5 5,10х10-6 6,36х10-6

700 6,68х10-6 9,46х10-6 1,12х10-5 3,58х10-6 4,56х10-6

800 4,54х10-6 7,01х10-6 8,19х10-6> 2,63х10-6 3,40х10-6

900 3,99х10-6 5,37х10-6 5,77х10-6 2,00х10-6 2,63х10-6

1000 3,40х10-6 4,22х10-6 4,11х10-6 1,56х10-6 2,08х10-6

 
                                                                                                                                  Таблиця 7.42 
Коефіцієнт Сt  для розрахунку інгаляційного надходження радіоактивних продуктів з 
забрудненим повітрям, Кі·т/м3 (Реактор РВПК-1000, вихід активності  10 %, висота 200 м

)

Відстань
від

АЕС, км

Категорія стійкості атмосфери / Середня швидкість вітру,   м / с
А Д F
2 5 10 5 10

5 4,77х10-2 2,35х10-1 1,51х10-2 1,77 1,13
10 1,42х10-2 7,22х10-2 4,76х10-2 5,76х10-1 3,26х10-1

20 4,12х10-3 2,36х10-2 1,60х10-2 1,50х10-1 9,84х10-2

З0 2,21х10-3 1,22х10-2 8,49х10-3 7,55х10-2 4,95х10-2

40 1,46х10-3 7,67х10-3 5,45х10-3 4,69х10-2 3,07х10-2

50 1,05х10-3 5,54х10-3 4,01х10-3 3,38х10-2 2,22х10-2

60 7,96х10-4 4,24х10-3 3,11х10-3 2,67х10-2 1,75х10-2

70 6,25х10-4 3,36х10-3 2,50х10-3 2,19х10-2 1,44х10-2

80 5,03х10-4 2,74х10-3 2,07х10-3 1,85х10-2 1,21х10-2

90 4,15х10-4 2,29х10-3 1,74х10-3 1,59х10-2 1,04х10-2

100 3,48х10-4 1,94х10-3 1,50хІ0-3 1,39х10-2 9,11х10-3

200 1,00х10-4 6,39х10-4 5,24х10-4 5,72х10-3 3,75х10-3

300 4,36х10-5 3,27х10-4 2,75х10-4 3,40х10-3 2,23х10-3
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400 2.32хІ0-5 1,92х10-4 1,72х10-4 2,35х10-3 1,54х10-3

500 1,38х10-5 1,42х10-4 1,20х10-4 1,76х10-3 1,16х10-3

600 8,67х10-6 1,07х10-4 8,84х10-5 1,38х10-3 9,18х10-4

700 5,29х10-6 8,30х10-5 6,76х10-5 1,12х10-3 7,53х10-4

800 3,41х10-6 6,69х10-5 5,19х10-5 9,35х10-4 6,35х10-4

900 2,83х10-6 5,53х10-5 4,08х10-5 7,95х10-4 5,47х10-4

1000 2,30х10-6 4,67х10-5 3,83х10-5 6,87х10-4 4,76х10-4

Таблиця 7.43
Коефіцієнт Сt для розрахунку інгаляційного надходження радіоактивних продуктів з 
забрудненим повітрям, Кі·т/м3 (Реактор ВВЕР-1000, вихід активності  10 %, висота 200 м)

Відстань
від

АЕС, км

Категорія стійкості атмосфери / Середня швидкість вітру,   м / с
А Д F
2 5 10 5 10

5 З,11х10-2 4,09х10-2 2,63х10-2 3,07х10-1 1,96х10-1

10 1,51х10-2 1,26х10-2 8,31х10-3 8,82х10-2 5,68х10-2

20 5,23х10-3 4,92х10-3 3,31х10-3 2,62х10-2 1,74х10-2

З0 2,91х10-3 3,48х10-3 2,36х10-3 1,31х10-2 8,62х10-3

40 1,95х10-3 2,73х10-3 1,88х10-3 8,17х10-3 5,35х10-3

50 1,42х10-3 2,01х10-3 1,39х10-3 5,88х10-3 3,86х10-3

60 1,09х10-3 1,57х10-3 1,09х10-3 4,66х10-3 3,05х10-3

70 8,65х10-4 1,26х10-3 8,85х10-4 3,82х10-3 2,51х10-3

80 7,07х10-4 1,05х10-3 7,38х10-4 3,22х10-3 2,11х10-3

90 5,89х10-4 8,87х10-4 6,28х10-4 2,77х10-3 1,82х10-3

100 4,99х10-4 7,63х10-4 5,43х10-4 2,42х10-3 1,59х10-3

200 1,56х10-4 2,82х10-4 2,06х10-4 9,96х10-4 6,53х10-4

300 7,30х10-5 1,57х10-4 1,15х10-4 5,92х10-4 3,88х10-4

400 4,13х10-5 1,02х10-4 7,60х10-5 4,09х10-4 2,б9х10-4

500 2,58х10-5 7,54х10-5 5,49х10-5 3,07х10-4 2,02х10-4

600 1,69х10-5 5,80х10-5 4,24х10-5 2,41х10-4 1,60х10-4

700 1,24х10-5 4,63х10-5 3,38х10-5 1,93х10-4 І,ЗІхІ0-4

800 8,86х10-6 3,81х10-5 2,75х10-5 1,63х10-4 1,10х10-4

900 7,46х10-6 3,20х10-5 2,29х10-5 1,38х10-4 9,52х10-5

1000 6,10хІ0-6 2,74х10-5 2,03х10-5 1,20х10-4 8,28х10-5

                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                     Таблиця 7.44 
Коефіцієнт Сt для розрахунку інгаляційного надходження радіоактивних продуктів з 
забрудненим повітрям, Кі·т/м3 (Реактор РВПК-1000, вихід активності  10 %, висота 200 м

)
Відстань

від
АЕС, км

Категорія стійкості атмосфери / Середня швидкість вітру,   м / с
А Д F
2 5 10 5 10

5 2,17х10-2 7,87х10-1 4,57х10-2 5,67х10-1 4,02х10-1

10 9,96х10-2 2,13х10-2 1,38х10-2 1,80х 10-1 1,11х10-1

20 3,54х10-3 6,44х10-2 4,20х10-2 5,32х10-2 3,49х10-2

З0 1,98х10-3 3,69х10-2 2,42х10-3 2,69х10-2 1,76х10-2

40 1,34х10-3 2,60х10-3 1,71х10-3 1,67х10-2 1,09х10-2

50 9,80х10-4 1,96х10-3 1,29х10-3 1,20х10-2 7,88х10-3

60 7,56х10-4 1,55х10-3 1,02х10-3 9,51х10-3 6,24х10-3

70 6,05х10-4 1,27х10-3 8,34х10-4 7,81х10-3 5,12х10-3

80 4,97х10-4 1,07х10-3 7,03х10-4 6,58х10-3 4,32х10-3

90 4,16х10-4 9,18х10-3 б,04х10-4 5,66х10-3 3,71х10-3

100 3,55х10-4 8,01х10-3 5,27х10-4 4,94х10-3 3,24х10-3
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200 1,19х10-4 3,27х10-4 2,16х10-4 2,03х10-3 1,33х10-3

300 5,87х10-5 1,94х10-4 1,28х10-4 1,21х10-3 7,93х10-4

400 3,46х10-5 1,34х10-4 8,82х10-5 8,37х10-4 5,49х10-4

500 2,25х10-5 9,98х10-5 6,60х10-5 6,27х10-4 4,12х10-4

600 1,53х10-5 7,81х10-5 5,23х10-5 4,92х10-4 3,26х10-4

700 1,09х10-5 6,33х10-5 4,28х10-5 3,99х10-4 2,68х10-4

800 8,90х10-6 5,27х10-5 3,60х10-5 3,33х10-4 2,26х10-4

900 б,99х10-6 4,47х10-5 3,10х10-5 2,83х10-4 1,95х10-4

1000 6,31х10-6 3,86х10-5 2,69х10-5 2,44х10-4 1,69х10-4

                                                                                                                                  Таблиця 7.45 
Коефіцієнт Сt  для розрахунку інгаляційного надходження радіоактивних продуктів з 
забрудненим повітрям, Кі·т/м3 (Реактор ВВЕР-1000, вихід активності  10 %, висота 1000 м
)

Відстань
від АЕС, 

км

Категорія стійкості атмосфери / Середня швидкість вітру,   м / с

А Д F
2 5 10 5 10

5 4,52х10-2 4,37х10-1 2,35х10-1 3,14 2,35
10 1,41х10-2 1,18х10-1 7,64х10-1 9,96х10-1 6,16х10-1

20 4,80х10-3 3,33х10-2 2,17х10-2 2,95х10-1 1,94х10-1

З0 2,73х10-3 1,64х10-2 1,07х10-2 1,49х10-1 9,75х10-2

40 1,87х10-3 1,02х10-2 6,68х10-3 9,25х10-2 6,06х10-2

50 1,39х10-3 7,67х10-3 5,02х10-3 6,66х10-2 4,37х10-2

60 1,08х10-3 6,06х10-3 3,97х10-3 5,27х10-2 3,46х10-2

70 8,77х10-4 4,98х10-3 3,26х10-3 4,33х10-2 2,84х10-2

80 7,29х10-4 4,19х10-3 2,75х10-3 3,65х10-2 2,39х10-2

90 6,19х10-4 3,61х10-3 2,36х10-3 3,14х10-2 2,06х10-2

100 5,33х10-4 3,15х10-3 2,07х10-3 2,74х10-2 1,68х10-2

200 1,94х10-4 1,30х10-3 8,50х10-4 1,13х10-2 7,40х10-3

300 1,03х10-4 7,7ІХІ0-4 5,06х10-4 6,71х10-3 4,40х10-3

400 6,43х10-5 5,33х10-4 3,50х10-4 4,64х10-3 3,04х10-3

500 4,40х10-5 3,89х10-4 2,63х10-4 3,48х10-3 2,29х10-3

600 3,19х10-5 3,13х10-4 2,08х10-4 2,73х10-3 1,81х10-3

700 2,45х10-5 2,54х10-4 1.7ІХІ0-4 2,21х10-3 1,49х10-3

800 2,02х10-5 2,12х10-4 1,74х10-4 1,84х10-3 1,25х10-3

900 1,67х10-5 1,80х10-4 1,24х10-4 1,57х10-3 1,08х10-3

1000 1,43х10-5 1,56х10-4 1,08х10-4 І.Збх10-3 8,39х10-4

Таблиця 7.46
Доза опромінювання на місцевості від радіоактивної хмари, рад (Реактор

РВПК-1000, вихід активності продуктів 10 %, висота 0 м)

Відстань
від

АЕС, км

Категорія стійкості атмосфери / Середня швидкість вітру,   м / с

А Д F
2 5 10 5 10

5 5,16 21,90 16,20 29,70 21,20
10 1,37 7,92 6,15 11,90 8,57
20 0,343 2,26 1,85 4,90 3,59
З0 0,164 1,03 0,884 2,87 2,14
40 0,0990 0,585 0,524 1,93 1,46
50 0,0656 0,389 0,360 1,40 1,06
60 0,0462 0,276 0,263 1,07 0,806
70 0,0340 0,206 0,200 0,852 0,640
80 0,0259 0,159 0,158 0,700 0,522
90 0,0203 0,126 0,127 0,588 0,441
100 0,0162 0,102 0,105 0,503 0,379
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200 3,45х10-3 0,0238 0,0276 0,182 0,136
300 1,22х10-3 0,0116 0,0122 0,101 0,0748
400 4,38х10-4 6,77х10-3 6,43х10-3 0,0665 0,0491
500 3,10х10"' 4,57х10-3 3,69х10-3 0,0488 0,0355
600 2,53х10-4 3,35х10-3 3,14х10-3 0,0380 0,0272
700 1,75х10" 2,59х10-3 2,34х10-3 0,0307 0,0218
800 1,28х10-4 2,07х10-3 1,83х10-3 0,0255 0,0179
900 9,73х10-5 1,70х10-3 1,48х10-3 0,0216 0,0152
1000 7,64х10-5 1,43х10-3 1,23х10-3 0,0186 0,0132

                                                                                                                     Таблиця 7.47 
Доза опромінювання на місцевості від радіоактивної хмари, рад

(Реактор ВВЕР-1000, вихід активності продуктів 10 %, висота 0 м)

Відстань
від

АЕС, км

Категорія стійкості атмосфери / Середня швидкість вітру,   м / с
А Д F
2 5 10 5 10

5 3,50 3,84 2,83 5,18 3,71
10 1,55 1,40 1,09 2,07 1,50
20 0,471 0,457 0,370 0,856 0,628
З0 0,236 0,280 0,230 0,502 0,374
40 0,146 0,206 0,172 0,337 0,255
50 0,0987 0,142 0,120 0,245 0,185
60 0,0711 0,104 0,0895 0,187 0,141
70 0,0535 0,0799 0,0695 0,149 0,112
80 0,0415 0,0634 0,0557 0,122 0,0913
90 0,0331 0,0516 0,0458 0,103 0,0771
100 0,0269 0,0429 0,0383 0,880 0,0662
200 0,0065 0,0125 0,0116 0,0319 0,0237
300 0,0025 0,006 0,0056 0,0176 0,0131
400 0,001 0,004 0,0034 0,0116 0,0086
500 0,00086 0,0028 0,002 0,0085 0,006
600 0,00061 0,002 0,0017 0,0066 0,0048
700 0,0004 0,0017 0,0013 0,0054 0,0038
800 0,0003 0,0013 0,001 0,0045 0,003
900 0,00026 0,001 0,00089 0,0038 0,0026
1000 0,00020 0,0009 0,00075 0,0032 0,002

                                                                                                                     Таблиця 7.48
Доза опромінювання на місцевості від радіоактивної хмари, рад

(Реактор РВПК-1000, вихід активності продуктів 10 %, висота 0 м)

Відстань
від

АЕС, км

Категорія стійкості атмосфери / Середня швидкість вітру,   м / с
А Д F
2 5 10 5 10

5 5,16 21,90 16,20 29,70 21,20
10 1,37 7,92 6,15 11,90 8,57
20 0,343 2,26 1,85 4,90 3,59
З0 0,164 1,03 0,884 2,87 2,14
40 0,0990 0,585 0,524 1,93 1,46
50 0,0656 0,389 0,360 1,40 1,06
60 0,0462 0,276 0,263 1,07 0,806
70 0,0340 0,206 0,200 0,852 0,640
80 0,0259 0,159 0,158 0,700 0,522
90 0,0203 0,126 0,127 0,588 0,441
100 0,0162 0,102 0,105 0,503 0,379
200 3,45х10-3 0,0238 0,0276 0,182 0,136
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300 1,22х10-3 0,0116 0,0122 0,101 0,0748
400 4,38х10-4 6,77х10-3 6,43х10-3 0,0665 0,0491
500 3,10х10-4 4,57х10-3 3,69х10-3 0,0488 0,0355
600 2,53х10-4 3,35х10-3 3,14х10-3 0,0380 0,0272
700 1,75х10-4 2,59х10-3 2,34х10-3 0,0307 0,0218
800 1,28х10-4 2,07х10-3 1,83х10-3 0,0255 0,0179
900 9,73х10-5 1,70х10-3 1,48х10-3 0,0216 0,0152
1000 7,64х10-5 1,43х10-3 1,23х10-3 0,0186 0,0132
                                                                                                            Таблиця 7.49

Доза опромінювання на місцевості від радіоактивної хмари, рад
(Реактор ВВЕР-1000, вихід активності продуктів 10%, висота 0 м)

Відстань
від

АЕС, км

Категорія стійкості атмосфери / Середня швидкість вітру,   м / с
А Д F
2 5 10 5 10

5 3,50 3,84 2,83 5,18 3,71
10 1,55 1,40 1,09 2,07 1,50
20 0,471 0,457 0,370 0,856 0,628
З0 0,236 0,280 0,230 0,502 0,374
40 0,146 0,206 0,172 0,337 0,255
50 0,0987 0,142 0,120 0,245 0,185
60 0,0711 0,104 0,0895 0,187 0,141
70 0,0535 0,0799 0,0695 0,149 0,112
80 0,0415 0,0634 0,0557 0.122 0,0913
90 0,0331 0,0516 0,0458 0,103 0,0771
100 0,0269 0,0429 0,0383 0,880 0,0662
200 0,0065 0,0125 0,0116 0,0319 0,0237
300 0,0025 0,006 0,0056 0,0176 0,0131
400 0,001 0,004 0,0034 0,0116 0,0086
500 0,00086 0,0028 0,002 0,0085 0,006
600 0,00061 0,002 0,0017 0,0066 0,0048
700 0,0004 0,0017 0,0013 0,0054 0,0038
800 0,0003 0,0013 0,001 0,0045 0,003
900 0,00026 0,001 0,00089 0,0038 0,0026
1000 0,00020 0,0009 0,00075 0,0032 0,002

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                     Таблиця 7.50
Доза опромінювання, яку може отримати особовий склад сил ЦО, при 

перетинанні прогнозної зони забруднення, мрад (Реактор РВПК-1000, вихід 
радіоактивних продуктів 10%, час – 1 година після зупинки реактору, 

швидкість руху хмари 20 км/год., кратність послаблення 1)

Відстань
від

АЕС, км

Категорія стійкості атмосфери / Середня швидкість вітру,   м / с
А Д F
2 5 10 5 10

5 222 151 89,7 - -
10 136 163 99,6 0,640 0,414
20 89,9 116 73,8 12,0 8,02
З0 65,7 90,3 58,7 24,5 17,1
40 58,4 75,0 50,4 31,6 23,1
50 52,5 66,7 46,1 31,3 23,8
60 47,7 60,1 42,9 27,2 21,6
70 43,7 54,5 40,1 23,4 19,8
80 40,1 49,5 37,5 19,8 18,1
90 37,1 45,7 35,3 17,0 15,1
100 34,4 42,0 33,4 18,2 15,6
200 19,2 22,2 21,8 9,39 9,08
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300 12,2 14,1 14,7 6,13 6,25
400 8,52 9,69 11,1 4,48 4,70
500 6,18 7,22 8,70 3,49 3,72
600 4,37 6,07 7,04 2,84 3,06
700 2,46 4,99 5,79 2,38 3,63
800 1.91 4,21 4,55 2,04 2,99
900 1,71 3,65 3,96 1,79 1,95
1000 1,58 3,18 3,45 1,57 1,74

                                                                                                                    Таблиця 7..51
Доза опромінювання, яку може отримати особовий склад сил ЦО, при 

перетинанні прогнозної зони забруднення, мрад (Реактор ВВЕР-1000, вихід 
радіоактивних продуктів 10%, час – 1 година після зупинки реактору, 

швидкість руху хмари 20 км/год., кратність послаблення 1)

Відстань
від

АЕС, км

Категорія стійкості атмосфери / Середня швидкість вітру,   м / с
А Д F
2 5 10 5 10

5 145 26,9 15,9 - -
10 153 29,0 17,7 0,11 0,07
20 110 21,8 13,7 2,10 1,40
З0 92,6 21,0 13,4 4,28 3,00
40 83,2 22,0 14,2 5,52 4,03
50 76,1 19,9 13,1 5,45 4,15
60 70,1 18,1 12,3 4,74 3,77
70 64,9 16,7 11,6 4,10 3,44
80 60,5 15,4 10,9 3,43 3,16
90 56,6 14,4 10,4 2,95 2,80
100 53,0 13,5 9,95 3,17 2,72
200 32,1 8,01 6,75 1,63 1,58
300 22,0 5,21 5,07 1,07 1,08
400 16,2 4,10 4,00 0,781 0,821
500 12,3 2,71 3,23 0,608 0,649
600 9,35 2,53 3,03 0,495 0,535
700 6,63 2,39 2,78 0,414 0,452
800 5,25 2,07 2,47 0,355 0,390
900 5,36 1,82 2,15 0,311 0,343
1000 5,14 1,62 1,92 0,275 0,305

Таблиця 7.52
Коефіцієнт Кβτ , який враховує час перетинання осі радіоактивного 

сліду і кут між віссю і маршрутом руху (при аварії на ЯЕР типу РВПК)

Час після аварії 
на АЕС,1, годин

Кут між віссю радіоактивного сліду і маршрутом руху, град.

10 30 60 90
0,5 6,72 2,33 1,34 1,16
1,0 5,75 2,00 1,15 1,00
1,5 5,21 1,80 1,04 0,90
2,0 4,83 1,67 0,96 0,83
3,0 4,32 1,50 0,86 0,75
4,0 3,97 1,38 0,79 0,69
5,0 3,72 1,29 0,74 0,64
6,0 3,51 1,22 0,70 0,61
7,0 3,36 1,17 0,67 0,58
8.0 3,20 1,11 0,64 0,55
9,0 3,09 1,07 0,62 0,53
10,0 2,97 1,03 0,59 0,51
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12,0 2,79 0,97 0,56 0,48
15,0 2,60 0,89 0,52 0,45
18,0 2,42 0,81 0,48 0,42
24,0 2,17 0,75 0,43 0,37
36,0 1,86 0,61 0,37 0,32
48,0 1,65 0,57 0,33 0,28
60,0 1,52 0,52 0,30 0,26
72,0 1,39 0,48 0,28 0,24

Таблиця 7.53
Коефіцієнт  Кβτ , який враховує час перетинання осі радіоактивного 

сліду і кут між віссю і маршрутом руху (при аварії на ЯЕР типу ВВЕР)

Час після аварії 
на АЕС,1, годин

Кут між віссю радіоактивного сліду і маршрутом руху, град.

10 30 60 90
0,5 6,77 2,35 1,35 1,17
1,0 5,75 2,00 1,15 1,00
1,5 5,18 1,80 1,03 0,90
2,0 4,79 1,66 0,96 0,83
3,0 4,26 1,48 0,85 0,74
4,0 3,90 1,35 0,78 0,67
5,0 3,63 1,26 0,72 0,63
6,0 3,42 1,19 0,68 0,59
8,0 3,10 1,07 0,62 0,53
10,0 2,87 0,99 0,57 0,49
12,0 2,69 0,93 0,53 0,46
15,0 2,50 0,86 0,54 0,43
18,0 2,31 0,80 0,46 0,40
24,0 2,06 0,71 0,41 0,35
36,0 1,74 0,60 0,35 0,30
48,0 1,54 0,53 0,31 0,26
60,0 1.42 0,48 0,28 0,24
72,0 1,29 0,44 0,25 0,22

Таблиця 7.54
Коефіцієнти КV і Кд для визначення радіаційної небезпеки 

повітряних фільтрів

Найменування протигазів і 
фільтровентиляційних установок

Значення коефіцієнтів
КV К д

      Протигаз
Великий габарит 1 3

Малий габарит 2 2,6

ФВУ рухомих об'єктів з 
внутрішнім об'ємом

До 2,5  куб. м 4,7 0,27

До 7,0  куб. м 3 0,43

ФВУ рухомих об'єктів з 
потужністю

3,5  куб. м 1,8 0,7

7,0 куб. м 0,8 0,5

15  куб. м 0,6 1,2

Літаки 0,09 0,2

Вертольоти 0,8 1,8
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Бронеавтомобілі 16 0,1

Тягачі 25 0,25

Вантажні автомобілі 33 0,4

Легкові автомобілі 30 0,3

                                                                                                           Таблиця 7.55
Середні значення кратності послаблення випромінювання від 

забрудненої місцевості (Кпос.)

Найменування укриттів і транспортних засобів або умови 
розташування (дій) сил цивільної оборони та населення

Кпос..

 Відкрите розташування сил ЦО або населення на місцевості 1

Захисні споруди

Заражені відкриті траншеї, окопи, щілини 3

Дезактивовані відкриті траншеї, окопи, щілини 20
Перекриті щілини 50
Сховища >1000
Укриття проти радіації великої місткості >50
Укриття проти радіації малої місткості >20

Транспортні 
засоби

Автомобілі і автобуси 2
Бронеавтомобілі 4
Тягачі 3
Літаки і вертольоти 1,5
Залізничні платформи 1,5
Криті вагони 2
Пасажирські вагони 3
Локомотиви 3

 Сили ЦО при руху в штатній техніці 2-3
 Сили ЦО при розташуванні в районі збору, обладнаному на протязі 6 г . 5-10

Промислові і 
адміністративні 

будинки

  Виробничі і адміністративні  одноповерхові будинки 7

 Виробничі і адміністративні триповерхові будинки 20

Ж
ит

ло
ві

  к
ам

’я
ні

 
бу

ди
нк

и

Одноповерхові  Житлові поверхи 10
 Підвал 40

Двоповерхові  Житлові поверхи 15
 Підвал 100

Триповерхові  Житлові поверхи 20
 Підвал 400

П'ятиповерхові  Житлові поверхи 27
 Підвал 400

Житлові 
дерев’яні 
будинки

Одноповерхові  Житлові поверхи 2
 Підвал 7

Двоповерхові  Житлові поверхи 8
 Підвал 12

  В середньому для населення  Міського 8
 Сільського 4
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Примітки:

1. Якщо особовий склад сил ЦО або населення діє в умовах, які характеризуються різними 
кратностями послаблення гамма-випромінювання, то середнє значення Кср розраховується за 
формулою: К ср =К1·N1+К2 · N2+ ···· +К n Nn , де: Кn - кратність послаблення гамма-випроміню-
вання для різних умов знаходження сил ЦО або населення;  Nn - доля особового складу сил ЦО 
або населення, що знаходиться в цих умовах. 
   2. Якщо особовий склад сил ЦО або населення за час перебування на зараженій місцевості 
буде  знаходитися  в  різних  умовах  захисту,  тоді  середнє  значення  кратності  послаблення 
гамма-випромінювання Кср розраховується за формулою: Кср = ∆t роб. :  (t1 / К1 + t2 / К2 +··· + 
+ tn /  Кn ), де:  ∆t роб.    -загальна тривалість перебування особового складу сил ЦО або насе-
лення на зараженій місцевості,  годин;   tn  -  час  перебування особового  складу сил ЦО або 
населення на зараженій місцевості з різною кратністю послаблення гамма-випромінювання, 
годин.              

 3. В лісу К пос. із-за об'ємного джерела випромінювання може зменшитися в декілька разів.

Таблиця 7.56
Вірогідність (в процентах) утрати працездатності при 

зовнішньому гамма-опромінювання

Доза опроміню-
вання, рад

Тривалість опромінювання, діб

7 15 30 60
200 0 0 0 0
300 70 60 43 10
400 100 86 60 10
500 100 87 68 30
600 100 92 78 50
700 100 96 87 70
800 100 97 91 80
900 100 100 100 100

Таблиця 7.57
Вірогідність (в процентах) втрати працездатності при попаданні 

радіоактивних речовин на одяг і терміни виходу із строю уражених 
(при часу контакту з РР 10-20 годин)

Активність

поверхні 
забруднення, 

Кі/м2

Потужність

дозиопромінювання, 
рад/год.

Вірогідність

втрати 
працездатності, 

%

Строки

виходу із строю, 

діб

0,3-0,5 1-1,5 До 10 10-14
0,5-0,8 1,5-2,5 До 50 7-Ю

>0,8 >2,5 До 100 4-7

Основні розрахункові формули для прогнозування радіаційної 
обстановки

1. Інформація про АЕС:

1. Тип ЯЕР – РВПК або ВВЕР
2. Електрична потужність ЯЕР -, МВт
3. Кількість аварійних ЯЕР - n
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4. Координати ЯЕР (АЕС) – ХАЕС, УАЕС

5. Астрономічний час аварії – Т АВ, доба, год.
6. Доля викинутих із ЯЕР радіоактивних речовин - h, %

2. Метеорологічні характеристики:

1. Швидкість вітру на висоті 10м- V10, м / сек.
2. Напрямок вітру на висоті 10м- L10, град.

    3. Стан хмарності - відсутній, середній або суцільний

3. Додаткова інформація:

1. Заданий час, на який визначається потужність дози –Тз, год.
2. Координати заданої точки - х, у 
3. Час початку дії (робіт) – Тпоч.

4. Тривалість дії (робіт) – Δŧ роб.

5. Фізичне навантаження на людину - легке, середнє або важке.
6. Коефіцієнт послаблення дози опромінювання –Кцосл.

7. Задана доза опромінювання – Dзад., рад
8. Швидкість руху сил ЦО на маршруті – Uпер., км / год.
9. Час перетинання сліду хмари – Тпер., доба, год.
10. Доза опромінювання від радіоактивної хмари – Dхм., рад
11. Доза опромінювання від забрудненої місцевості – Dмісц., рад.
12. Тривалість опромінювання - Δŧ опр.., год.
13. Активність РР, яка поглинута людиною при інгаляції – Аінг., Кі

4. Дані радіаційної розвідки:

1. Значення вимірювання потужності дози опромінювання – Dвим.,  
    рад / год.
2. Час виміру потужності дози опромінювання – Твим., доба, год.
3. Активність поверхні забрудненого одягу – Аінг. ,  Кі/м2

5. Формули:

1. Коефіцієнт (Кw) , який-враховує електричну потужність ЯЕР і долю 
викинутих РР:

Кw    = 10-4 · n · W · h
2. Потужність дози опромінювання (D) в заданій точці для часу (Тз):

D =  Dx1 · Kt · Ky

3. Перерахунок вимірювання потужності дози (Dвим.1), опромінювання 
на 1 годину після аварії: 

Dвим.1 =  Dвим. · Kt

4. Визначення проценту викиду РР із ЯЕР:
h = (Dвим.1 : Dх1 ) · 10 %

5. Приведене значення часу початку опромінювання:
t поч. = Тпоч. – ТАВ

6. Уточнення часу початку (t поч. ) і тривалості опромінювання (Δŧопр.):
а)  для t поч.  ≤ t ф :

якщо   t поч.  + ∆t роб.  < t ф ,  то  ∆t опр. =  0 і D = 0 ;
якщо t поч.  + ∆t роб.  > t ф ,  то  ∆t опр. =  ∆t роб.  - t ф + t поч. ;

б) для  t поч.  > t ф ,  то  ∆t опр. =  ∆t роб. , t поч

204



7. Визначення активності забруднення поверхні РР (Аs):
Аs = Dх1 · Kn · Kt · Ky · Kзабр.

8. Розрахунок часу, для якого визначається максимальна об'ємна ак- 
тивність РР:

Тmax = ТАВ + (Х : Vср.)
9. Визначення об'ємної активності РР в повітрі на висоті струменю або 

хмари викиду в момент максимального часу:
А у, max = 10-4  · n · W · h · Ay, max (табл.)

10. Уточнення тривалості перебування особового складу (∆t опр. ) в період 
формування сліду:

а)  для t поч.  ≤ t ф :
якщо   t поч.  + ∆t роб.  > t ф  + 240 ,  то  ∆t опр. =  240 ;

якщо   t поч.  + ∆t роб.  < t ф  + 240 ,  то  ∆t опр. =  ∆t роб.  - t ф + t поч. ;

б) для  t поч.  > t ф :
якщо   t поч.  + ∆t роб.  > t ф  + 240 ,  то  ∆t опр. =  t ф  + 240 - t поч. ;

якщо t поч.  + ∆t роб.  < t ф  + 240 ,  то  ∆t опр. =  ∆t роб.

    11. Визначення активності РР, яка поглинута людиною в результаті інга-
ляції (А інг. ) : 

А інг. = Сτ · К опр. · Ky · Kn · Kw

     Копр.  = ∆t опр. :  240 ;  Kw = 0,90 при легкому навантаженню, Kw = 1,80 при 
середньому навантаженню, Kw = 2,70 при важкому навантаженню.

     12. Визначення  дози  опромінювання  на  місцевості  від  радіоактивної 
хмари: 

Dопр. = Dопр.(nf,k/) · Kw · Koпр ·· Ky

Koпр розраховується наступним образом:
а)  для t поч.  ≤ t ф :

якщо   t поч.  + ∆t роб. > t ф  + 240 ,  то  Koпр =  1 ;
якщо  t поч.  + ∆t роб.  < t ф  + 240 ,  то  Koпр  =  (∆t роб.  - t ф + t поч. ) : 240;

б) для  t поч.  > t ф :
якщо   t поч.  + ∆t роб. > t ф  + 240 ,  то  Koпр  =  (t ф + 240 -t поч. ) : 240;

якщо   t поч.  + ∆t роб.  < t ф  + 240 ,  то  Koпр  =  ∆t роб.  : 240;

    13. Визначення дози опромінювання, яку отримає особовий склад за час  
дії в зоні забруднення:

Do.скл. = D.зони  · Kзони · (1:Kпосл.)
14. Визначення дози опромінювання, яку отримає особовий склад за час  

перетинання зони^
Do.скл. = D.перет. · Кβt ·Ku · Kw ·(1:Kпосл.) , де:

   Кu = 20 : U перет.  (U перет.- швидкість перетинання зони)

15. Визначення коефіцієнту Кβt :
Кβt = D.зад. · Kпосл. : D.перет. · Ku · Kw

    16. Сумарна доза опромінювання, яку може отримати особовий склад в  
зоні забруднення :

Do.скл. = D.хмари + D.місц. + 3,3 · 103
  · Аінг.
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ВИМОГИ ДЕРЖАВНИХ НОРМ ДР-97 і НРБУ-97

                                                                                                         Таблиця 7.58
Вимоги ДР-97 допустимих рівнів вмісту радіонуклідів в продуктах 

харчування та питній воді (Бк/кг, Бк/л)

№ пп. Найменування продуктів 137 Сs 90 Sr

1. Хліб, хлібопродукти 20 5

2. Картопля 60 20

3. Овочі (листові, коренеплоди, столова зелень) 40 20

4. Фрукти 70 10

5. М'ясо і м'ясні продукти 200 20

6. Риба і рибні продукти 150 35
7. Молоко і молочні продукти 100 20

8. Яйця (шт.) 6 2
9. Вода 2 2

10. Молоко згущене і концентроване 300 60
11. Молоко сухе 500 100

12. Свіжі дикоростучі ягоди і гриби 500 50

13. Сушені дикоростучі ягоди і гриби 2500 250

14. Лікарські рослини 600 200
15. Інші продукти 600 200

16. Спеціальні продукти дитячого харчування 40 5

Таблиця 7.59 
Ліміти дози опромінювання (мЗв ·рік-1)

Найменування
Категорія осіб, які зазнають 

опромінювання

А а0 б) Б а) В а)

ЛДв (ліміт ефективної дози) 20 в) 2 1
Ліміти 

еквівалентної 
дози 

зовнішнього 
опромінювання

ЛД lens                                                             (для 
кришталика ока)

150 15 15

ЛД skins  (для шкіри) 500 50 50

ЛД exsrim (для кистей та стіп) 500 50 -
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Примітки:
а) - розподіл дози опромінювання протягом календарного року не регламентується. 
6) - для жінок дітородного віку (до 45 років), які віднесені до категорії А, середня еквівалент-
на доза зовнішнього опромінювання (зародку та плоду) за будь-які 2 послідовні місяці не по-
винна перевищувати 1 мЗв. При цьому за весь період вагітності ця доза не повинна переви-
щувати 2 мЗв, а ліміт річного надходження для вагітних встановлюється на рівні 1/20 ДНА; 
для вагітних жінок на виробництві (категорії А,Б) встановлені ДР в 20 раз нижчі, ніж для 
відповідних ДР категорії А. 
в) - в середньому за будь-які послідовні 5 років, але не більше 50 мЗв за окремий рік (ЛДmfx). 

Категорія А (персонал) - особи, які постійно чи тимчасово працюють безпосередньо з дже-
релами іонізуючих випромінювань. 

Категорія Б (персонал) - особи, які безпосередньо не зайняті роботою з джерелами іоні-
зуючих випромінювань, але у зв'язку з розташуванням робочих місць в приміщеннях та на 
промислових майданчиках об'єктів з радіаційно-ядерними технологіями можуть отримувати 
додаткове опромінювання.

Категорія В - все населення.

Таблиця 7.60
Квоти ліміту дози для об'єктів з радіаційно-ядерними технологіями

Джерело 
випромінювання

Квота ЛД за раху-
нок всіх шляхів 

формування дози 
від викидів

Скиди: Квота ЛД 
за рахунок 

критичного виду 
водокористування

Сумарна квота ЛД 
для окремого 
підприємства

% мкЗв % мкЗв % мкЗв

АЕС,АТЕЦ, АСТ 4 40 1 10 8 80

ПЗРВ, уранові шахти 2 20 1 10 4 40

Заводи РТ 10 100 5 50 20 200

Інші джерела, рефе-
рентне індустріальне 

джерело
4 40 1 10 8 80

Примітка: На основі квоти ліміту дози (ЛД) для кожного окремого об'єкту встанов-
люються допустимі скиди та допустимі викиди.

Таблиця 7.61
Рівні безумовно виправданого термінового втручання при 

гострому опроміненні

Орган або тканина
Прогнозована поглинена доза в органі 

чи тканині за період, менший 2-х діб, Гр

Все тіло (кістковий мозок)*
1

Легені 6

Шкіра 3

Щитовидна залоза 5
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Кришталик ока 2

Гонади 2

Плід 0,1

Примітка: * - Як правило застосовується до зовнішнього опромінювання.

Таблиця 7.62
Рівні відвернутої річної еквівалентної дози хронічного опромінювання 

органів чи тканин, при яких термінове втручання безумовно 
виправдане

Орган або тканина Річна еквівалентна доза,  Зв·рік-1

Гонади 0,2

Кришталик ока 0,1

Кістковий мозок 0,4

Таблиця 7.63
Допустимі рівні загального радіоактивного забруднення робочих поверхонь, 

шкіри (на протязі робочої зміни), спецодягу та засобів індивідуального 
захисту, част'хв'^см'2

Об'єкт забруднення
Альфа-активні 

нукліди
Бета-

активні 2) 

нуклідиОкремі 1) Інші

Непошкоджена шкіра, спецбілизна, рушники, внутрішня 
поверхня лицьових частин засобів індивідуального захисту 1 1 100

Основний спецодяг, внутрішня поверхня додаткових засобів 
індивідуального захисту 5 20 800

Поверхні приміщень постійного перебування персоналу та 
розміщеного в них обладнання, зовнішня поверхня 
спецвзуття

5 20 2000

Поверхні приміщень періодичного перебування персоналу та 
розміщеного в них обладнання 50 200 8000

Зовнішня поверхня додаткових засобів індивідуального 
захисту, що знімаються в санітарних шлюзах 50 200 10000

Примітки:
1)  До окремих відносяться альфа-випромінюючі радіонукліди, середньорічна допустима об'ємна активність яких  у 

повітрі  робочих  приміщень ДОА менша 0,3 Бк · м3. 
“)   Для радіонуклідів з  максимальною  енергією  електронів  (бета-частинок)  меншою 50 кеВ  допустимі  рівні  та 

порядок  радіаційного  контролю забруднення  робочих  поверхонь  встановлюється  окремими  документами стосовно 
конкретного  виробництва.

Таблиця 7.64
Потенційні шляхи опромінювання, фази аварії та контрзаходи, для яких 

можуть бути встановлені рівні втручання

Потенційні шляхи
опромінювання

Фаза 
аварії

Контрзахід*

1. Зовнішнє опромінення від ра-
діоактивної хмари аварійного 
джерела (установки).

Рання
Укриття. Евакуація. Обмеження режиму 
поведінки.

2.
Зовнішнє опромінення від 
шлейфу випадінь з радіоак-
тивної хмари.

Рання
Укриття. Евакуація. Обмеження режиму 
поведінки.
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3. Вдихання радіонуклідів, які 
містяться у шлейфу.

Рання
Укриття,  герметизація  приміщень , 
відключення зовнішньої вентиляції.

4.
Надходження радіоізотопів йо-
ду інгаляційне, з продуктами 
харчування та питною водою.

Рання

Укриття. Обмеження режимів поведінки та 
харчування. Профілактика надходження ра-
діоізотопів йоду за допомогою препаратів 
стабільності йоду.

5.
Поверхневе забруднення радіо-
нуклідами шкіри, одягу, інших 
поверхонь.

Рання 
середня

Евакуація. Укриття. Обмеження режимів 
поведінки та харчування. Дезактивація.

6.
Зовнішнє опромінювання від 
випадів радіонуклідів на грунт 
та інші поверхні.

Середня 
пізня

Евакуація. Тимчасове відселення. 
Переселення. Обмеження режимів поведінки 
та харчування. Дезактивація територій, 
будівель та споруд.

7.
Інгаляційне надходження ра-
діонуклідів за рахунок їх вто-
ринного підняття з вітром.

Середня 
пізня

Тимчасове відселення. Переселення. 
Дезактивація територій, будівель та споруд.

8.
Споживання радіоактивне заб-
руднених продуктів харчування 
та води.

Пізня
Сільськогосподарські та гідротехнічні 
контрзаходи.

  1) -  Радіаційний контроль об'єктів навколишнього середовища, продуктів харчування та питної води 
проводиться  на  всіх  фазах  аварії,  але  об'єм  та  структура  цього  контролю  може  бути  різною.  Це 
визначається спеціальним методично-регламентуючим документом.

Таблиця 7.65
Найнижчі межі виправданості та рівні безумовної виправданості для 

невідкладних контрзаходів

Контрзахід

Відвернута доза за перші 2 тижні після аварії

Межі виправданості Рівні безумовної 
виправданостімЗв мГр м3в мГр

На все 
тіло

На щи-
товидну 
залозу

На 
шкіру

На
 все тіло

На щи-
товидну 
залозу

На шкіру

Укриття 5 50 100 50 300 500
Евакуація 50 1 300 500 500 1000 3000

Йодна 
профілак-

тика

Діти - 50' - - 200 1 -

Дорослі 200 1 500 1 300

Обмеження 
перебування 

на відкритому 
повітрі

Діти 1 20 50 10 100 300

Дорослі 2 100 200 20 300 1000

   1) - Очікувана доза при внутрішньому опромінюванню радіоізотопами йоду, що надходять 
до організму протягом перших двох тижнів після початку аварії.

Таблиця 7.66
Найнижчі межі виправданості і безумовно виправдані рівні втручання і дії 

для прийняття рішення про тимчасове відселення

Критерії для прийняття рішення
Найнижчі межі 
виправданості

Безумовно виправдані 
рівні втручання і рівні дії

Сумарна відвернута доза за період тимчасового 
відселення 1, Зв

0,1 1

Середньомісячна доза на протязі періоду 
тимчасового віддселення1, мЗв · міс.-1 5 З0

Потужність дози гамма-випромінювання в повітрі 
на відкритій радіоактивне забрудненій місцевості, 

нГр · сек -1
3 30
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       1) - В залежності від особливостей і умов, які випливають із прогнозу динаміки розвитку 
радіаційної обстановки (пункт 8.7 НРБУ-97)

Таблиця 7.67
Нижні межі виправданості, безумовно виправдані рівні втручання і рівні 

прийняття рішення про переселення

Критерії для прийняття рішення Нижні межі 
виправданості

Безумовно 
виправдані рівні 

втручання і рівні дії
Доза, відвернута за період переселення, Зв 0,2 1
Доза, відвернута за перші 12 місяців після аварії, Зв 0,05 0,5

Щільність радіоактивного 
забруднення території довго 
живучими радіонуклідами, 

кБ · м -2

137 Сs 400 4000
90 S r 80 400

α – випромінювачі 

(238, 239, 240 Рu , 241 А та інші) 
0,5 4

Потужність дози гамма-
випромінювання в повітрі 
на відкритій радіоактивно 
забрудненій місцевості, 

нГр · сек -1

Мононуклідне забруднення
137 Сs 0,3 3

Забруднення свіжою оско-
лочною сумішшю (на 15 

-день після початку 
випадінь)

5 50

Таблиця 7.68
Найнижчі межі виправданості і безумовно виправдані рівні втручання 

і дії для прийняття рішення про вилучення, заміну і обмеження * 
вживання радіоактивно забруднених продуктів харчування

Критерії для прийняття 
рішення

Найнижчі межі 
виправданості

Безумовно виправдані 
рівні втручання і рівні 

дії

Відвернута доза для внутрішнього опромінювання за 
рахунок вживання радіоактивно забруднених 

продуктів харчування, мЗв
5 З0

То же, за перший після аварії рік, мЗв 1 З0

То же, другий і наступні роки після аварії, мЗв 1 5

Радіоактивне забруднення 
молока **, кБк ·л -1

131 І
Для дорослих 0,4 1

Для дітей 0,1 0,2
134, 137 Сs 0,1 0,4

90 Sr
Для дорослих 0,02 0,2

Для дітей 0,005 0,05
     *   - Рішення про обмеження, чи про повне вилучення (або заміну) окремих продуктів харчу-
вання є об'єктом оптимізації.  
    ** - Для інших, немолочних продуктів харчування, рівні дії вдвоє вищі.

Таблиця 7.69
Перехід між потужністю експозиційної дози, кермою в повітрі та 

потужністю ефективної дози

Потужність 
експозиційної 

дози,

мкР · год.-1 

Керма в повітрі Потужність ефективної дози

нГр·год.-1 мкГр·год.-1 мГр · сек.-1 нЗв·год.-1 мкЗв·год.-1 мЗв·рік-1

1 8,73 8,73 х10-3 146 6,46 6,46х10-3 5,67х10-2

0,115 1 10-3 16,7 0,74 7,4х10-4 6,49х10-3

115 1000 1 1,67-10 740 0,74 6,49
6,87-10-3 6х10-2 6х10-5 1 4,44-10-2 4.44-10-5 3,89-10-4
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0,155 1,35 1,35х10-3 22,5 1 10-3 8,77х10-3

155 1350 1,35 2,25х10-4 1000 1 8,77
17,7 154 0,154 2570 114 0,114 1

                                                                                                                     Таблиця 7.70
Співвідношення між позасистемними та одиницями в системі СІ

Величина Стара одиниця
Нова 

одиниц
я

Коефіцієнти переводу
СІ в 

позасистемні
Позасистемні 

в СІ

Активність Кюрі(Кі) Бекерель (Бк) ~ 2,7х10 -11 3,7х1010

Питома

активність

Кі · год. -1 Бк· кг -1 ~ 2,7х10 -14 3,7х10 13

Еман Бк · л -1 ~ 2,7х10 -1 3,7
Махе Бк · л -1 ~ 7,4х10 -2 13,5

Тритієва одиниця Бк · л -1 ~ 8,3 ~ 1,2-х10 -1

Щільність 
забруднення

Кі · км-2 Бк ·м -2 ~ 2,7х10 -6 3,7х10 4

Експозиційна доза Рентген (Р) Кулон на кілограм 
(Кл · кг-1)

3,9х10 3 2,6х10 -4

Поглинута доза Рад Грей 1Гр=Дж ·кг-1 1х10 2 1х10 -2

Еквівалентна доза Біологічний еквівалент 
раду (бер)

Зіверт
1 3в = Дж · кг-1 1х10 2 1х10 -2

Ефективна доза Біологічний еквівалент 
раду (бер)

Зіверт
1 3в = Дж · кг-1 1х10 2 1х10 -2

7.1.3. ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ОЦІНКА ХІМІЧНОЇ ОБСТАНОВКИ 
ПРИ АВАРІЯХ НА ХНО

Під хімічною обстановкою при аваріях на хімічно небезпечних об'єктах 
розуміють ступінь хімічного забруднення атмосфери і місцевості, що ока-
зують  дію  на  життєдіяльність  населення  та  проведення  аварійно-рятува-
льних і відновлювальних робіт.

Прогнозування і оцінка хімічної обстановки включає вирішення наступ-
них задач:

• напрямку осі сліду хмари викиду хімічних речовин, внаслідок аварії або 
руйнування технологічного обладнання чи ємностей для зберігання СДОР, 
за метеоданими;

•  розмірів  зон  забруднення  місцевості  за  очікуваними значеннями доз 
ураження;

• прогнозування глибини зони ураження СДОР;
• визначення площі ураження СДОР;
• визначення часу підходу зараженого повітря до об'єкту і тривалості дії 

ураження СДОР;
•  можливих  хімічних  уражень  людей,  що  знаходяться  в  осередку 

ураження;
• порядок нанесення зон ураження на карти і схеми.
Вихідними даними для  прогнозування і  оцінки хімічної  обстановки є: 

координати місця розташування ХНО; загальна кількість СДОР на об'єкті і 
дані  про  їх  розміщення  і  запаси  в  ємностях,  трубопроводах  та  техноло-
гічному  обладнанні;  кількість  СДОР,  викинутих  в  атмосферу  і  характер 
розливу на підстилку поверхні ("вільно", "в піддон" або "в обвалування"); 
висота піддона або обвалування складських ємностей;

метеорологічні  умови (температура  повітря,  швидкість вітру  на висоті 
10м (на висоту флюгеру), ступінь вертикальної стійкості повітря).

При завчасному прогнозуванню масштабів ураження на випадок вироб-
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ничих  аварій  в  якості  вихідних  даних  рекомендується  приймати:  викид 
СДОР (Qо) - кількість СДОР в максимальній по об'єму одиничній ємності 
(технологічній,  складській,  транспортній  і  т.д.)*,  метеоумови  -  інверсія, 
швидкість вітру 1 м/сек.

Дня прогнозу масштабів ураження безпосередньо після аварії необхідно 
брати конкретні дані про кількість вилитого (викинутого) СДОР і реальні 
метеоумови.

Зовнішні межі зони зараження СДОР розраховуються за порогом токсич-
ної дози при інгаляційній дії на організм людини.

Прийняті допущення: ємності з СДОР розрушаються повністю; товщина 
h шару  рідини  для  СДОР,  що  розлилася  вільно  на  підстилці  поверхні, 
приймається рівно 0,05 м на всій площі розливу; для СДОР, що вилилася в 
піддон або обвалування, h визначається наступним образом:

а) при розливу із ємності в самостійний піддон (обвалування):
h = Н – 0,2 ,    де : Н - висота піддона (обвалування) в метрах; 

б) при розливу із ємностей, розташованих групою, що мають загальний 
піддон (обвалування):          h = Qо : F · d ,      де :

Qо  -   кількість викинутого при аварії СДОР, тон;  F-реальна площа роз-
ливу в піддон (обвалування), в метрах;  d - щільність СДОР, т/м3.

Максимальний  час  перебування  людей  в  зоні  ураження  і  тривалість 
зберігання без змін метеоумов складає 4 години.

Прогнозування і оцінка хімічної обстановки проводиться за допомогою 
формул і таблиць 7.71-7.75.

 * - для сейсмічних районів приймається загальний запас СДОР. 

Формули:

1. Визначення еквівалентної кількості СДОР (Qе1) в первинній хмарі, тон: 
Qе1 = К1 ·  К3 · К5 · К7 · Qо , де:

Qо  = n·d·V/100 - при аваріях на газопроводах і Qо  = d · Vх - при аваріях на 
сховищах стисненого газу, де:

 К1 - коефіцієнт, залежачий від умов зберігання СДОР (визначається за 
таблицею; для стиснених газів К1 = 1, а для стиснених газів, які не ввійшли 
в таблицю визначається за формулою К1= ср · ΔT : ΔH вип. , де ср- питома теп-
лоємність рідкого СДОР; ΔT - різниця температур рідкого СДОР до і після 
руйнування ємності,  °С;  ΔH  вип. -  питома теплота випарювання рідинного 
СДОР при температурі випарювання, кДж/кг;

К3 - коефіцієнт, рівний відношенню порогу токсичної дози хлору до по-
рогу токсичної дози іншого СДОР (приймається за таблицею);

К5 - коефіцієнт, що враховує ступінь вертикальної стійкості атмосфери: 
для інверсії - 1; для конвекції - 0,08; для ізотермії -0,23;

К7 - коефіцієнт, що враховує вплив температури повітря (приймається за 
таблицею, для стиснених газів дорівнює -1);

Qо - кількість викинутої при аварії СДОР, тон;
d - щільність СДОР, т/м3;
Vх- об'єм ємності, м3;
n - кількість СДОР в природному газі, %;
Vг - об'єм секції газопроводу між автоматичними відсікателями, м3.

2. Визначення еквівалентної кількості СДОР (Qе2) в вторинній хмарі,тон 
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Qе2 = (1-К1) · K2 · K3 · K4 · K5 · K6 · K7 ·(Qo : h · d) , де:
K2 - коефіцієнт, що залежить від фізико-хімічних властивостей СДОР 

(приймається за таблицею, а для СДОР, які не ввійшли в таблицю розрахо-
вується за формулою: K2  = 8,1х10-6 ·Р ·√  М , де: М - молекулярна вага речо-
вини, а Р -тиск насиченого пару речовини при заданій температурі повітря, 
мм рт. ст.);

К4 - коефіцієнт, що враховує швидкість вітру (приймається за таблицею); 
К6 - коефіцієнт, що залежить від часу N, який пройшов після аварії і до-

рівнює: К6 = N 0,.8 при  N < Т  і К6 = Т0,8 при N ≥ Т, при Т<1 год. К6 прий-
мається для 1 години;

К7 - для речовин, які не ввійшли в таблицю, приймається рівним 1.

3. Визначення глибини зони зараження при аварії на ХНО:
Г = Г′  + 0,5 Г′′ , де:

Г′ - найбільший, Г′′ - найменший із розмірів глибини зони ураження, що 
визначаються за таблицями і швидкістю вітру. Отримане значення порів-
нюється з максимально можливим значенням глибини переносу повітряних 
мас Гn , що визначається за формулою: Гn =N•V, де N - час від начала аварії, 
год.;  V -  швидкість переносу переднього фронту зараженого повітря при 
даній швидкості вітру і ступені вертикальної стійкості повітря, км/год. За 
кінцеву величину приймається найменше із двох порівнюваних значень.

4. Визначення глибини зони зараження при руйнуванні ХНО рекомен-
дується проводити з розрахунку сумарного викиду запасів СДОР на об'єкті 
і за наступними метеоумовами: інверсія, швидкість вітру 1 м/сек. Тоді  Гз 
визначається за розрахунковою еквівалентною кількістю Qе СДОР, що виз-
начається за формулою:

                                                                           n

Qе =20 · К4 · К5 · ∑ { К2j · К3j · К6j · К7j · (Qj : dj )} , де:
                                                                                 J =1

               За кінцеву величину приймається найменше із двох порівнюваних зна-
чень (аналогічно пункту 3).

5. Визначення площі 8, зони зараження СДОР:
Sз = 8,72х10-3 · Г2  ·φ , де:

φ - кутові розміри зони можливого зараження в залежності від швидкості 
вітру (приймається за таблицею):

U, м/сек. < 0,5 0,6 - 1 1,1 - 2 > 2

φ° 360 180 90 45

Площа фактичного зараження Sф (кв. км) розраховується за формулою: 
Sф = К8 · Г2 · N0,2 ,    де:

К8 - коефіцієнт, що зависить від ступені вертикальної стійкості атмос-фери і дорівнює: 
при інверсії - 0,081; при ізотермії -0,133; при конвекції - 0,235; N - час після аварії, год.

6. Визначення часу підходу зараженого повітря до об'єкту:
t = х : V , де :

х - відстань від джерела зараження до об'єкту, км; V - швидкість переносу 
переднього фронту хмари зараженого повітря, км / год.
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7. Визначення тривалості дії фактору зараження здійснюється за форму-
лою:                 

Т = h · d : К2 · К4 · К7

     8. Порядок нанесення зон зараження на топографічну карту або схему:

При швидкості вітру
 < 0,5 м/сек, кут φ = 360˚

При швидкості вітру 0,6-1 
м/сек, кут φ = 180˚

При швидкості вітру 1,1-2 
м/сек, кут φ = 90˚; 

> 2 м/сек , кут φ = 45˚

                    

Радіус шару дорівнює Гз

             Г

  О                                    U

Радіус шару дорівнює Гз

     Г

                           U
   О

    Г

Радіус шару дорівнює Гз

Таблиця 7.71
Визначення ступені вертикальної стійкості атмосфери за даними 

прогнозу
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< 2 Ін Із Із (Ін) Із К (Із) Із Ін Із
2-3,9 Ін Із Із (Ін) Із Із Із Із (Ін) Із
> 4 Із Із Із Із Із Із Із Із

Примітки:
 1. Позначення: Ін - інверсія; Із - ізотермія; К - конвекція.  2. Під терміном "ранок" розуміють 
період часу на протязі 2 год. після сходу сонця; під терміном "вечір" - на протязі 2 год. після  
заходу сонця. Період від сходу до заходу сонця за вирахуванням 2 ранкових годин - день, а 
період від заходу до сходу сонця за вирахуванням 2 вечірніх годин - ніч. 3. Швидкість вітру і 
ступінь вертикальної стійкості атмосфери приймається в розрахунках на момент аварії.

Таблиця 7.72
Швидкість (км/год) переносу переднього фронту хмари зараженого 

повітря в залежності від швидкості вітру

Стан 
атмосфери

Швидкість вітру, м/сек

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ін 5 10 16 21 - - - - - -
Із 6 12 18 24 29 35 41 47 53 59
К 7 14 21 28 - - - - - -
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Таблиця 7.73
Глибина (км) зони зараження території СДОР в залежності від швидкості 

приземного вітру і кількості СДОР

Швидкість 
вітру, м/сек

Еквівалентна кількість сильнодіючої отруйної речовини (СДОР), тон

0,01 0,05 0,1 0,5 1 3

<1 0,38 0,85 1,25 3,16 4,75 9,18

1,5 0,32 0,72 1,04 2,59 3,80 7,26

2 0,26 0,59 0,84 1,92 2,84 5,35
2,5 0,24 0,54 0,76 1,72 2,50 4,67

3 0,22 0,48 0,68 1,53 2,17 3,99
3,5 0,20 0,45 0,64 1,43 2,02 3,64

4 0,19 0,42 0,59 1,33 1,88 3,28
4,5 0,18 0,40 0,56 1,26 1,78 3,04
5 0,17 0,38 0,53 1,19 1,68 2,91

6 0,15 0,34 0,48 1,09 1,53 2,66

7 0,14 0,32 0,45 1,00 1,42 2,46

8 0,13 0,30 0,42 0,94 1,33 2,30

9 0,12 0,28 0,40 0,88 1,25 2,17
10 0,12 0,26 0,38 0,84 1,19 2,06

11 0,11 0,25 0,36 0,80 1.13 1.96
12 0,11 0,24 0,34 0,76 1,08 1,88

13 0,10 0,23 0,33 0,74 1,04 1,80

14 0,10 0,22 0,32 0,71 1,00 1,74

>15 0,10 0,22 0,31 0,69 0,97 1,68

Продовження таблиці 7.73
Глибина (км) зони зараження території сильнодіючими 

отруйними речовинами в залежності від швидкості приземного 
вітру і кількості СДОР

Швидкість 
вітру, м/сек

Еквівалентна кількість сильнодіючої отруйної речовини 
(СДОР), тон

5 10 20 30 50 70
<1 12,53 19,20 29,56 38,13 52,67 65,23

1,5 9,86 15,02 23,00

2 7,20 10,83 16,44 21,02 28,73 35,35
2,5 6,27 9,40 14,19 18,10 24,66 30,28

3 5,34 7,96 11,94 15,18 20,59 25,21

3,5 4,85 7,21 10,78 13,68 18,51 22,63

4 4,36 6,46 9,62 12,18 16,43 20,05

4,5 4,06 6,00 8,90 11,26 15,16 18,47
5 3,75 5,53 8,19 10,33 13,88 16,89

6 3,43 4,48 7,20 9,06 12,14 14,79

7 3,17 4,49 6,48 8,14 10,87 13,17

8 2,97 4,20 5,92 7,42 9,90 11,98

9 2,80 3,96 5,60 6,86 9,12 11,03
10 2,66 3,76 5,31 6,50 8,50 10,23

11 2,53 3,58 5,06 6,20 8,01 9,61
12 2,42 3,43 4,85 5,94 7,67 9,07

13 2,37 3,29 4,66 5,70 7,37 8,72

14 2,24 3,17 4,49 5,50 7,10 8,40

>15 2,17 3,07 4,34 5,31 6,86 8.11
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Швидкість 
вітру, м/сек

Еквівалентна кількість сильнодіючої отруйної речовини 
(СДОР), тон

100 300 500 700 1000 2000

<1 81,91 166 231 288 363 572

1,5 63,00 126,90 176 219 476 434

2 44,09 87,79 121 150 189 295
2,5 37,70 74,63 102,75 127 160 298

3 31,30 61,47 84,50 104 130 202

3,5 28,05 54,82 75,21 92,58 116 180

4 24,80 48,18 65,92 81,17 101 157

4,5 22,81 44,14 60,30 74,16 .92,30 143
5 20,82 40,11 54,67 67,15 83,60 129

6 18,13 34,67 47,09 56,72 71,70 110

7 16,17 30,73 41,63 50,93 63,16 96,30

8 14,68 27,75 37,49 45,79 56,70 86,20

9 13,50 25,39 34,24 41,76 51,60 78,30
10 12,54 23,49 31,61 38,50 47,53 71,90

11 11,74 21,91 29,44 35,81 44,15 66,62
12 11,06 20,58 27,61 35,55 41,30 62,20

13 10,48 19,45 26,04 31,62 38,90 58,44

14 10,04 18,46 24,69 29,95 36,81 55,20

>15 9,70 17,60 23,50 28,48 34,98 52,37

Таблиця 7.74
Характеристики і допоміжні коефіцієнти для визначення глибини зони 

зараження СДОР

№ 
пп

Сильно діюча отруйна 
речовина (СДОР)

Щільність СДОР, 
т/м3

Т
ем

п
ер

ат
ур

а,
 °

С

П
ор

іг
 

то
к

со
до

зи
, 

м
г 

· х
в.

/ л

Значення 
коефіцієнтів

Газ Рідина
К 1 К 2

1. Акролеїн - 0,839 52,7 0,2* 0 0,013

2.

А
м

іа
к Зберігання під тиском 0,0008 0,681 -33,42 15 0,18 0,025

Ізотермічне зберігання - 0,681 -33,42 15 0,01 0,025

3. Ацетон нітрил - 0,786 81,6 21,6** 0 0,004

4. Ацетонціангідрін - 0,932 120 1,9** 0 0,002

5. Водень миш’яковистий 0,0035 1,64 - 62,47 0,2** 0,17 0,054

6. Водень фтористий - 0,989 19,52 4 0 0,028

7. Водень хлористий 0,001б 1,191 - 85,10 2 0,28 0,037

8. Водень бромистий 0,0036 1,490 - 66,77 2,4* 0,13 0055

9. Водень ціанистий - 0,687 25,7 0,2 0 0,026

10. Діметиламін 0,0020 0,680 6,9 1,2* 0,06 0,041

11. Метиламін 0,0014 0,699 - 6,5 1,2* 0,13 0,034

12. Метил бромистий - 1,732 3,6 1,2* 0,04 0,039

13. Метил хлористий 0,0023 0,983 -23,76 1,08** 0,125 0,044

14. Метил акрилат - 0,953 80,2 6* 0 0,005

15. Метил меркаптан - 0,867 5,95 1,7** 0,06 0,043

16. Нітрил акрилової кислоти - 0,806 77,3 0,75 0 0,007

17. Окисли азоту - 1,491 21,0 1.5 0 0,040

18. Окисел етилену - 0,882 10,7 2,2** 0,05 0,041
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19. Сірчаний ангідрид 0,0029 1,462 -10,1 1,8 0,11 0,049

№ 
пп

Сильно діюча отруйна 
речовина (СДОР)

Значення коефіцієнтів

К3

К7 дня температури повітря, °С

- 4 0 -2 0 0 20 4 0

1. Акролеїн 3,0 0,1 0,2 0,4 1 2,2

2.
А

м
іа

к Зберігання під тиском 0,04 0 / 0,9 0,3 / 1 0,6 / 1 1 / 1 1,4 / 1
Ізотермічне зберігання 0,04 0 / 0,9 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1

3. Ацетон нітрил 0,028 0,02 0,1 0,3 1 2,6
4. Ацетонціангідрін 0,316 0 0 0,3 1 1,5
5. Водень миш’яковистий 3,0 0,3 / 1 0,5/1 0,8/1 1 / 1 1,2 / 1
6. Водень фтористий 0,15 0,1 0,2 0,5 1 1
7. Водень хлористий 0,30 0,4 / 1 0,6/1 0,8/1 1 / 1 1,2 / 1
8. Водень бромистий 0,25 0,3 / 1 0,5/1 0,8/1 1 / 1 1,2 / 1
9. Водень ціанистий 3,0 0 0 0,4 1 1,3
10. Діметиламін 0,5 0 / 0,1 0 / 0,3 0/0,8 1 / 1 2,5 / 1
11. Метиламін 0,5 0 / 0,3 0 / 0,7 0,3/1 1 / 1 1,8 / 1
12. Метил бромистий 0,5 0 / 0,2 0 / 0,4 0/0,9 1 / 1 2,3 / 1
13. Метил хлористий 0,056 0 / 0,5 0,1 / 1 0,6/1 1 / 1 1,5 / 1
14. Метил акрилат 0,1 0,1 0,2 0,4 1 3,1
15. Метил меркаптан 0,353 0 / 0,1 0 / 0,3 0 / 0,8 1 / 1 2,4 / 1
16. Нітрил акрилової кислоти 0,80 0,04 0,1 0,4 1 2,4
17. Окисли азоту 0,40 0 0 0,4 1 1
18. Окисел етилену 0,27 0/0,1 0 / 0,3 0 / 0,7 1 / 1 3,2 / 1
19. Сірчаний ангідрид 0,333 0 / 0,2 0 / 0,5 0,3 / 1 1 / 1 1,7 / 1

Продовження таблиці 7.74
Характеристики і допоміжні коефіцієнти для визначення глибини зони 

зараження СДОР

№ 
пп

Сильно діюча отруйна 
речовина (СДОР)

Щільність СДОР, 
т/м3

Т
ем

п
ер

ат
ур

а,
 °

С

П
ор

іг
 

то
к

со
до

зи
, 

м
г 

· х
в.

/ л

Значення 
коефіцієнтів

Газ Рідина
К 1 К 2

20. Сірководень 0,0015 0,964 - 6 0,35 16,1 0,27 0,042

21. Сірковуглець - 1,263 46,2 45 0 0,021

22. Соляна кислота (концтр.) - 1,198 - 2 0 0,021

23. Триметиламін - 0,671 2,9 6* 0,07 0,047

24. Формальдегід - 0,815 -19,0 0,6* 0,19 0,034

25. Фосген 0,0035 1,432 8,2 0,6 0,05 0,061

26. Фтор 0,0017 1,512 -188,2 0,2* 0,95 0,038

27. Фосфор трьох хлористий - 1,570 75,3 3 0 0,010

28. Фосфору хлорокисел - 1,675 107,2 0,06* 0 0,003

29. Хлор 0,0032 1,553 -34,1 0,6 0,18 0,052

30. Хлорпікрин - 1,658 112,3 0,02 0 0,002

31. Хлорціан 0,0021 1,220 12,6 0,75 0,04 0,048

32. Етиленамін - 0,838 55,0 4,8 0 0,009

33. Етилен сульфід - 1,005 55,0 0,1* 0 0,013

34. Етилмеркаптан - 0,839 35,0 2,2** 0 0,028

№ 
пп

Сильно діюча отруйна 
речовина (СДОР)

Значення коефіцієнтів

К3
К7 дня температури повітря, °С

- 4 0 -2 0 0 20 4 0
20. Сірководень 0,036 0,3/1 0,5/1 0,8/1 1/1 1,2/1
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21. Сірковуглець 0,013 0,1 0,2 0,4 1 2,1

22. Соляна кислота (концтр.) 0,30 0 0,1 0,3 1 1,6

23. Триметиламін 0,1 0/0,1 0/0,4 0/0,9 1/1 2,2/1

24. Формальдегід 1,0 0/0,4 0/1 0,5/1 1/1 1,5/1

25. Фосген 1,0 0/0,1 0/0,3 0/0,7 1/1 2,7/1

26. Фтор 1,0 0,7/1 0,8/1 0,9/1 1/1 1,1/1

27. Фосфор трьох хлористий 0,2 0,1 0,2 0,4 1 2,3

28. Фосфору хлорокисел 10, 0 0,05 0,1 0,3 1 2,6

29. Хлор 1,0 0/0,9 0,3/1 0,6/1 1/1 1,4/1

30. Хлорпікрин 30, 0 0,03 0,1 0,3 1 2,9
31. Хлорціан 0, 80 0/0 0/0 0/0,6 1/1 3,9/1
32. Етиленамін 0,125 0,05 0,1 0,4 1 2,2
33. Етилен сульфід 60 0,05 0,1 0,4 1 2,2
34. Етилмеркаптан 0,27 0,1 0,2 0,5 1 1,7

П р и м і т к и :
     1. Щільність газообразних СДОР приведеш для атмосферного тиску; при тиску в ємності, 
що відрізняється від атмосферного,  щільність визначається шляхом множення даних графи 
для газу на значення тиску в атмосферах (1 атм.=760 мм рт.ст.). 
     2. Числові значення токсодоз, які відмічені зірочками, визначені орієнтовно за відношен-
ням: Д=240хКхГДКр.з., де Д - токсодоза, мгхв./л; ГДКрд.- граничне допустима концентрація 
робочої зони (мг/л) за ГОСТ 12.1.005-88; К=5 для дратівливих отрут (відмічені однією зіроч-
кою), К=9 для всіх інших отрут (відмічені двома зірочками).
     3. Значення К1 для ізотермічного зберігання аміаку наведено для випадку виливу (викиду) в 
піддон. 
     4. Значення К7 наведені для використання при розрахунках: в чисельнику - для первинної 
хмари; в знаменнику - для вторинної хмари.

                                                                                                         Таблиця 7.75 
Значення коефіцієнту К4  в залежності від швидкості вітру

Швидкість вітру,  м / сек

1 1,5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15
Значення коефіцієнту  К4

1 1,18 1,33 1,67 2,0 2,34 2,67 3,0 3,34 3,67 4,0 5,68

Окремі питання ЦО та розрахунки для оцінки можливої хімічної обста-
новки внаслідок аварії з СДОР наведені в таблицях 7.76-7.82.

Таблиця 7.76
Доля глибини зони розповсюдження СДОР, в межах якої будуть 

спостерігатися ураження незахищеного населення визначеної ступені 
важкості

Найменування СДОР Ступінь важкості ураження незахищеного населення
Смертельна Середня Легка Порогова

Акрилонітрил 0,3 0,5 0,7 1,0
Аміл 0,3 0,5 0.7 1,0
Аміак 0,4 0,5 0,7 1,0
Азотна кислота 0.4 0,6 0,8 1,0
Гептил 0.2 0,3 0,4 1,0
Окисел етилену 0,4 0,6 0,7 1,0
Окисел вуглецю 0,1 0,3 0.5 1,0
Сірчаний ангідрид 0,5 0,6 0,7 1,0
Фосген 0,2 0,4 0,6 1,0
Водень фтористий 0,3 0,4 0,6 1,0
Хлор 0,3 0,5 0,7 1,0
Водень ціанистий 0,3 0,5 0,7 1,0
Діхлоретан    Ураження незахищеного населення спостерігається тільки в  
Гидразин
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 межах району аварії (руйнування).Тетраетил свинцю
Сірковуглець
Хлорпікрин
Діоксан     Ураження в межах всієї зони зараження.

Таблиця 7.77
Критерії класифікації адміністративно-територіальних одиниць і 
об'єктів господарської діяльності за ступенем хімічної небезпеки

Критерії (показники) для 
віднесення АТО і СГ до 

хімічно небезпечних

Визначення об'єктів, які класифікуються
Хімічно небезпечний 
суб'єкт господарської 

діяльності

Хімічно-небезпечна 
адміністративно-

територіальна одиниця

К
іл

ьк
іс

ть
 н

ас
ел

ен
ня

, я
ке

 
по

тр
ап

ля
є 

в 
зо

ну
 

м
ож

ли
во

го
 х

ім
іч

но
го

 
за

ра
ж

ен
ня

 С
Д

О
Р

, 
(т

ис
. ч

ол
.)

С
ту

пі
нь

 х
ім

іч
но

ї 
не

бе
зп

ек
и

1 > 75 тис. чол. Більше 50 % населення 
(території)

11
40-75 тис. чол.

Від З0 до 50% населення 
(території)

111
До 40 тис. чол.

Від 10 до 30% населення 
(території)

1У Зона МХЗ не виходить за 
межі території СГ або його 

санітарно-захисної зони
П р и м і т к и :

    1. Під зоною можливого хімічного зараження СДОР розуміють площу кола з радіусом, який дорівнює 
глибині розповсюдження хмари зараженого повітря з концентрацією ураження (токсодозою). 
    2.   Для міст і  населених пунктів  ступінь  хімічної  небезпеки оцінюється  по частці  території,  яю 
потрапляє в зону МХЗ СДОР, допускаючи, що населення розміщено рівномірно по всій території.

Таблиця 7.78
Орієнтовний час випарювання СДОР з поверхні розливу при швидкості 

приземного вітру 1 м/сек (г-годин, д - діб, м — місяців)

Ємність зберігання 
СДОР, тон

Температура повітря, °С
-4 0 -2 0 0 +2 0 +4 0

Акрилонітрил
30* >1м 23 д 8 д 2,7 д 1 д
50* >1м > 1м 13,3 д 4,6 д 1,6 д
100 >1м >1м > 1м >1м 11 д
150 >1м >1м > 1 м >1м 12 д
250 > 1м >1м >1м >1м 15 д
100 > 1м > 1м > 1м > 1м >1м

Аміл
10* 5,8 д 3,1 д 1,8 д 25,0 г 16,0 г
30* 6,1 д 3,3 д 1,9 д 1,1 д 17,0 г
50* 6,3 д 3,4 д 2,0 д 1,2 д 18,5 г
100 >1м >1м 26,0 д 15,7 д 11 д

Аміак
З0* 1,2 д 20,0 г 15,0 г 11,0 г 7,8 г
50* 1,3 д 21,7 г 16,0 г 11,3 г 8,6 г
100 18,3 д 12,6 д 9,3 д 6,3 д 4,7 д
150 20,3 д 14,0 д 10,0 д 7,0 д 5,0 д
300 24,0 д 16,7 д 11,7 д 8,4 д 6,2 д
500 27,0 д 18,6 д 13,1 д 9,4 д 7,0 д

30000 > 1м > 1м 28,2 д 20,4 д 15,0 д
Хлор

1* 12,0 г 8,6 г 6,0 г 4,6 г 3,3 г
10* 13,9 г 9,9 г 6,9 г 5,4 г 3,8 г
З0* 15,3 г 10,9 г 7,6 г 5,9 г 4,3 г
50* 15,5 г 11,1 г 7,8 г 6,1 г 4,4 г
100 8,6  д 6,3  д 4,7 д 3,4 д 2,6 д
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150 9,6  д 7,0  д 5,2 д 3,9 д 2,9 д
200 10,2 д 7,4  д 5,5 д 4,1 д 3,1 д
300 11,3 д 8,3  д 6,2 д 4,5 д 3,4 д

Азотна кислота
>50 >1м >1м 23,5 д 10,0 д 4,5 д

Гептил
З0* >1м >1м 20,0 д 8,0 д 3,7 д
50* >1м >1м 23,5 д 10,0 д 4,5 д

>100 >1м >1м >1м >1м 15 д
Гідразин

З0* >1м >1м >1м 20,0 д 8,4 д
50* >1м >1м >1м 21,0 д 9,0 д

>100 >1м >1м >1м >1м >1м
Діхлоретаи

>50 >1м >1м  > 1м >1м >1м
Сірковуглець

10* 5,6 д 3,0 д 1,6 д 23,3 г 14,0 г
З0* 5,7 д 3,1 д 1,7 д 1,0 д 14,4 г
50* 5,8 д 3,2 д 1,8 д 1,1 д 15,8 г
100 >1м >1м 22,4 д 14,6 д 8,2 д

Тетраетил свинцю
>5 >1м >1м >1м >1м >1м

Фосген
5* 18,0 г 10,8 г 7,2 г 5,4 г 3,2 г
10* 18,6 г 11,2 г 7,4 г 5,6 г 3,4 г
З0* 20,1 г 12,1 г 8,1 г 6,1 г 3,7 г
50* 21,1 г 12,7 г 8,5 г 6,3 г 3,8 г
100 13,6 д 8,1  д 5,2  д 3,4 д 2,3  д

Продовження таблиці 7.78
Орієнтовний час випарювання СДОР з поверхні розливу при швидкості 

приземного вітру 1 м/сек (г-годин, д - діб, м — місяців)

Ємність зберігання 
СДОР, тон

Температура повітря, °С
-4 0 -2 0 0 +2 0 +4 0

Водень фтористий
20* 7,6 д 4,6 д 2,7 д 1,7 д 1,1 д
50* 8,5 д 5,1 д 3,0 д 2,1 д 1,3 д
100 >1м >1м >1м >1м 19,4 д
150 >1м >1м >1м >1м 21.3 д
250 >1 м >1м >1м >1м 25,6 д

Хлорпікрин
>30 > їм >1м >1м >1м >1м

Окисел  етилену
З0* 1,8 д 1,0 д 15,4 г 11,0 г 7,2 г
50* 1,9 д 1,1 д 16,8 г 12,0 г 7,7 г
100 25,0 д 15, І д 9,4 д 6,0 д 4,1 д
150 27,7 д 16,5 д 10,3 д 6,6 д 4,6 д

Сірчаний ангідрид
25* 1,2 д 20,4 г 13,6 г 9,0 г 6,8 г
50* 1,3 д 21,3 г 14,2 г 9,4 г 7,0 г
100 17,5 д 11,3 д 7,8 д 5,3 д 3,7 д
150 19,4 д 12,5 д 8,7 д 5,9 д 4,1 д
200 21,5 д 13,9 д 9,7 д 6,5 д 4,5 д

Ціанистий водень
І* 2,9 д 1,8 д 1,1 д 16,5 г 12,0 г

З0* 3,5 д 2,2 д 1,3 д 21,0 г 15,3 г
50* 3,9 д 2,5 д 1,5 д 21,8 г 15,8 г
100 >1м >1м 20,3 д 13,2 д 9,0 д
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         * - Розрахунки проведеш для випадку викиду СДОР на вільну поверхню. Час випарування 
СДОР з піддону в 5-7 більше наведеного в таблиці.

Примітки:
    1. Для інших розмірів ємностей, а також для інших температур повітря, треба робити розра-
хунки часу випаровування СДОР.
    2. Для сильно діючих отруйних речовин, яких не має в таблиці, треба робити окремі розра-
хунки.
    3. При використанні таблиці треба враховувати особливості зберігання і можливого виливу 
сильно діючих отруйних речовин на поверхню підстилки.

Таблиця 7.79
Орієнтовний час підходу хмари СДОР для місцевості без лісів з урахуванням 

вертикальної стійкості атмосфери (хв - хвилини; г — години)

Відстань
 до об'єкту, 

км

Вертикальна 
стійкість 

атмосфери

Швидкість вітру,  м / сек.

1 2 3

1 Інверсія 8 хв 4хв 3хв
Ізотермія 1І хв бхв 4хв
Конвекція 12 хв бхв 4хв

2 Інверсія 16 хв 8хв 5хв
Ізотермія 22 хв 1І хв 8хв
Конвекція 23 хв 12 хв 8хв

3 Інверсія 24 хв 12 хв 7хв
Ізотермія 32 хв 16 хв 1І  хв
Конвекція 33 хв 17хв 12 хв

4 Інверсія 32 хв 16 хв 10 хв
Ізотермія 41 хв 21 хв 14 хв
Конвекція 44 хв 22 хв 15 хв

5 Інверсія 40 хв 20 хв 12 хв
Ізотермія 48 хв 25 хв 17хв
Конвекція 52 хв 27 хв 19 хв

Продовження таблиці 7.79
Орієнтовний час підходу хмари СДОР для місцевості без лісів з урахуванням 

вертикальної стійкості атмосфери (хв - хвилини; г — години)

Відстань до 
об'єкту, км

Вертикальна 
стійкість атмосфери

Швидкість вітру,  м / сек.
1 2 3

6
Інверсія 48 хв 24 хв 14 хв

Ізотермія 58 хв 29 хв 20 хв
Конвекція 1,0 г 32 хв 22 хв

7
Інверсія 57 хв 28 хв 17хв

Ізотермія 1,2 г 32 хв 22 хв
Конвекція 1,2 г 36 хв 25 хв

8
Інверсія 1,1 г 32 хв 20 хв

Ізотермія 1,3 г 37 хв 25 хв
Конвекція 1,4 г 41 хв 28 хв

9
Інверсія 1,25 г 36 хв 23 хв

Ізотермія 1,4 г 41 хв 28 хв
Конвекція 1,55 г 46 хв 31 хв

10
Інверсія 1,4 г 40 хв 25 хв

Ізотермія 1,5 г 45 хв ЗОхв
Конвекція 1,7 г 50 хв 34 хв

15
Інверсія 2,0 г 47 хв 36 хв

Ізотермія 2,1 г 1,1 г 43 хв
Конвекція 2,4 г 1,2 г 48 хв

20
Інверсія 2,5 г 1,2 г 48 хв

Ізотермія 2,8 г 1,4 г 55 хв
Конвекція 3,1 г 1,5 г 1,0 г

Таблиця 7.80
Орієнтовний час підходу хмари СДОР для лісистої місцевості з урахуванням 

вертикальної стійкості атмосфери (хв - хвилини; г — години)

Відстань
 до об'єкту, км

Вертикальна 
стійкість атмосфери

Швидкість вітру,  м / сек.
1 2 3
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1
Інверсія 6 хв З хв 2 хв

Ізотермія 7 хв 4 хв З хв
Конвекція 8 хв 4 хв З хв

2
Інверсія 10  хв 5 хв 4 хв

Ізотермія 12  хв 7 хв 5 хв
Конвекція 14  хв 7 хв 5 хв

3
Інверсія 14  хв 7 хв 6 хв

Ізотермія 18 хв 9 хв 7 хв
Конвекція 20  хв 10 хв 7 хв

4
Інверсія 17  хв 9 хв 6 хв

Ізотермія 22  хв 11 хв 8 хв
Конвекція 25 хв 13 хв 9 хв

5
Інверсія 20 хв 10 хв 7 хв

Ізотермія 26  хв 13 хв 9 хв
Конвекція З0 хв 10 хв 10 хв

6
Інверсія 24 хв 12 хв 8 хв

Ізотермія З0 хв 15 хв 10 хв
Конвекція 35 хв 18хв 12 хв

7
Інверсія 27 хв 13 хв 9 хв

Ізотермія 32 хв 17 хв 12 хв
Конвекція 40 хв 20 хв 14 хв

8
Інверсія З0хв 15 хв 10 хв

Ізотермія 33 хв 19 хв 13 хв
Конвекція 44 хв 22 хв 15 хв

9
Інверсія 32 хв 16 хв 1І хв
Ізотермія 39 хв 21 хв 14 хв
Конвекція 48 хв 24 хв 16 хв

10
Інверсія 35 хв 18хв 12 хв

Ізотермія 45 хв 23 хв 15 хв
Конвекція 52 хв 26 хв 18 хв

15
Інверсія 53 хв 27 хв 18 хв

Ізотермія 1,0 г 31 хв 21 хв
Конвекція 1,2 г 36 хв 24 хв

20
Інверсія 1,1 г 33 хв 22 хв

Ізотермія 1,3 г 39 хв 26 хв
Конвекція 1,5 г 45 хв З0 хв

Таблиця 7.81
Перелік небезпечних речовин та їх порогових кількостей

№ 
пп.

Назва небезпечних речовин Кіль-
кість

№ 
пп.

Назва небезпечних речовин Кіль-
кість

1. 4-Амінодіфеніл

1кг

46. Діаліфос 100кг
2. Бензидин 47. Ціантоат
3. Солі бензидину 48. Амітон 1кг
4. Діметнлнітрозамін 49. Оксідісульфотон 100кг
5. 2-Нафтіламін 50. 2-Пропенал (акролеїн) 200т
6. Берилій 10 кг   51. Форат 100кг
7. Хлорметил, ефір

1кг

   52. Дісульфотон
8. 1,3-Пропан-сультон     53. Дематон
9. 2,3,7,8-Тетрахлордібензол- П- 

діоксин
   54. 00-Діетил S-етилтіометилфос-

фоффіиг

10. Миш'яковий ангідрид, миш'яко-
висті кислоти та їх солі

100кг   55. 00-Діетил S-ізопропілтіометил-
фосфордітіонат

11. Миш'яковистий водень 10кг   56. Піразоксон
12. Діметилкарбомол хлорид 1кг    57. Пенсульфотіон
13. 4-Морфолін (хлорформіл)    58. Параоксон
14. Фосген 750кг   59. Паратіон
15. Хлор 25 т 60. Аципфосметил
16. Сірководень 50 т 61. 00-Діетил 8-про-
17. Акрилонітрил 200т 62. Тіоназін
18, Ціанистий водень

20 т
63. Карбофупан

19. Сірковуглець 64. Фосамідон
20. Бром 65. Мевінфос
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500т21. Аміак 66. Паратіонметил
22. Ацетилен

50т
67. Ацитосетил

23. Водень 68. Циклогексімід
24. Оксид етилену 69. Діфацінон
25. Оксид пропілену 150т 70. Тетраетилендісуль фотетрамін
26. Аллівовий спирт

200т
71. ЕРН

27. Алламін 72. 4-фтормасляна кислота (ефіри

1кг
28. Етиленамін

50т
73. 4-фюрфогснева кислота

29. Формальдегід (90%) 74. 4-фтормасляна кислота
З0. Сурм’янистий водень 100кг 75. 4-фтормасляна кислота (солі)
31. Фосфористий водень 76. Фтороцетна кислота
32. Бромистий метил 200т 77. Фллюенітил 100кг
33. Метил ізоціанат 150кг   78. 4-фтормасляна кислота (аміди 1кг
34. Діметилфосфорамід ціанової  

кислоти
1т 79. 00-Діетил S-етилсульфінілме-

тилфосфортіонат 100кг
35. Промуріт (1,3,4-діхлорфеніл)-3-

триазенід-карбоксамід
100кг

80. Тірпат 1,4 - діметил 1,3-дітіолан 
-2-карбоксальдегід, О-метилкар-

36. 2-Ціанпропан-20л 200т 81. 4-фторкротоиова кислота(солі) 1кг
37. Селенистокислий натрій 100кг 82. Пентаборан

100кг38. Біс (2-хлоретил) сульфід 1кг 83. Ізобензан
39. Окисли азоту 50т 84. Етіон
40. Фосацетим 100кг 85. Альдікарб

  41. Тетраетил свинцю 50т 86. Фтороцетна кислота, аміди
1кг  42. Хлорфенвинфос

100кг
87. 4-фторкротонова кислота, ефіри

  43. Кримідин 88. Фтороцетна кислота , оопі
 44. Хлорметилефір 1кг 89. Фтороцетна кислота, ефрн
45. Карбофенотіон 100кг  90. Ізодрин 100кг

Продовження таблиці 7.81
Перелік небезпечних речовин та їх порогових кількостей

№ 
пп.

Назва небезпечних речовин Кіль-
кість

№ 
пп.

Назва небезпечних речовин Кіль-
кість

91. 4-фторкротонова кислота, аміди 1кг 137 2,4,6-Тринітрорезорцінол

50т
92. Фтористий водень 50т 138 2,4,6-Тринітрофенол
93. Гексаметилфосфорамід 1 кг 139 2,4,6-Тринітротолуол
94. Юглон 100кг 140 2,4,6 -Тринітрофенол
95. Варфарін 141 Трет-бутілпероксіацегат (>70%)
96. 2-хлоранілін 10 кг 142 Азід свинцю
97.  4-фтор-2-гідрооксімасяяна 

 кислота, сомі
1кг 143 Аміачні селітри та їх суміші 

(добрива, азот більше 28%)
5000т 
2500т

98. Гідросіацетоніпріл 100кг 144 Спалахуючі речовини 200т
  99. 4-фтор-2-гідрооксімасяяна к-та

1кг
145 Двохоксид сірки

250т  100 4-фтор-2-гідрооксімасляна 
кислота, ефіри

146 Сірчаний ангідрид
147   Хлористий водень

  101 4-фтор-2-гідрооксімасляна кис-
лота, аміди

148 Нітрат целюлози (вміст азоту 
12,9%)

100т

  102 1,2,3,7,8,9-гексахлордібензол-
пріоксин

100кг  149 Трет-бутілпероксі-ізобутилат 
(концтр.>70%) 50т

  103 1 -Пропан-2-хлор-1,3-діольдіацетат 10кг 150 Трет-бутілперексіізопропілкар-
бонат (концентр.>80%)  104. Пропіленамін 50т

  105. Діфтороксид 10кг   151 Хлорат натрію 250т
106 Діхлориста сірка 1т   152 Трет-бутілперексімалеат (>80%)

50т107 Шестифтористий селен

10кг

  153 Дібензилбутілперексідікарбонат
108 Гідропенселонід   154 Ді-н-пропіл пероксідікарбонат 

109 Триетилеимеламін
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 (>80%)
110 ТЕРР

100кг

  155  Ді-секбушлперокодкарбонат 

111 Сульфотел   156
  15

   2,2-біс (третбутил-пероксі / 
   бутан (кониентр.>70%)112 Дімефокс

113   Три (циклогексин), станіл-ІН-
1,2,4-триазол

157   1-біс (третбутилпероксі / цикло-
  гексан (>80%)

114 Кобальт 1т   158   1,3,5-Триамін-2,4,6-тринітро-   
  бензол115 Нікель

116 Анабазин

100кг

159 3,3  6,6 9,9-гексаметил-1,2,4,5-
117 Шестифтористий телур 160 2,2-Дігідропероксіпропан (>30%)
118 Трихлорметенсульфенілхлорид 161 Метилетілкетонпероксід (>60%)
119 1,2-Діброметан 50т 162 Метилізобугилкет онпероксід 
120 Згораємі речовини 200т 163 Пероцетова кислота (>60%)
122 Діетиленглікольдініпрат 164 Гримуча ртуть 10 т
123 Дінітрофенол, солі 165 Свинець 2,4,6-тринітрорезарци-

50т124 Біс амін   166 Циклотетраметилентетранітамін
125 Пентаерітріголтетранітрат 167 2,2;4,4;6,6-Гексанітростильбен

126 Циклотриметилентринітрамін

50 т

 168 Азід барію
127 2,4,6-Тринітроанізол 169 Ді-ізобутилпероксі
128 Гідразіннітрат 170 Етиленглікольдінітрат 10 т
129 Тринітроанілін 171 Етилнітрат 50т
130 2,4,6-меіил-2,4,6-тетранітроанілін 172 Триоксид сірки, сірчаний 75т
131 Тринітробензойна кислота 173 Діетилпероксідікарбонат, >30% 50т
132 Тринітробензол 174 Трет-бутилперосіпівалат (>77%)
133 Нітрогліцерин 10 т 175 Пікрамат натрію
135. Хлорнітробензол 50т 176 Рідкий кисень 2000т
136. Тринітрокрезол

Примітки: 1.Указані вище кількості небезпечних речовин відносяться до кожної установки або групи установок,  
що  належать  одному  виробнику,  коли  відстань  між  установками  недостатня,  щоб  при  непередбачених  умовах  
уникнути небезпеки виникнення крупних аварій.  2. Ці кількості не повинні перебільшувати в будь-якому випадку для 
кожної групи установок, які належать одному виробнику, якщо відстань між ними не перебільшує 500м.

                                                                                                                     Таблиця 7.82
Рекомендовані орієнтовні відстані віддалення від житлових масивів та 

виробництв, що пов'язані з значними небезпеками

№№ 
пп.

Найменування 
небезпечних речовин

Максимальна
місткість ємності, т

Безпечна відстань,
м

1. Фосген 2 і більше 1000
2. Хлор 10-100 1000
3. Фтористий водень 10 і більше 1000 
4. Сірчаний ангідрид 15 і більше 1000
5 Акрилонітрил 20 і більше 250
6. Ціанистий водень 20 і більше 1000
7. Сірковуглець 20 і більше 250
8. Нітрат амонію (азот > 28%) 500 і більше >600
9 Двоокис сірки 20 і більше 1000

10. Аміак 100 і більше 1000
11. Бром 40 і більше 600
12. Водень 2 і більше 500
13. Окисел етилену 5-25 100 
14. Склад   

пропілену
Без тиску 5-25 500
Під тиском Більше 25 1000

15. Метилізоціанат 1 1000

Всі проведені розрахунки щодо оцінки можливої хімічної обстановки на 
об'єкті господарської діяльності (в відділі з питань надзвичайних ситуацій 
та цивільного захисту району або міста обласного підпорядкування) підля-
гають щорічному корегуванню з врахуванням змін і доповнень, які сталися 
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на підпорядкованій території.
В разі  виникнення надзвичайної  ситуації  на  підпорядкованій території 

завчасна  оцінка  хімічної  обстановки  уточнюється  на  основі  проведення 
розвідки  для  кінцевого  прийняття  рішення  на  організацію  і  проведення 
рятувальних і невідкладних робіт в осередках можливого хімічного зара-
ження.

7.1.4. ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ОЦІНКА НАСЛІДКІВ
МОЖЛИВИХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА ВИБУХОВИХ

ТА ПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ'ЄКТАХ

Оцінка факторів ураження від вибухів газоповітряних і вуглецевих 
повітряних сумішей

    При руйнуванні об'єктів, які мають запаси або використовують в вироб-
ництві вибухові небезпечні речовини (метан, пропан, бутан, етан, пропи-
лен, бутилен та інші) виникають газоповітряні і вуглецеві повітряні суміші.

Пломінь приводить до вибуху суміші з великою силою, що завдає знач-
ної шкоди (руйнування будинків і споруд, будівельних конструкцій і облад-
нання  та  інженерних  комунікацій),  а  іноді  приводить  і  до  втрат  серед 
населення. Основними факторами ураження аварій на вибухових і пожеж-
них небезпечних об'єктах є:

• повітряна ударна хвиля (надмірний тиск в фронті повітряної ударної 
хвилі);

• теплове випромінювання (щільність теплового потоку);
• осколочні поля (кількість осколків, кінетична енергія і  радіус їх роз-

літання );
•  токсичні  навантаження  (граничне  допустима  концентрація,  токсична 

доза).
При  вибуху  вуглецевих  повітряних  сумішей,  виникають  дві  зони 

ураження: детонаційна хвиля з тиском біля 17 кгс/см2 в межах хмари газо-
повітряної суміші з радіусом Rо і повітряна хвиля за його межами.

Початковий  радіус  хмари  газоповітряної  суміші  Rо може  бути 
визначений за формулою або за допомогою таблиці 7.83:

Rо = 8,5х√ Q·Кн , де: 
   Q -  кількість  суміші  в  тонах;  Кн-  коефіцієнт  переходу  зрідженого 
продукту в газоповітряну суміш, який дорівнює 0,6.

Таблиця 7.83
Визначення початкового радіусу Rо хмари газоповітряної 

суміші, в метрах

Кількість продукту, т 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
Радіус Rо,  м 3,1 4,6 6,5 8,0 9,2 10,2 11,1 12,1 12,9 13,5

Кількість продукту, т 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Радіус Rо,  м 14,4 20,2 24,8 28,7 32,0 35,2 38,0 40,7 42,5 45,3

Кількість продукту, т 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Радіус Rо,  м 48,1 50,0 51,8 53,6 55,5 57,6 59,2 61,0 62,9 64,8

Кількість продукту, т 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100
Радіус Rо,  м 72 78 85 90 102 111 120 128 135 142

Кількість продукту, т 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900
Радіус Rо,  м 175 202 236 248 296 320 350 379 401 421

Кількість продукту, т 1000 3000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
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Радіус Rо,  м 453 622 827 905 1014 1110 1186 1278 1360 1432

У випадку,  якщо величина  продукту  не  співпадає  з  табличною вели-
чиною, Rо знаходять інтерполяцією між суміжними величинами, а вели-
чину надмірного тиску визначають за співвідношенням R : Rо, що наведені 
в таблиці 7.84.

Таблиця 7.84
Визначення величини надмірного тиску в залежності від радіусу Rо

R : Ro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Тиск, кгс/см2 17 1,63 0,82 0,5 038 0,28 0,22 0,20 0,17 0,15

R : Ro 11 12 13 14 15 20 25 30 35 40
Тиск, кгс/см2 0,13 0,1 0,09 0,08 0,07 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01

Визначення відносної кількості будинків, споруд та інших об'єктів міста 
(населеного пункту),  що отримали різну  ступінь руйнувань в  зонах ура-
ження від вибухів і вторинних факторів від кількості об'єктів в зоні здійс-
нюється за таблицею 7.85.
                                                                                                                     Таблиця 7.85
Визначення ступені руйнування об'єктів (в %) в зонах ураження від вибухів

Найменування 
об'єктів

Тиск на межі 
зони, кгс/см2

Ступінь руйнування в % % об’єктів, 
що зберег-

лисяПовні Сильні Середні Слабкі

Дерев'яні будинки
1 100 - - - -

1-0,3 100 - - - -
0,3-0,1 21 42 37 - -

Цегляні 1-2 поверхові 
будники

1 100 - - - -
1-0,3 77 23 - - -

0,3-0,1 - 8 35 - -
Продовження таблиці 7.85

Визначення ступені руйнування об'єктів (в %) в зонах ураження
від вибухів

Найменування 
об'єктів

Тиск на межі 
зони, кгс/см2

Ступінь руйнування в % % об’єктів, 
що зберег-

лисяПовні Сильні Середн
і

Слабкі
-

Цегляні 3-х поверхові 
і вище будинки

1 100 - - - -
1-0,3 100 - - - -

0,3-0,1 - 21 42 37 -
Промислові будинки 
з важким металевим 

каркасом

1 100 - - - -
1-0,3 23 33 44 - -

0,3-0.1 - - - 100 -
Промислові будники 
з легким металевим

каркасом

1 100 - - - -
1-0,3 38 62 - . .
03-0,1 - - 21 79 -

Складські цегляні 
будинки

1 100 - - - -
1-0,3 56 44 - - -

0,3-0,1 - - 21 79 -

Будинки і споруди 
ТЕЦ

1 100 - - - -
1-0,3 47 30 23 - -

0,3-0,1 - - 8 35 57
Підземні мережі 

комунального 
господарства

1 11 2 7 70 10
1-0,3 - - - - 100

0,3-0,1 - - - - 100

Водонапірні бапгги
1 100 - - - -

1-03 14 9 77 - -
0,3-0,1 - - - - 100

Заглиблені 1 49 - - . 51
1-0,3 - - 14 - 86
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03-0,1 - - - - 100

Сховища 11 класу
1 13 3 5 5 74

1-0,3 - - - - 100
0,3-0,1 - - - - 100

Сховища 111 класу
1 16 6 7 9 62

1-03 - - - - 100
0,3-0,1 - -. - - 100

Сховища 1У класу
1 30 8 20 18 24

1-0,3 - - - - 100
03-0,1 - - - - 100

Сховища У класу
1 53 23 24 - -

1-0,3 - - - 2 98
0,3-0,1 - - - - 100

Відносні  розміри  зон  ураження  міста  (населеного  пункту)  в  межах 
території міста в залежності від ступені ураження при вибухах вуглецевої 
повітряної суміші (вибухової речовини) визначається за допомогою таблиці 
7.86 та формул.

Таблиця 7.86
Визначення ступеню ураження міста (населеного пункту) в залежності від 

тиску на межах зон

Тиск на межі 
зон, кгс/см2

Ступінь ураження міста (населеного пункту), %
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

1 d1 2 5 7 10 13 15 17 20 23 25

1-0,3 d2 8 15 23 30 37 45 53 60 67 75

0,3-0,1 d3 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Для орієнтовної оцінки можливого об'єму руйнувань на території міста 
(населеного пункту) необхідно відносний розмір зони осередку ураження dј 

(табл.7.86)  помножити  на  відносну  кількість  об'єктів  Wј (табл.7.85),  що 
отримали ту чи іншу ступінь руйнувань в даній зоні та скласти отримані 
результати в трьох зонах: 

W = d1·W1 +d2·W2+d3·W3

Вірогідність розлітання осколків на відстань R (м) визначається за графі-
ком (рис. 7.1). Прийнято, що у разі попадання осколку в технологічне об-
ладнання, воно отримує повне руйнування.

Для  циліндричних  і  сферичних  резервуарів  всі  напрямки  розлітання 
осколків приймаються рівно вірогідними.

При руйнуванні горизонтальних резервуарів напрямок розлітання оскол-
ків обмежено двома секторами (рис.7.2).

Усередині  кільцевого  сектору  всі  напрямки розлітання  осколків  прий-
нято рівно вірогідними.

Прогнозування полів дії токсичних речовин, які приймають участь в тех-
нологічному процесі або виникають в ході аварії на вибуховому чи пожеж-
ному небезпечному об'єкті, здійснюється аналогічно як для хімічно небез-
печного об'єкту.

227

Рис. 7.1

Вірогідність 
розлітання осколків
 на відстань в метрах



Для визначення радіуса ураження від вибуху газоповітряної (вуглецевої 
повітряної)  суміші  можливо  скористуватися  графіком,  який  наведено  на 
рисунку 7.3.
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Рис. 7.3

Графік 
визначення радіусу 

ураження повітряної 
ударної хвилі хмари 

газоповітряної суміші 
(ГПС)

Рф , кгс/см2 

Рис. 7.2

Схема розлітання 
основної маси 

осколків 
горизонтального 

резервуару



Для знаходження радіуса ураження за графіком необхідно знати:
• масу газоповітряної (вуглецевої повітряної) суміші, в тонах;
• надмірний тиск в фронті повітряної ударної хвилі, який визначає дану 

зону підвищеної небезпеки, кгс/ см2.

Оцінка пожежної обстановки

Масштаби і характер пожеж залежать від типу і об'ємів ураження, харак-
теристик забудови, пожежної небезпеки об'єктів, метеорологічних умов та 
інших факторів.

Під пожежною обстановкою треба розуміти масштаби і щільність ура-
ження пожежами населених пунктів, об'єктів і прилягаючих до них лісних 
масивів,  що оказують вплив на роботу об'єктів господарської  діяльності, 
життєдіяльність населення, а також на організацію і проведення рятуваль-
них та невідкладних робіт.

Попередня оцінка пожежної обстановки має ціль виявити можливі осе-
редки виникнення суцільних пожеж і огневих штормів та спланувати про-
ведення  попереджувальних  протипожежних  заходів,  а  також  розробити 
план ліквідації суцільних пожеж та огневих штормів на випадок їх виник-
нення.

При оперативній оцінці пожежної обстановки визначаються зони суціль-
них пожеж,  протяжність фронту вогню в осередках ураження і  кількість 
протипожежних сил, необхідних для ліквідації пожеж. Всі розрахунки про-
водяться в залежності від ступеню ураження міста (населеного пункту) та їх 
площі.

Розміри площі масових пожеж, протяжність фронту вогню і потреба в 
пожежних відділеннях для ліквідації пожеж наведені в таблицях 7.87-7.89.

Оперативна оцінка пожежної обстановки виконується на плані міста 
(населеного пункту, об'єкту) з відображенням на ньому: важливих об'єктів, 
основних  джерел  протипожежного  водозабезпечення  і  під'їзди  до  них, 
можливі  зони суцільних пожеж і  огневих штормів,  розміщення протипо-
жежних сил, організацію взаємодії з іншими силами та органами управлін-
ня з питань цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій.

Таблиця 7.87
Розміри площі масових пожеж (км2) в залежності від ступеню ураження 

міста (населеного пункту)

Площа 
міста, км2

Ступінь ураження міста (населеного пункту)

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

До 25 0,2 0,7 1,5 1,8 6,0 6,5 6,0 5,8 5,0 4,5
50 0,5 1,5 3,0 3,5 12,0 13,0 12,0 115 10,0 9,0
75 1,8 4,8 7,0 9,2 265 305 285 255 20,0 145
100 3,0 8,0 11,0 15,0 45,0 48,0 45,0 40,0 30,0 20,0
300 255 49,0 75,0 105 185 197 185 160 140 13 0

Таблиця 7.88
Протяжність фронту вогню (км) в залежності від ступеню ураження 
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міста (населеного пункту)

Площа 
міста, км2

Ступінь ураження міста (населеного пункту)
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

До 25 1,2 1,9 2,5 3,3 5,8 6,0 5,8 5,5 4,8 4,0
50 2,5 3,8 5,0 6,5 11,5 12,0 11,5 11,0 9,5 8,0
75 3,8 5,6 7,5 9,8 17,2 18,0 17,2 16,5 14,2 10,0
100 5,0 7,5 10,0 13,0 23,0 24,0 ДО 22,0 19,0 16,0
300 15,0 22,5 30,0 39,0 69,0 72,,0 69,0 66,0 57,0 48,0

Таблиця 7.89
Потреба в пожежних відділеннях (одиниць) для ліквідації пожеж в 

залежності від ступеню ураження міста (населеного пункту)

Площа 
міста, км2

Ступінь ураження міста (населеного пункту)
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

До 25 20 30 48 60 90 93 90 81 75 62
50 40 60 95 120 180 186 180 162 150 125
75 60 90 142 180 270 280 270 244 225 188
100 80 120 190 240 360 375 360 325 300 250
300 240 360 570 760 1080 1125 1080 975 900 750

Пожежі і вибухи на об'єктах господарської діяльності з ураженням жит-
лової зони можуть виникати не тільки в результаті виникнення осередків 
пломені,  але і при руйнуванні елементів об'єктів, а також при раптовому 
припиненні подання електричної енергії, води, газу, пару і т.д.

Вірогідність  перетворювання осередків  пломені  в  окремі  або  суцільні 
пожежі  в  значній  мірі  залежить  від  вогнестійкості  будинків  і  споруд, 
щільності  забудови  і  ступені  руйнування.  Тривалість  суцільної  пожежі 
може змінюватися в широких межах. Швидкості розповсюдження пожеж 
зависять  від  швидкості  приземного  вітру  та  від  характеристики  району 
можливої пожежі (табл.7.90).

Таблиця 7.90
Швидкість розповсюдження пожежі (м/год.) в залежності від 

швидкості приземного вітру та характеристики району пожежі

Район розповсюдження пожежі
Швидкість розповсюдження пожежі, м/год.

При слабому вітрі, 
3-5 м/сек.

При сильному вітру, 
10-20 м/сек.

В районах забудови будинками 1У, У 120-300 300-900

В районах забудови будинками 11,111 60-120 150-350

В забудові сільського типу ( 1У, У ступеню 600-900 До 2500

При лісних пожежах
Низові 100-200 До 1000

Верхові 200-600 До 25000

7.1.5. ПРОГНОЗУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПРОРИВУ ГРЕБЕЛЬ

З  метою  завчасного  планування  проведення  рятувальних  та  інших 
невідкладних  робіт  в  зонах  катастрофічного  затоплення  внаслідок  мож-
ливого прориву гребель (штучних і природних) виконується завчасне прог-
нозування  можливих  хвиль  прориву  та  розмірів  катастрофічного  затоп-
лення.

Вихідними даними для проведення необхідних розрахунків є:
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     L - відстань створу, який розглядається, від греблі (км);
     В - приведений розмір прорану (1; 0,5; 0,25);
     J - уклон водної поверхні (визначається за допомогою карти);
     hм - висота площадки (визначається за допомогою карти), м;
     hзат. -максимальна  висота  затоплення  частки  місцевості  в  створі 
(визначається за допомогою карти), м;
     hср.- висота прямокутника, еквівалентного площі змоченого периметру в 
створі при максимальній глибині затоплення (визначається за допомогою 
карти), м;
     Н - висота греблі, м.

Розрахунки  максимальної  висоти  хвилі  прориву,  максимальної 
швидкості  потоку,  середньої  швидкості  потоку  води  в  точці  створу  та 
тривалості  затоплення  території  здійснюється  за  допомогою  формул  і 
таблиць 7.91-7.93:

     1.Визначення висоти і швидкості хвилі прориву:

         h = Ah :√Bh+L     V=Av :√ Bv+L ,  де:
Аh,  Вh,  Аv,  Вv-  коефіцієнти апроксимації,  знаходяться  за  допомогою таб-
лиць;

2. Визначення середньої швидкості потоку води:
Vсер·= (1:ne) · hзат

2/3 · J1/2,  м/сек., де: ne = (1-V) · hсер.
2/3 · J1/2

3. Визначення часу затоплення території:
τ  =β(tгр. -  tфр)  ·(1- hм :h), де:

hм - висота частки місцевості до рівня води в річці в межень, м;
β -коефіцієнт, що залежить від висоти греблі,  гідравлічного уклону та 

інших параметрів; всі коефіцієнти знаходяться за допомогою таблиць.

Таблиця 7.91 
Визначення коефіцієнту β

J · L : H
Висота греблі в долях від середньої глибини ріки в 

нижньому б'єфі (Ьо)

Н = 10 ho Н = 20 ho

0, 05 15, 5 18, 0
0, 1 14, 0 16, 0
0, 2 12, 5 14, 0
0, 4 11, 0 12, 0
0, 8 9, 5 10, 8
1, 6 8, 3 9, 9
3, 0 7, 9 9, 6
5, 0 7, 6 9, 3

Таблиця 7.92
Час приходу гребня (tгр) і фронту (tфр) хвилі прориву до створу, 

який розглядається

L¸ К 
м

Н= 20 м Н = 40 м Н = 80 м
J=1·10 -4 J=1·10 -3 J=1·10 -4 J=1·10 -3 J=1·10 -4 J=1·10 -3

tгр tфр tгр tфр tгр tфр tгр tфр tгр tфр tгр tфр

5 0,2 1,8 0,2 1,2 0,1 2 0,1 1,2 0,1 1,1 0,1 0,1
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10 0,6 4 0,6 2,4 0,3 3 0,3 2 0,2 1,7 0,1 0,4
20 1,6 7 2 5 1 6 1 4 0,5 3 0,4 1
40 5,0 14 4 10 3 10 2 7 1,2 5 1 2
80 13 30 11 21 8 21 6 14 3 9 3 4
150 33 62 27 43 18 40 15 23 7 17 6 9

Таблиця 7.93
Коефіцієнти апроксимації

В
Н,
м

Значення коефіцієнтів при уклонах
J = 1·10 -4 J = 5·10 -4 J = 1·10 -3

Аh Вh Ау Ву Аh Вh Ау Ву Аh Вh Ау Ву

1

20 100 90 9 7 70 50 13 10 40 18 16 21
40 280 150 20 9 180 76 34 12 110 30 32 24
80 720 286 39 12 480 140 52 16 300 60 62 29
150 1880 500 79 15 1240 234 100 21 780 106 116 34
250 4000 830 144 19 2600 370 174 25 1680 168 208 40

0,5

20 138 204 11 11 92 104 13 23 56 51 18 38
40 340 332 19 14 224 167 23 25 124 89 32 44
80 844 588 34 17 544 293 43 31 320 166 61 52
150 2140 1036 62 23 1280 514 79 38 940 299 113 62
250 4520 1976 100 28 2600 830 130 46 180 490 187 79

0,25

20 140 192 8 21 60 100 11 33 40 38 15 43
40 220 388 13 21 192 176 21 36 108 74 30 50
80 280 780 23 21 560 320 41 41 316 146 61 65
150 2420 1456 41 20 1393 572 77 51 840 172 114 89
250 4740 2420 67 16 2800 932 126 62 1688 452 191 116

Для  оцінки  можливих  наслідків  прориву  гребель  можливо 
скористатися  атласами,  які  розроблені  проектними  інститутами 
відповідних відомств (Міненерго і Мінводхозу), що мають необхідні 
розрахунки  та  схеми  можли-вого  катастрофічного  затоплення  з 
урахуванням  технічних  характеристик  гідровузлів  і  топографічних 
особливостей території.

Оцінка можливих наслідків прориву гребель водосховищ і заходи щодо 
їх запобігання і ліквідації відображаються як в територіальних так і об'єкто-
вих планах цивільної оборони.

7.2. ПРОГНОЗУВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК СТИХІЙНИХ ЯВИЩ 
І ЇХ НАСЛІДКІВ                                                                                            

7.2.1. Прогнозування гідрологічних явищ

Під  гідрологічними  прогнозами  розуміється  обгрунтування  передба-
чення гідрологічних стихійних явищ та їх основних характеристик. Прог-
нози  можливих  гідрологічних  явищ  (короткотермінові  та  довгострокові) 
складаються Гідрометцентром України та його структурними органами.

Завчасність  короткострокових  прогнозів  гідрологічних  явищ  складає 
декілька діб (звичайно 1-3), а довгострокових декілька місяців (звичайно 1-
2,5). Для орієнтовних оцінок можливих максимальних витрат та рівнів води 
в  періоди весняного,  літнього,  осіннього або зимового паводку викорис-
товуються таблиці 7.94-7.55.

Таблиця 7.94
Багатолітня амплітуда коливання рівня води малих і середніх річок

Амплітуда коливань, м
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Площа водозбору, Найменша Середня Найбільша
50 1.1 2,0 2,9
500 2,2 3,2 4,7
2000 3,2 4.7 7,0
5000 4,0 6,9 9,0
10000 4,9 7,5 10,2
20000 6,0 8,8 10,5

Таблиця 7..95
Приближені значення максимальних витрат води великих річок,  куб. м/с

Гідрологічний 
район

Площа водозбору, кв. км
100 500 1000 5000 10000 20000

В період весняного наводку (повтор 1 раз на 50 -100 років)
Дніпро-Донський 120 375 600 1800 3000 4800

Дністровський 80 240 380 1100 1800 3000
Азово-Чорноморський 80 225 350 1000 1500 2400

В період літньо-осіннього  паводку (повтор 1раз на 20-50 років)
Дніпро-Донський 60 120 160 325 450 600

Дністровський 140 250 350 600 750 900
Азово-Чорноморський 35 85 120 275 400 600

В період зимового наводку (повтор І раз на 20-50 років)
Дніпро-Донський 120 225 300 600 750 1000

Азовс-Чорноморський 60 150 230 600 860 1300

Гірських річок (повтор І раз на 20-50 років)
Гідрологічний район Площа водозбору, кв. км

50 100 500 1000 5000 10000
Східний Карпатський 275 400 850 1200 3300 2400

Гірськокримський 180 200 250 300 375 -

Методика  прогнозування в управліннях (відділах) з питань НС та ЦЗН 
заключається в наступному: 

1.  Отримуємо  від  Гідрометцентру  України  (або  його  територіальних 
гідрометеоцентрів)  прогнозні  карти  з  даними  про  максимально  можливі 
перевищеннях  або  пониженнях  рівнів  води  при  прогнозуванні  повені 
відносно середніх багатолітніх рівнів.

2. Для зацікавлених нас пунктів (міст, сіл і т.д.) сумуємо величини пере-
більшення з відповідними величинами середніх багатолітніх рівнів для цих 
пунктів, які беруться з відповідних таблиць, що знаходяться в гідрометео-
центрах або в  управліннях (відділах)  з  питань НС та  ЦЗН.  В результаті 
отримуємо очікувані  величини максимального рівня води в  зацікавлених 
пунктах в період повені.

3. Із каталогів небезпечних об'єктів вибираємо для пунктів, що розгля-
даються, відповідні критичні рівні і порівнюємо їх з очікуваними значен-
нями максимальних рівнів. В результаті отримуємо інформацію о можливій 
ступені затоплення об'єктів, що інтересують нас.

Головна задача прогнозування заторів і зажирів - це оцінити максималь-
но  можливі  рівні  заторів  і  зажирів  води  в  руслах  річок.  Прогнозування 
заторів і зажирів виконують служби Гідрометцентру України (або терито-
ріальні гідрометцентри).

В основу таких розрахунків знаходяться емпіричні залежності, які вста-
новлюють залежність цих характеристик від величини витрат води у льо-
дяної кромки, або від інших параметрів русла, що зв'язані з цією величи-
ною. Для середніх і великих річок України типовими є наступні залежності:
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∆Н макс.зат.= kзат. · hQ зат.  і  ∆Н макс.заж..= kзаж.· hQ заж. , де:

∆Н макс.зат і ∆Н макс.заж - величини максимального заторного чи зажирного 
підйому рівня води у гребня затору (зажеру) над рівнем без затору (зажеру);

hQ зат.   і hQ заж.  - середня глибина ріки при витраті води відповідно Qзат. і 
Qзаж. (приймаються, як правило, Qкрит..);

kзат. і kзаж. - коефіцієнти, що залежать від уклону ріки, які визначаються за 
таблицею:

Уклон ріки,  J, % 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
Коефіцієнт, kзат. 0,08 0,34 0,53 0,65 0,77
Коефіцієнт, kзаж. 0,8 1,2 1,5 1,7 1,9

Так як головна небезпека затору (зажеру) льоду заключається в значному 
підйомі рівня води в річці, при якому вода виходить із берегів, то оцінка 
можливих заторів і зажирів виконується аналогічно як для паводків.

Маючи Каталог критичних або небезпечних відміток (рівнів) можливо, 
використовуючи в  якості  вихідних  даних значення прогнозних  максима-
льних рівнів води затору або зажеру в  зацікавлених пунктах,  спрогнозу-
вати,  які  населені  пункти  (об'єкти  господарської  діяльності)  можливо 
будуть затоплені. В поняття прогнозу нагону води входить оцінка величини 
підйому  рівня  води,  а  також  орієнтованого  часу,  до  якого  цей  підйом 
очікується.  Прогноз нагону затоплення періодично уточнюється за часом 
підвищення рівня води.

Прогнозування  нагону  і  підйому  рівня  води  здійснюється  Гідромет-
центром України (або його територіальними гідрометцентрами). Прогнози 
затоплення від хвилі нагону є короткочасними.

В  основу  методики  прогнозування  покладені  математичні  залежність 
підйому рівня води від висоти сформованої в морі протяжної хвилі нагону 
та дії на неї вітру. Прогнозування наслідків явищ затоплення території від 
хвилі  нагону  води  засновано  на  використанні  багатолітніх  статистичних 
даних о таких наслідках для даної місцевості.

7.2.2. Прогнозування селів

Під прогнозуванням селів або прогнозом селевої небезпеки треба розу-
міти завчасне передбачення формування селевого потоку в даному районі, 
що включає прогнозування селів як в просторі, так і за часом, а також прог-
нозування значень деяких основних характеристик селів.

Завчасність  прогнозу  селевої  небезпеки  розділяється  на  понаддовго-
строкові (до місяців), короткострокові (3-4 тижні), термінові (1-3 доби), а 
також оперативні (визначаються часом приходу хвилі селю до населеного 
пункту чи об'єкту). Такі прогнози виконуються Гідрометцентром України 
(або територіальними гідрометацентрами) і найбільш вірогідними із них є 
короткострокові та оперативні.

Прогнозування виникнення селів здійснюється наступним образом:
1. В результаті прогнозування в просторі (з використанням відповідних 

карт) виявляються селеві осередки, їх тип, середній уклон α (в градусах) і 
площа водозбору F (км2) кожного осередку.

2. В залежності від типу селевого осередку визначається середній  d (м) 
діаметр уламків, що анкирують формуючий сель грунт, який визначається 

234



за таблицею:

Тип селевого осередку Гірський район Карпат

Врізання 0,5
Ритвина 0,3

Скельний осередок 0,2

Осередок раззосередження (Селеформування) 0,1

3. За значеннями величини d ,  уклону селевого осередку α і площі водо-
збору  F за допомогою номограми, що наведені на рис.7.4, визна-чаються 
селеформуючі витрати Qкрит. (куб.м/сек), критична інтенсивність утворення 
стоку g крит. (мм/хв), час включення водозбору в процес водовіддачі Тв  (хв) і 
критична висота шару опадів Нш.кр. (мм).

4. Для визначення висоти шару виникнення стоку опадів  Нш із висоти 
прогнозного шару Нп вичитається значення висоти шару початкових втрат 
Но (яке складає для районів помірної вологості - 2 мм, а для районів значної 
вологості - 0):                           Нш = Нп - Но

       
  q ,        0,7       0,5       0,3      0,1   0    10    20     30    40    50    α˚

         
5. На координатному полі Т і Н номограми визначають положення точки, 

що відповідає отриманому прогнозу тривалості Тп і шару виникнення стоку 
опадів Нш  . Якщо Нш > Нкр і точка (Тп і Но) лежить вправо від прямої qкрит. 

для даного водозбору, то видається прогноз "селева небезпека .
Для  селів  змішаного  виникнення  (дощі  і  весіннє  сніготанення)  селе-

небезпечними признаками є велика щільність сніжного покрову на протязі 
кілька  днів  при  стійкій  високій  температурі  повітря,  особливо  якщо  за 
синоптичній ситуації в ці періоди очікуються дощі та грози.

Додатковими  гідрологічними  признаками  наступу  селевої  небезпеки  є 
різке збільшення швидкостей, глибин, а відповідно витрат гірських річок, а 
також збільшення їх мутності.

235

Рис. 7.4 - 1

Номограма
для

розрахунку 
дощової  селевої 

небезпеки

Рис. 7.4 -2

Номограма
для

розрахунку 
дощової  селевої 

небезпеки

мм/хв



Максимальні  витрати  паводку,  що  виникає  при  висоті  шару  опадів 
заданої забезпеченості, визначається за формулою: 

Qo = kс · Hj‰· λр‰· F
Hj‰- максимальний добовий шар опадів 1%-ї забезпеченості,  мм, отри-

мується від ближньої метеостанції;
F - площа водозбору, км2, визначається за допомогою карти;
kс - коефіцієнт шару виникнення стоку, визначається за таблицею;
λр‰-  перехідний  коефіцієнт  від  шарів  дощового  стоку  1%-ї  забезпече-

ності до слоїв дощового стоку другої вірогідності, визначається за допомо-
гою таблиці:

Район 
Карпат

Перехідні коефіцієнти 1р% при вірогідності 
перевищення, що дорівнює Р, %

kс ,

1/с
0, 1 1, 0 5, 0 10, 0
1, 6 1 ,0 0, 6 2 0,4 6 3,12 • 10"3

Для  якісного  прогнозування  наслідків  селевої  небезпеки  необхідно 
проводити систематизацію і аналіз повних даних о наслідках всіх селів, які 
мали місце в регіоні (на визначеній території).

7.2.3. Прогнозування сходу лавин

Під прогнозом лавинної небезпеки треба розуміти науково обгрунтоване 
передбачення місця, часу, характеру і розміру лавин. Прогноз може бути 
фоновим, районним або детальним.

Фоновий прогноз лавинної небезпеки має найбільш загальний характер, 
який  має  обгрунтування  на  основі  аналізу  аеросиноптичної,  метеороло-
гічної інформації та даних про накопичення снігу. Такий аналіз дозволяє 
видавати  прогноз  для  цілого  хребта  або  окремих  великих  територій  з 
великою завчасністю, що складає від 1 до 3 діб. Він дає змогу визначити 
схід лавин без вказівок їх розмірів і конкретних місць сходу.

Районний прогноз лавинної небезпеки складається для окремих долин, 
перевальних часток, груп лавинових осередків, що загрожують населеним 
пунктам або об'єктам. В основу методу покладені методи, які засновані на 
вивчені стійкості сніжної товщі на схилах і аналізу метеорологічних умов, 
що приводять до сходу лавин. Завчасність таких прогнозів не перебільшує 
декілька  годин,  що  забезпечує  проведення  заходів  щодо  своєчасного 
попередження небезпечних наслідків сходу лавин.

Детальний  прогноз лавинної  небезпеки  складається  для  окремого 
лавинного осередку або гірського схилу. Він базується на основі вивчення 
стійкості сніжної товщі і  аналізу метеорологічних умов.  При детальному 
прогнозу  виконується  оцінка  можливих розмірів  очікуваних  лавин.  Така 
оцінка необхідна для виконання аварійно-рятувальних і  відновлювальних 
робіт.

Основні показники лавинної небезпеки тісно пов'язані з глибиною вер-
тикального розділення ∆Нр (табл.7.96), що визначається як різниця макси-
мальної і мінімальної відміток в межах лавинного осередку.

Таблиця 7.96
Значення показників лавинної небезпеки дНр

Характеристики лавинної 

небезпеки
∆Нр 

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
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Коефіцієнт лавинної небезпеки 0,35 0,55 0,7 0,8 0,9 0,95 1,0 1,0 1,0 1,0
Доля осередків лоткових лавин в зага-
льній площі лавинонебезпечних схилів 0,05 0,15 0,25 0,36 0,5 0,65 0,75 0,8 0,85 0,9

Коефіцієнт ураження днищ долин 0,2 0,4 0,6 0,95 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Середня ширина зони викиду 

лоткових лавин, м - 75 110 140 170 200 230 260 290 320

Середня площа лавинозборів, га 1 2 4 6 9 12 17 22 27 33
Кількість лавинних осередків на 1 км 

долини 8 7 6 4 3 2 2 1,5 1,5 1,5

Кількість лавинних осередків 1 кв. км 10 11 9 6 5 4 3 2 2 2

Звичайно виділяють шість ступенів лавинної небезпеки:
1-у - незначну, коли схід невеликих лавин в рідких лавинних осередках 

практично не представляє загрози населенню та об'єктам;
2-у - слабку, коли небезпеки від лавин можливо уникнути без спеціаль-

них протилавинних заходів;
3-ю - невелику, коли для забезпечення безпеки достатньо прогнозування 

лавин та їх профілактики;
4-у - помірну, коли освоєння території потребує спорудження протила-

винних споруд: щитів утримання, стінок відхилення і т.д.;
5-у-велику, при якій освоєння території неможливо без будівництва капі-

тальних захисних протилавинних інженерних споруд: дамб, галерей і т.д.;
6-у  -  максимальну,  при якій  забезпечити безпеку  для  людей і  споруд 

існуючими способами практично неможливо.
Орієнтовно ступінь лавинної небезпеки можливо визначити за даними 

засніженості та рельєфу (табл.7.97).                                                            
Розрахункові методи прогнозування сходу лавин основані на даних, які 

отримуються  в  ході  безпосередніх  спостережень  за  станом  метеоро-
логічних елементів та змінами в сніговій товщі.

Теоретичною основою для розрахункових методів є рівняння стійкості 
сніжного покрову на схилах. Прогнозуванням сходу сніжних лавин займає-
ться  Гідрометцентр  України  (або  його  територіальні  гідрометцентри)  і 
результати надаються споживачам метеорологічних даних, які включають: 
кількість і площа лавинних осередків, строки початку і.  закінчення лави-
нонебезпечного періоду, максимального і середнього об'єму лавин.

Таблиця 7.97
Ступінь лавинної небезпеки основних типів лавинних

небезпечних територій

Тип лавинної небезпечної території Середня максимальна висота 
снігу, см

Висотний  ланд-
шафтний пояс

Тип рельєфу 30-70 70-100
Більше 

100

Низько 
гірський 
степовий

Байрачний (балочний) Незначна Незначна -

Дрібнороздільний (∆Нр< 250м) з вузькими 
долинами і широкими водорозділами Незначна Слабка Невелика

Середнє 
гірський 

лісолуговий

Середньороздільний з вузькими долинами і 
широкими водорозділами (∆Нр≈250-500 м)

Слабка Слабка Невелика

Глибокороздільний з вузькими долинами і 
широкими водорозділами (∆Нр≈500-1000 м)

Невелика Невелика Помірна

Середнє 
гірський 

Середньороздільний з вузькими долинами і 
широкими водорозділами (∆Нр≈250 -500 м)

Помірна Велике Велика
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луговий

Глибокороздільний з вузькими долинами і 
широкими водорозділами (∆Нр≈500 -1000 м) Велика

Максима-
льна

Максима-
льна

Глибокороздільний з вузькими долинами і 
широкими водорозділами (∆Нр > 1000м)

Велика
Максима-

льна
Максима-

льна
Пагористий Незначна Незначна Незначна

7.2.4. Прогнозування землетрусів

На сьогодні існує декілька способів оцінки наслідків землетрусів, в ос-
нову яких покладено використання карт сейсмічного районування, на яких 
нанесено лінії рівної бальності -  ізосейсти,  і  оцінка вірогідностей руйну-
вання будинків різних типів, що попадають в область дії землетрусу.

Прогнозування наслідків  від  руйнівних землетрусів можливо також за 
допомогою  сейсмічної  шкали  М5К-64  в  якій  прийнята  наступна  класи-
фікація:

а) за типами будинків:
А - Будинки з рваного каміння, сільські будівлі, будинки з цегли-сирцю, 

глинобитні будинки.
Б - Цегляні панельного типу, будинки великоблочного типу, споруди з 

природного тесаного каміння.
В - Будинки панельного типу, каркасні залізобетонні споруди, дерев'яні 

будинки добротної побудови. 
б) за процентною кількістю зруйнованих споруд:

окремі - біля 10 %; багато - біля 50%; більшість - біля 75%;
в) за ступенем пошкодження споруд:
1 ступінь - легкі пошкодження: тонкі тріщини і відвали невеликих кусків;
2 ступінь - помірні пошкодження: невеликі тріщини в стінах, відвали до-

вільно великих кусків штукатурки, падіння черепиці покрівлі, тріщини до-
мових труб, падіння часток домових труб;

3 ступінь - важкі пошкодження: великі і глибокі тріщини в стінах, падін-
ня домових труб;

4 ступінь - руйнування: обвалення внутрішніх стін і стін закладки кар-
касу, проломи в стінах, обвалення часток будівель, руйнування зв'язок між 
окремими частинами споруд;

5 ступінь - обвали: повне руйнування будинків і споруд. При землетру-
сах різної інтенсивності виникають наступні пошкодження будинків і спо-
руд:

6 балів - пошкодження 1 ступені в окремих будинках типу Б і багато в 
будинках типу А, в окремих будинках типу А пошкодження 2-го ступеню.

7 балів - багато в будинках типу В пошкоджень 1-го ступеню, в окремих 
- 2-го ступеню. Багато в будинках типу Б пошкоджень 2-го ступеню і в ок-
ремих - 3-го ступеню. Багато в будинках типа А пошкоджень 3-го ступеню і 
в окремих - 4-го ступеню. Тріщини в кам'яних будинках.

8 балів - багато в будинках типа В пошкоджень 2-го ступеню, в окремих - 
3-го ступеню. Багато в будинках типу Б пошкоджень 3-го ступеню і в ок-
ремих - 4-го ступеню. Багато в будинках типа А пошкоджень 4-го ступеню і 
в окремих -5-го ступеню. Пам'ятники і статуї здвигаються. Нагробні пам'ят-
ники перевертаються. Кам'яні огорожі руйнуються.

9 балів - багато в будинках типа В пошкоджень 3-го ступеню, в окремих - 
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4-го ступеню. Багато в будинках типу Б пошкоджень 4-го ступеню і в ок-
ремих - 5-го ступеню. В більшості будинків типа А пошкоджень 5-го ступе-
ню. Пам'ятники і колони перевертаються.

10 балів - зберігаються незначна кількість будинків типу А і окремі бу-
динки типу Б.

11 балів - зберігаються окремі будинки типу А. 
12 балів - тотальні руйнування.

7.2.5. Прогнозування зсувів

Зсувні  процеси  можливо  прогнозувати.  Для  цього  необхідні  ретельні 
інженерні, геологічні і гідрологічні дослідження. Для прогнозу виникнення 
зсувів необхідно враховувати наступні умови: наявність схилу та достат-
ньої маси скельних порід, яка має тангенціальний напрямок до поверхні.

На сьогодні існує декілька методів прогнозу зсувів: довгостроковий (на 
роки), короткостроковий (на місяці, тижні) і  терміновий (на години, хви-
лини).

Для здійснення довгострокового прогнозу використовується метод рит-
мічності, який базується на врахуванні випадання опадів та інших метео-
рологічних елементів.
     Короткостроковий і терміновий прогнози базуються на використанні 
геодинамічних вимірів і побудови на їх основі прогнозної моделі зсувного 
процесу методом регресивного аналізу, при цьому враховується стійкість 
схилу, яка визначається відношенням сил удержання і сил зсуву.

Прогнозуванням  зсувів  займаються  спеціальні  служби  комунального 
господарства рай(міськ)держадміністрацій, окремих міністерств і відомств 
та суб’ктів господарської діяльності.

7.2.6. Прогнозування ураганів і бурі

Засоби, які  є сьогодні,  дозволяють зафіксувати виникнення, розвиток і 
переміщення урагану або бурі. На основі цієї інформації гідрометацентрами 
прогнозується можливий напрямок переміщення урагану (бурі),  вірогідна 
потужність і час підходу до визначених районів.

Знаючи результати прогнозу такої головної характеристики як швидкість 
або сила вітру, можливо завчасно оцінити можливі руйнування будинків, 
споруд і інженерних комунікацій.

Руйнування  споруд  об'єктів  при  дії  урагану  (бурі)  можливо  умовно 
розділити на 4 види - повні, сильні, середні і слабкі (табл. 7.100).

При  повному  руйнуванні  повністю  обвалюються  будинки  і  споруди. 
Частково  можуть  зберегтися  фундаменти  і  міцні  підземні  приміщення. 
Інженерні  комунікації  роздавлюються  або  розриваються.  Відновлення 
таких об'єктів, як правило, неможливо або недоцільно.

При сильних руйнуваннях зберігаються лише невелика частина споруд - 
стіни нижніх поверхів, елементи залізобетонного каркасу, підземні спору-
ди. Інженерні системи в окремих місцях розриваються або деформуються. 
Відновлення таких будинків і  споруд можливо тільки в порядку їх пере-
будови з використанням матеріалів і конструкцій, які збереглися.
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    При середніх руйнуваннях коробки будинків та інші міцні конструкції 
споруд  в  основному  зберігаються  (капітальні  стіни,  залізобетонні  перек-
риття та інші). В окремих місцях пошкоджуються стики інженерних сис-
тем. Потрібні значні відновлювальні роботи.

При  слабих  і  легких  руйнуваннях  виникають  малі  деформації  друго-
рядних елементів будинків і споруд - покрівлі, легких прибудов, віконних і 
дверних коробок, скління. Відновлювальні роботи незначні і можуть вико-
нуватися в процесі експлуатації споруд і будинків.

7.2.7. Прогнозування смерчів

На сьогодні яких-небудь методів прогнозування часу і місця виникнення 
смерчів, а також їх параметрів не існує, важко також прогнозування їх путі 
переміщення. Спостереження за виникненням, розвитком і переміщенням 
смерчів, так як і інших стихійних гідрометеорологічних явищ, здійснюється 
структурними підрозділами Гідрометцентру України.

Попередження про виникнення смерчів і про їх переміщення та характе-
ристики складається в районах відповідальності територіальних гідромет-
центрів, а також авіаметеорологічними станціями з синоптичними групами.

В разі загрози виникнення смерчів прогностичний центр (обласні гідро-
метеорологічні обсерваторії,  гідрометеобюро і авіаметеорологічні станції) 
зобов'язані, після складання попередження про виникнення стихійного яви-
ща, терміново доповісти їх зміст органам виконавчої влади відповідної те-
риторії і управлінням з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту насе-
лення для прийняття необхідних заходів щодо зменшення можливих втрат і 
збитків від наслідків стихійного явища. Так як дуже важко спрогнозувати 
місце і час виникнення смерчу і його характеристики, це приводить до того, 
що практично неможливо завчасно передбачити можливі наслідки смерчу.

7. 2.8. Прогнозування лісопожежної обстановки в регіоні 
(області, районі)

Методика  призначена  для  оцінки  пожежної  обстановки  і  дає  змогу 
визначити площу і периметр можливих пожеж в регіоні. Вихідними даними 
для прогнозування є:

географічна карта з регіонами (областями);
значення лісопожежного коефіцієнту (η);
час розвитку пожежі (год.).
Значення коефіцієнту η за місяцями пожежних небезпечних сезонів для 

регіонів України наведено в таблиці 7.98.
Таблиця 7.98

Значення лісопожежного коефіцієнту η за місяцями пожежного 
небезпечного сезону для регіонів

Регіони
Лісопожежний коефіцієнт  η

Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень
Північний 0,4 0,45 0,7 0,7 0,7 0,45
Східний 0,45 0,55 0,65 0,65 0,65 0,55
Західний 0,45 0,45 0,7 0,7 0,7 0,55

Південний 0,4 0,4 0,65 0,65 0,65 0,5
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                    Лісопожежний коефіцієнт η

                                                         
           0                                     24                                      4 8                60 
                                       Час розвитку пожежі, годин

Час розвитку пожеж визначається часом прибуття сил і засобів ліквідації 
пожежі в лісопожежну зону, який зафіксовано в відповідних планах циві-
льної  оборони.  Прогнозування  виконується  за  допомогою номограм,  що 
складені для лісних пожеж площею до 1000 га і лісних пожеж площею біль-
ше 1000 га, що наведені на рисунках 7.5 і 7.6.
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7.2.9. Прогнозування епідемічних процесів

Основою профілактичної медицини є епідемічний метод прогнозування 
епідемічних  процесів,  що  включає  сукупність  методичних  прийомів, 
основаних на аналізі особливостей розподілу захворювань в просторі і за 
часом для виявлення проблем профілактики, причин, умов (факторів риску) 
і механізмів формування захворювання з цілю обгрунтування заходів щодо 
профілактики цих захворювань і оцінки їх ефективності. Структура епіде-
мічного методу наведена в таблиці 7.99.                                    

Прогнозуванням епідемічних процесів займається МОЗ України та його 
територіальні структурні підрозділи. 

На протязі використання аналітичних епідемічних методів здійснюється 
логічне моделювання - уявне сприймання механізму розвитку епідемічного 
процесу, який узгоджується з фактичними матеріалами його проявлення. За 
допомогою фізичного моделювання та інших експериментальних методів в 
епідеміології доказується правильність логічної мислі.

Таблиця 7.99 
Структура епідемічного методу прогнозування

Методичні 
прийоми

Мета дослідження

Дескриптивні 
(описання та 

оцінка)

Визначення  проблем  медицини  і  профілактики  за  нозологічними  фор-
мами хвороби, а в відношення окремих хвороб - за територіями, групами 
населення і часу; формування гіпотези про фактори риску.
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Аналітичні Оцінка гіпотез про фактори риску; визначення напрямків профілактики у 
відповідності з факторами риску.

Експериментальні Доказ гіпотез; кількісна оцінка ефективності засобів і методів профілак-
тики; створення і оцінка нових наукових гіпотез.

Математичне 
моделювання

Прогнозування.

Елементи формально-епідемічного прогнозування використовуються при:
ретроспективному епідемічному аналізу (аналіз рівня, структури і дина-

міки інфекційної захворюваності, що забезпечує вирішення задач епідеміч-
ної  діагностики  з  метою  перспективного  планування  протиепідемічних 
заходів);

аналізі  багатолітньої  динаміки  захворюваності  сукупного  населення 
(визначення тенденції  захворюваності року, що аналізується за середньо-
річними показниками, і виявлення причин та умов, які визначають багато-
річну динаміку);

аналізу  річної  динаміки  захворюваності  населення  (визначення  долі 
цілорічної,  сезонної і  осередкової  захворюваності  в загальнорічному під-
сумку;  виявлення  причин  і  умов,  що  визначають  особливості  річної 
динаміки захворюваності).

На основі аналізу сукупних результатів епідемічного методу прогнозу-
вання видається обгрунтування, що визначає де, серед яких груп населення 
і коли та які необхідно проводити протиепідемічні заходи, які спрямовані 
на  попередження  і  пониження  інфекційної  захворюваності.  Результатом 
ретроспективного  епідемічного  аналізу  з  математичним  моделюванням 
повинно бути  обгрунтування  не  тільки  ефективних,  але  також найбільш 
рентабельних заходів.

7.2.10. Прогнозування епізоотичного процесу

 Під епізоотичним прогнозом розуміють наукове передбачення можли-
вих змін обстановки інфекційних захворювань на визначеній території, що 
базується  на  систематичному  вивчені  і  аналізі  динаміки  різноманітних 
факторів, які оказують вплив на розвиток і спад епізоотичного процесу.

Задачею епізоотичного прогнозу є  встановлення можливості  і  строків 
виникнення інфекційних захворювань, передбачення інтенсивності розвит-
ку епізоотичного процесу і вірогідності заносу збудників хвороб із небез-
печних районів та інших держав. Прогнозуванням епізоотичного процесу 
займається  ветеринарна  служба  Мінагрополітики  України  та  її  терито-
ріальні підрозділи в регіонах (областях, містах і районах).

З врахуванням епізоотичної обстановки, використовуючи сучасні методи 
і засоби аналізу, необхідно із різноманітних против епізоотичних заходів 
вибрати той варіант, який дає найбільший ефект при найменших витратах 
сил, засобів і часу.

Епізоотичну  обстановку  в  районі  (області,  місті)  характеризує  сукуп-
ність інфекційних хвороб, які зареєстровані на цих територіях за визначе-
ний період часу, їх повторюваність, місця виникнення та питома вага кож-
ної хвороби із загальної захворюваності тварин. При необхідності прово-
диться  поглиблене  вивчення  епізоотичного  стану  території  за  окремими 
хворобами методом аналізу і систематизації наступних показників:

243



широти розповсюдження хвороби шляхом обліку числа неблагонадійних 
пунктів  даної  хвороби  і  картографічного  аналізу  їх  територіального 
розташування;

коефіцієнту вогнища;
ураження окремих видів тварин (структура захворюваності);
індексу і картограми захворюваності;
смертності і летальності;
сезонності динаміки захворюваності;
аналізу впливу вакцинації на рівень захворюваності тварин;
впливу природно-географічних, господарських і ветеринарно-санітарних 

факторів на інтенсивність епізоотичного процесу і  територіальне розпов-
сюдження хвороби;

епізоотичного районування території.

7.2.11. Прогнозування епіфітичного процесу

Для  найбільш грамотного  планування  боротьби  з  особливо  небезпеч-
ними хворобами рослин та організації профілактичної роботи проводяться 
фітопатологічні  прогнози,  які  мають за  мету передбачити рівні  розвитку 
хвороби  до  кінця  вегетаційного  періоду  та  передбачити  можливі  втрати 
урожаю. Прогнозуванням займається агрономічна служба Мінагрополітики 
України та її територіальні підрозділи (станції захисту рослин).

Прогнозування  епізоотичного  процесу  буває  довгострокове  (передба-
чення  хвороб  на  декілька  років  наперед  для  здійснення  перспективного 
планування заходів для захисту рослин) і  сезонне (попереднє, довгостро-
кове і короткострокове), яке дозволяє передбачити рівень розвитку хвороби 
на декілька місяців наперед.

Постановка любого прогнозу захворювання рослин базується на знаннях 
особливостей  розвитку  збудника  хвороби  при  різних  агрокліматичних 
умовах.  Точність  прогнозу  зависить  від  коректності  методу  і  від  досто-
вірності вихідної інформації.

7.2.12. Прогнозування надзвичайних ситуацій екологічного 
характеру

Прогнозування  надзвичайних  ситуацій  екологічного  характеру  має 
задачі:  встановлення  можливості  виникнення  і  розвитку  надзвичайних 
ситуацій; визначення параметрів і  масштабів зон ураження; встановлення 
впливу  наслідків  надзвичайних  ситуацій  на  населення  та  навколишнє 
природне середовище; визначення заходів попередження і запобігання (або 
зменшення дії можливих наслідків) виникненню надзвичайних ситуацій та 
локалізації і ліквідації можливих наслідків.

Прогнозування надзвичайних ситуацій екологічного характеру здійснює-
ться  на  основі  методик,  які  розроблені  Мінекобезпеки  України,  інших 
міністерств і  відомств та  мировим співтовариством.  Прогнозування в за-
лежності від виду надзвичайних ситуацій за часом поділяється на довго-
строкове (від декілька до десятків років), короткострокове (до одного року) 
і термінове (хвилини, години, доби, тижні або місяці).

До прогнозування надзвичайних ситуацій екологічного характеру залу-
чаються всі міністерства, відомства і територіальні органи державної влади, 
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які мають відношення до моніторингу надзвичайних ситуацій,  і  в першу 
чергу служби Мінекобезпеки України та їх територіальні структури.

У якості критерію оцінки екологічної безпеки прийнято такий стан пара-
метрів  навколишнього  середовища,  за  яких  забезпечується  гарантоване 
запобігання екологічної обстановки та виникнення небезпек природного і 
техногенного  походження  для  здоров'я  людини,  і  по-перше  це:  критерії 
оцінки зміни середовища проживання і стану здоров'я населення; критерії 
оцінки зміни навколишнього середовища.

Для кількісного визначення рівня і динаміки екологічної безпеки вико-
ристовують інтегральні (узагальнені) показники і систему показників.

Інтегральний  показник  кількісно  виражає  синтезований  однозначний 
вимір явища, яке спостерігається, що об'єктивно створює передумови для 
того, щоб кількісно виразити загальну тенденцію зміни явища за часом.

Основне достоїнство системи показників - це багатостороння кількісна 
оцінка  явищ і  процесів  екологічної  безпеки,  що спостерігаються  статис-
тикою. Система показників оцінки екологічної безпеки складається із груп 
(блоків) показників:

1. Показники оцінки зміни середовища проживання і стану здоров'я на-
селення:

показники розвитку техносфери і  масштабів  господарської  діяльності, 
що здійснюють антропогенний вплив на середовище;

погіршення здоров'я населення;
забруднення повітря селітебних територій;
забруднення питної  води і  вододжерел питного і  рекреаційного приз-

начення;
забруднення грунтів селітебних територій;
потенційна техногенна небезпека від потенційно небезпечних об'єктів;

радіаційне забруднення.
2. Показники оцінки зміни природного середовища:

забруднення повітряного середовища;
забруднення  водних  об'єктів,  вичерпання  ресурсів  вод  і  деградація 

водних екосистем;
забруднення і деградація грунтів;
стихійні природні явища і лиха.
3. Показники ризику факторів екологічної небезпеки.

7.3. КЛАСИФІКАЦІЯ СТУПЕНІВ РУЙНУВАННЯ 
БУДИНКІВ І СПОРУД ПРИ НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЯХ

Зведені  характеристики  ступенів  руйнування  будинків  і  споруд  внас-
лідок надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру наведені 
в таблиці 7.100.

Таблиця 7.100
Ступені руйнування будинків і споруд при надзвичайних ситуаціях 

техногенного і природного характеру
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Ступінь 
руйнування

Найменування показників

Фактори ураження

Повне (А)

Сила землетрусу Бали 11-12

Сила урагану (смерчу)
Бали 17

км / год. Більше 1194
м / сек. Більше 332

Надмірний тиск при 
вибухах

∆Р, кПа Більше 50

Характеристики

1. Руйнування.

Повне обвалення споруд і будинків. Можуть зберег-
тися тільки пошкодженні підвальні сховища, підземні 
інженерні системи і незначна частина міцних елемен-
тів. Суцільні тліючі завали, пожеж не має.

2.
Рятувальних і невідклад-
них аварійно-відновлю-

вальних робіт
 Очищення суцільних завалів і рятування людей.

3. Відновлювальних робіт  Відновлення неможливо або недоцільно.

4.
Ущерб або орієнтовний 

% виводу із строю голов-
них елементів споруди

90-100

Фактори ураження

Сильне (В)

Сила землетрусу Бали 9-10

Сила урагану
(смерчу)

Бали 16-17
км / год. 192-211
м / сек. 53-59

Надмірний тиск при 
вибухах

∆Р, кПа 30-50

Характеристики

1. Руйнування
Зберігається тільки менша частина найбільш міцних 
конструкцій споруди (стіни нижніх поверхів, елемен-
ти залізобетонного каркасу).

2.
Рятувальних і невідклад-

них аварійних робіт. Очищення завалів, гасіння пожеж, рятування людей.

3. Відновлювальних робіт. Відновлення споруд можливо в порядку перебудови.

4.
Ущерб або орієнтовний 

% виводу із строю голов-
них елементів споруди

50-90

Фактори ураження

Середнє (С
)

Сипа землетрусу Бали 7-8

Сила урагану (смерчу) Бали 14-15
км / год. 157-175
м / сек. 44-49

Надмірний тиск при 
вибухах

∆Р, кПа 20-30

Продовження таблиці 7.100
Ступені руйнування будинків і споруд при надзвичайних ситуаціях 

техногенного і природного характеру

Ступінь 
руйнування

Найменування показників

Характеристики
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1. Руйнування.
Зберігається коробки будинків та інші міцні конструкції і 
елементи  споруди  (несущі  стіни,  залізобетонні  пере-
криття), сховища і укриття. Внутрішня частина будинку 
вигорає. Місцеві завали. Суцільні пожежі.

2. Рятувальних і невідк-
ладних аварійно-від-
новлювальних робіт.

Гасіння пожеж і рятування людей із під завалів, зруйно-
ваних будинків, що горять.

3. Відновлювальних 
робіт.

Потрібні значні роботи щодо відновлення споруд

4.
Ущерб або орієнтов-

ний % виводу із строю 
головних елементів 

споруди або будинку.

30-50

Фактори ураження

Слабке (Д)

Сипа землетрусу Бали 5-6
Скла урагану (смерчу) Бали 12-13

км / год. 122-145
м / сек. 33-39

Надмірний тиск при 
вибухах ∆Р, кПа 10-20

Характеристики

1. Руйнування. Малі  деформації  другорядних  елементів  споруди  (пок-
рівлі,  легких  прибудов,  віконних  і  дверних  коробок, 
внутрішніх  перегородок,  штукатурки).  Окремі  завали. 
Окремі осередки пожеж.

2. Рятувальних і невідк-
ладних аварійно-від-
новлювальних робіт.

 Гасіння  пожеж  і  рятування людей в частково зруйнова- 
 них будинках і тих, що горять.

3. Відновлювальних 
робіт.

 Потрібні незначні відновлювальні роботи.

4.
Ущерб або орієнтов-

ний % виводу із строю 
головних елементів 

споруди або будинку.

10-30

Розділ УШ.  РОЗВІДКА В ІНТЕРЕСАХ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ

8.1. ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗВІДКИ В ІНТЕРЕСАХ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ

Розвідка  в  інтересах  цивільної  оборони  організується  і  проводиться  з 
метою виявлення обстановки, що склалася внаслідок надзвичайних ситуа-
цій  техногенного,  природного  та  екологічного  характеру.  За  характером 
задач розвідка ділиться на загальну і спеціальну, а за способом виявлення 
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даних - на повітряну, річну (морську) і наземну.
Загальна розвідка проводиться з метою отримання даних, які необхідні 

для  прийняття  кінцевого  рішення  на  проведення  рятувальних  і  невідк-
ладних  аварійно-відновлювальних  робіт  в  осередках  ураження,  районах 
стихійного лиха, великих аварій і катастроф.

Спеціальна розвідка проводиться з метою отримання більш повних да-
них про характер радіоактивного, хімічного і біологічного зараження місце-
вості, повітря і джерел води, уточнення пожежної, медичної і ветеринарної 
обстановки, виявлення характеру руйнувань споруд і комунікацій комуна-
льних та енергетичних систем.

Загальну розвідку проводять: літаки і вертольоти; система спостережен-
ня  і  лабораторного  контролю  (СЕС,  ГМС,  ветлабораторії);  ланки  річної 
(морської)  розвідки;  ланки розвідки на  засобах залізничного  транспорту; 
розвідувальні підрозділи (рота, взвод) частин цивільної оборони; розвіду-
вальні групи міста, району, суб'єкта господарювання.

Спеціальну розвідку проводять: групи радіаційної і хімічної, пожежної, 
інженерної, медичної і епідемічної розвідки; ланки ветеринарної і фітопа-
тологічної розвідки; пости радіаційного і хімічного спостереження.

Призначення розвідувальних підрозділів військових частин і невоєнізо-
ваних формувань цивільної оборони, їх можливості щодо проведення роз-
відки та технічні засоби, що використовуються наведені в таблицях 8.1-8.4.

Таблиця 8.1
Розвідувальні підрозділи і невоєнізовані розвідувальні формування

Роавідува- 
льне форму-

вання

Призначення розвідувального підрозділу 
(формування)

Технічні 
засоби

Орієнтовні 
можливості 
проведення 

розвідки

Загальна розвідка

Рота 
розвідки 
(З0 чол.)

Проведення  розвідки  на  маршрутах  вводу 
сил  ЦО в  райони  стихійного  лиха з  метою 
виявлення  наявності  і  ступеню  зараження, 
характеру руйнувань і пожежної обстановки.

РМ-3, БРДМ-2 
рх-1,УАЗ-452 
рх-6, ДП-ЗБ, 

ДП-5, ГСП-11, 
ВПХР, ППХР, 

КЗО, Р-113

Розвідка трьох 
маршрутів на 
всю глибину 

міста (району)

Взвод 
розвідки 
(10 чол.)

Проведення  розвідки  на  маршрутах  вводу 
сил  ЦО  в  осередки  ураження  і  на  об'єктах 
рятувальних  робіт  з  метою  виявлення 
наявності  і  ступеню  зараження,  характеру 
руйнувань і пожежної обстановки.

УАЗ-452 рх-3, 
ДП-ЗБ, ДП-5, 

ГСП-11,ВПХР, 
ППХР, КЗО,

Р-113

Розвідка одного 
маршруту на всю 

глибину міста 
(району)

Розвідува-
льна група 
(16 чол.)

Проведення  розвідки  на  маршрутах  вводу 
сил  ЦО  в  осередки  ураження  і  на  об'єктах 
рятувальних робіт.

Автомобілі –1 
(2-3), ДП-5, 

ДП-ЗБ, ВПХР, 
МК, Р-105(109)

Розвідка 
маршруту або 8-
12 споруд за 30-

40 хвилин

Роавідува-
льне форму-

вання

Призначення розвідувального підрозділу 
(формування)

Технічні 
засоби

Орієнтовні 
можливості 
проведення 

розвідки
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Екіпаж роз-
відувального 

літака 
(вертольоту) 

(4 чол.)

Проведення розвідки в зонах стихійного лиха, 
на маршрутах вводу сил ЦО з метою отриман-
ня даних про обстановку.

АН-2, Мі-4, 
Мі-8 та інші, 

ДП-ЗБ
(РАП-1)

Розвідка за 1 г. 
маршрутів про-
тяжністю 220 

(120) км або ра-
йонів місцевості 

на площі 700 
(300) кв. км

Ланка 
річної 

(морської) 
розвідки 
(5 чол.)

Проведення розвідки на прибережній терито-
рії, в портах, на пристанях, причалах і в аква-
торіях з метою виявлення наявності і ступеню 
зараження, характеру руйнування і пожежної 
обстановки.

Судна: “Раке-
та", "Комета", 
"Зоря" та інші, 

катера: 
проекту 370, 

360, "Стрі-ла", 
ДП-5, ДП-ЗБ, 

ВПХР

Розвідка одного 
напрямку

Загальна розвідка
Ланка роз-
відки на за-
лізничному 
транспорті 

(5 чол.)

Проведення  розвідки  на  залізничних  коліях, 
станціях,  прилягаючих  територіях  з  метою 
виявлення  наявності  і  ступеню  зараження, 
характеру руйнування і пожежної обстановки.

Локомотиви,
дрезини,

ДП-5, ДП-ЗБ, 
ВПХР

Розвідка 
одного
напрямку

Спеціальна розвідка

Група
радіаційної
і хімічної
розвідки
(14 чол.)

Проведення  розвідки  з  метою  визначення 
наявності  і  ступеню  зараження  місцевості, 
води та інших об'єктів навколишнього середо-
вища РР і ОР; виявлення ділянок і маршрутів з 
найменшими  рівнями  радіації;  позначення 
меж  заражених  ділянок  і  шляхів  їх  обходу, 
контролю за змінами ступеню зараження міс-
цевості і об'єктів.

2-3
автомобіля,
ДП-5, ДП-
ЗБ, ВПХР,

КЗО, МК, Р-
105 (109)

Радіаційна роз-
відка 2-3 марш-
рутів протяжніс-
тю до 50 км або 
розвідка одного 
осередку хіміч-
ного зараження
на площі 25 км2 

за 1 год.

Група
пожежної
розвідки

(2-3 
пожежні

відділення)

Виявлення пожежної  обстановки на маршру-
тах вводу сил, в осередку ураження; встанов-
лення осередків суцільних пожеж, можливості 
їх обходу, гасіння або локалізації; визначення 
потреб  в  протипожежних  силах  і  рубежі»  їх 
розгортання; виявлення джерел води і  визна-
чення  способів  подання;  визначення  шляхів 
евакуації  людей  із  небезпечних  місць;  вста-
новлення  небезпеки  вибухів  виробничої  апа-
ратури.

Відповідно
табелю

оснащення

Розвідка одного 
маршруту і

одного
осередку

суцільного
вогню

Група
інженерної
розвідки 
(21чол.)

Визначення стану доріг,  мостів,  шляхопрово-
дів,  ліній  і  об'єктів  зв'язку,  гідротехнічних, 
комунальних і енергетичних споруд і комуні-
кацій,  визначення  ступеню  їх  руйнування  і 
можливостей  відновлення;  визначення ступе-
ню і характеру руйнування об'єктів, характеру 
завалів;  вияснення  умов  проведення  невідк-
ладладних  аварійно-відновлювальних  робіт, 
використання інженерної техніки і формувань.

Відповідно
табелю

оснащення

За 10 годив:
розвідка 2-3

маршрутів про-
тяжністю 75 -100 

км; розвідка 
осередку ура-

ження на площі 
1км2; розвідка 

20-30 завалених 
сховищ або 

укриттів.

Роавідува-
льне форму-

вання

Призначення розвідувального підрозділу 
(формування)

Технічні 
засоби

Орієнтовні 
можливості 
проведення 

Спеціальна розвідка
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Група 
медичної 
розвідки
 (4 чол.)

Виявлення  санітарно-епідеміологічної  обста-
новки на маршрутах вводу сил і  в осередках 
ураження;  визначення шляхів  виносу та  ева-
куації  потерпілих,  а також місць для розгор-
тання  пунктів  медичної  допомоги;  встанов-
лення об'ємів робіт і потреб в силах і засобах 
медичної служби ЦО.

Відповідно 
табелю 

оснащення

Виявлення 
району розмі-
щення ЗПМ і 
одного марш-
руту евакуації 

потерпілих

Група 
епідеміоло-
гічної роз-

відки
 (3 чол.)

Проведення розвідки шляхом відбору проб по-
вітря, води, продовольства, рослин і їх лабора-
торного аналізу, а також збору зразків речовий 
можливого  зараження;  визначення  меж  осе-
редків  інфекційного  зараження,  чисельності 
населення і тварин, які підверглися дії факто-
ри  бактеріального  та  інших  видів  зараження 
територій; визначення сил і засобів для лікві-
дації інфекційних осередків ураження.

Відповідно 
табелю 

оснащення

За 10 годин: 
відбір проб з 

об'єктів 
довкілля; 

проведення 
епідемічних 
досліджень 
інфекційних 

осередків

Ланка вете-
ринарної 
розвідки 
(4 чол.)

Проведення  розвідки  шляхом  відбору  проб 
навколишнього середовища, фуражу та інших 
об'єктів  ветеринарного  нагляду  для  лабора-
торних досліджень з  метою визначення виду 
біологічних  збудників  та  визначення  меж 
осередків  можливого  інфекційного  та  інших 
видів зараження місцевості; визначення сил і 
засобів  для  ліквідації  інфекційних  осередків 
ураження.

Відповідно 
табелю 

оснащення

За 10 годин 
відбір З0 проб з 

заражених 
об'єктів і 

доставка їх в 
лабораторію

Ланка фіто-
патологіч-
ної розвід-
ки (4 чол.)

Проведення  фітопатологічної  розвідки  шля-
хом відбору  проб  та  доставки  їх  для  прове-
дення аналізу  в  лабораторію або  на  станцію 
захисту рослин.

Відповідно 
табелю 

оснащення
Відбір проб

     Примітка: Прибори та засоби проведення загальної і спеціальної розвідки замінюються на 
сучасні в залежності від фінансової спроможності органів управління і суб'єктів господарської 
діяльності щодо переоснащення сил цивільної оборони.

Таблиця 8.2
Літаки (вертольоти), що можуть використовуватися для розвідки в 

інтересах цивільної оборони

Характеристика
Тип літака (вертольота)

Ан-2 (Ан28) Ан-24(30) Мі-4 Мі-8
Екіпаж, чол. 2 4 2-3 3

Крейсерська швидкість, 
км / г

235 475 140 200

Д
ал

ьн
іс

ть
 

по
ль

от
у,

 к
м 3 основними 

баками 840 2400 510 405

3 додатковими 
баками 780 645

Кількість радіостанцій 2 - 2 2

Тип радіостанцій
Р-860 і Р-842 -

Р-802(800), 
Р-806

Р-860, Р-842

Таблиця 8.3
Плавзасоби, що використовуються для річної (морської) 

розвідки в інтересах ЦО
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Характеристика

Судна на підводних  крилях: Катера проекту:

Р
ак

ет
а

К
ом

ет
а

М
ет

ео
р

Зо
р

я

В
ол

га

370 360 376 С
тр

іл
а

Місткість, чол. 66 113 150 66 6 6 10 12 90

Швидкість, км/г 60 36 65 43 60 35 66 14 45

Г
ол

ов
ні

 
ро

зм
ір

и,
 м

Довжина 29,6 34,7 34,6 22,1 8,5 7,1 37,2 21 29,3

Ширина 5 9,55 9,5 3,9 2,03 2,03 7,4 3,98 8,3

Осадка 1,1 1,3 1,2 0,29 0,85 0,27 1,5 1 1,5

Екіпаж, чол. 3 5 5 6 1 1 7 4 12
Мореплавність,

балів
- 4 - - 3 3 17 4 3

Таблиця 8.4
Характеристика розвідувальних машин цивільної оборони

Характеристика РМ-34 УАЗ-452рх БРДМ-2рх РХМ

Базова машина Танк Т-34 УАЗ-452 БРДМ-2 МТ-ЛБ
Маса, т 31 2,1 7 13,3

Екіпаж, чол. 3 4 3 3
Габаритні 

розміри, в м:
Довжина 6.1 3,85 5,7 6,46
Ширина 3 1,75 2,35 2,85
Висота 2.7 2,03 2,31 2.25

Максимальна швидкість по 
шосе, км/г 60 100 95 50

Швидкість руху на плаву, км/г - - 9-10 5-6
Запас ходу за паливом, км 230 500 750 500

Озброєння ДТ1^7,б2 - СГМТ-7,62 ПКТ-7,62
Коефіцієнт послаблення 

іонізуючого випромінювання
6-10 2 4 12-14

Прибор радіаційної і хімічної 
розвідки

- - .
ПРХР

Бортовий рентгенометр ДП-ЗБ ДП-ЗБ ДП-ЗБ ДП-ЗБ
Радіометр-рентгенометр ДП-5А ДП-5А ДП-5Б ДП-5Б

Автоматичний газоаналізатор ГСП-11 ГСП-11 ГСП-11 ГСП-11
Напівавтоматичний прибор ППХР ППХР ППХР
Військовий прибор хімічної 

розвідки ВПХР ВПХР ВПХР ВПХР

Комплект відбору проб - КПО-1 КПО-1 КПО-1
Наявність герметизації і ФВУ + - + +

Радіостанція Р-113 Р-113 Р-123 Р-123
Переговірний устрій Р-120 Р-120 Р-124 -

     Примітка: Прибори розвідки та радіозасоби можуть мінятися в залежності від наявності 
нових видів у користувача засобів розвідки.

8. 2. ЗАСОБИ РАДІАЦІЙНОЇ І ХІМІЧНОЇ РОЗВІДКИ, 
ДОЗИМЕТРИЧНОГО, ХІМІЧНОГО І ЛАБОРАТОРНОГО 

КОНТРОЛЮ
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Прибори радіаційної розвідки

Для виявлення і виміру іонізуючих випромінювань радіоактивних речо-
вин використовуються дозиметричні прибори - рентгенометри, радіометри-
рентгенометри, індикатори, індивідуальні дозиметри.

Рентгенометр  ДП-2 використовується  для  виміру  потужностей  доз 
гамма-випромінювання в діапазоні від 0 до 200 Р/г. Весь діапазон розбито 
на три піддіапазони: перший від 0 до 2 Р/г, другий від 0 до 20 Р/г, а третій 
від 0 до 200 Р/г. Прибор працездатний в інтервалах температур від -0 до +50 
°С  та  відносній  вологості  повітря  до  98  %.  Джерело  живлення  -  сухий 
елемент 1,6-ПМЦ-У-8 (145У) забезпечую безперервну роботу на протязі 60 
годин. Маса прибору - біля 3,5 кг.

Бортовий рентгенометр ДП-ЗБ використовується для проведення радіа-
ційної  розвідки місцевості  на літаках,  вертольотах,  автомобілях,  локомо-
тивах,  судах  та  інших  рухомих  засобах.  Він  призначається  для  виміру 
потужностей доз гамма-випромінювання на місцевості в діапазоні від 0,1 до 
500 Р/г. Весь діапазон вимірювань потужностей доз гамма-випромінювань 
розбито на чотири піддіапазони: перший від 0,1 до 1 Р/г, другий від 1 до 10 
Р/г, третій від 10 до 100 Р/г і четвертий від 50 до 500 Р/г. Прибор праце-
здатний в інтервалах температур від -0 до +50 °С та відносній вологості 
повітря до 98 %. Живлення рентгенометра здійснюється від бортової ме-
режі постійного току з номінальною напругою 12 або 26 В. Маса робочого 
комплекту прибору складає біля 4,4 кг.

Рентгенометр  авіаційний  напівавтоматичний  РАП-1  призначається 
для проведення радіаційної розвідки місцевості з літаків і вертольотів. За-
безпечує вимір потужностей доз гамма-випромінювання на місцевості від 
0,5  до  500 Р/г  при висоті  польоту від  100 до 500 м.  Прибор забезпечує 
напівавтоматичне  приведення  результатів  виміру  потужностей  доз  на 
висоті польоту до висоти один метр. А також фіксацію курсу, діапазонів 
виміру (розрахункових коефіцієнтів послаблення), часу польоту і відмітки 
орієнтирів.  Час  виміру  і  реєстрації  на  фотоплівці  не  перебільшує  2  с. 
Живлення  прибору  здійснюється  від  бортової  мережі  перемінного  току 
напругою 115 В ± 3%, частотою 400 Гц; живлення блоку фотозаписі і схеми 
обігріву прибору - постійним током напругою 27 В ± 10%. Маса прибору 
без блоку фотозаписі і з'єднувальних кабелів не перебільшує 25 кг.  

Вимірювач потужності дози (рентгенометр) ДП-5Б призначається для 
вимірювання рівнів гамма-радіації і радіоактивного зараження різних пред-
метів за гамма-випромінюванням. Потужність дози гамма-випромінювання 
визначається в мР/г або Р/г. Діапазон вимірювання від 0,05 мР/г до 200 Р/г. 
Прибор забезпечує вимірювання в інтервалах температур від -0 до +50 °С та 
відносній вологості повітря 65 ±15 %. Живлення прибору здійснюється від 
трьох елементів 1,6-ПМЦ-У-1,05 (321), що забезпечує безперервну ро-боту 
прибору на протязі 40 г.  Маса прибору з елементами живлення 2,8 кг, в 
упаковці-7,6 кг. Весь діапазон вимірювання прибору розділено на наступні 
піддіапазони:

Піддіапазони
Положення 

ручки 
перемикача

Шкала
Одиниця 

виміру
Діапазон 

виміру
Перший 200 0-200 Р / г 5 - 200
Другий х 1000 0-5 мР / г 500 - 5000
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Третій х 100 0-5 мР / г 50 - 500
Четвертий х 10 0-5 мР / г 5 - 50

П'ятий х I 0-5 мР / г 0,5 - 5
Шостий х 0,1 0-5 мР/ г 0,05 - 0,5

Вимірювач  потужності  дози  ДП-5В призначається  для  вимірювання 
рівнів  гамма-радіації  і  радіоактивного  зараження  різних  предметів  за 
гамма-випромінюванням, а також може виявлять бета-випромінювання.

Потужність  дози  гамма-випромінювання  визначається  в  мР/г  або  Р/г. 
Діапазон  вимірювання  від  0,05  мР/г  до  200  Р/г.  Прибор  має  шість  під-
діапазонів і звукову індикацію на всіх піддіапазонах, окрім першого.

Прибор забезпечує вимірювання в інтервалах температур від -0 до +50 
°С та  відносній  вологості  повітря  65  ±15  %.  Живлення  прибору  здійс-
нюється  від  трьох  елементів  А-336,  що  забезпечує  безперервну  роботу 
прибору на протязі 10 г.  Маса прибору з елементами живлення 3,2 кг, в 
упаковці - 8,2 кг.

Корабельна  дозиметрична  установка КДУ-2М призначена  для  автома-
тичного подання світової і  звукової  сигналізації  при заході судна в зону 
радіоактивного  випромінювання,  дистанційного  виміру  потужності  дози 
гамма-випромінювання в місцях встановлення датчиків, визначення орієн-
товного напрямку на джерело гамма-випромінювання,  що знаходиться за 
межами судна. Установка забезпечує вимірювання потужностей доз гамма-
випромінювання в діапазоні від 0 до 50 Р/г. Весь діапазон розбито на п'ять 
піддіапазонів: 0-2 Р/г; 0-20 Р/г; 0-0,5 Р/г; 0-5 Р/г; 0-50 Р/г.

Установка забезпечує подачу світового і звукового сигналу при потуж-
ності  дози  гамма-випромінювання  від  0,2  Р/г  і  вище.  Живлення  забез-
печується від мережі перемінного току частотою 50 Гц при напрузі 127 або 
220 В. Установка працездатна в інтервалі температур навколишнього сере-
довища від -25 до +50 °С і відносній волозі повітря до 98 %. Маса уста-
новки біля 36кг.

Корабельна  дозиметрична  установка КДУ-5  призначена  для  виміру 
потужностей доз гамма-випромінювання і визначення напрямку на зовніш-
нє гамма-джерело.

Забезпечує:  вимір  потужності  дози  гамма-випромінювання  в  діапазоні 
від 0,1 мР/г до 0,1 Р/г і від 0,3 Р/г до 300 Р/г; видачу звукових і світових сиг-
налів про перевищення заданих порогів потужностей доз гамма-випромі-
нювання в діапазоні 0,5 мР/г-0,02 Р/г; виміру потужності дози гамма-вип-
ромінювання і спрацювання сигналізації на протязі 60 с; визначення нап-
рямку на зовнішнє гамма-джерело щодо відношення до борту судна при 
вимірі потужності дози гамма-випромінювання в діапазоні від 0,1 мР/г до 
0,1Р/г.  Індикація  напрямку на заражену зону (лівий борт,  прямо,  правий 
борт) здійснюється за відхиленням стрілки вимірювального прибору вліво 
або вправо. Живлення прибору здійснюється перемінним током напругою 
127 або 220 В і частотою 50 або 400 Гц. Маса прибору біля 18 кг.

Індикатор-сигналізатор ДП-64 призначається для визначення наявності 
гамма-зараженості місцевості і автоматичної звукової і світової сигналізації 
при досягнення потужності дози гамма-випромінювання 0,05-0,5 Р/г. При-
бор працює в спостережному режимі. Датчик працездатний при температу-
рах від -25 до +50 °С і відносній волозі повітря до 98 %. Пульт сигналізації 
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працездатний від 5 до 40 °С. Електроживлення прибору здійснюється від 
мережі  перемінного  току  напругою  127  і  220  В  або  від  акумуляторної 
батареї напругою 6 В. Маса прибору 5,0 кг.

Вимірювач потужності дози ИМД-Ір (ИМД-Іс) призначається для про-
ведення радіаційної розвідки місцевості і визначення ступеню забруднення 
особового складу сил ЦО і населення, продовольства, фуражу, озброєння і 
техніки радіоактивними речовинами за гамма-випромінюванням і для вияв-
лення бета-випромінювання.

Діапазон  виміру  від  0,01  мР/г  до  999  Р/г.  Звукова  сигналізація  при 
потужностях доз: 0,1 мР/г, 300 мР/г, 0,1 Р/г, 300 Р/г. Час переводу прибору в 
робочий стан -  1  хв.  Живлення прибору  здійснюється  від  чотирьох еле-
ментів А-343 або акумуляторної батареї напругою від 10,8 до ЗО В.

Промисловістю випускається модифікація прибору ИМД-Іс, який вико-
ристовується в стаціонарних умовах. Особливістю цього прибору є наяв-
ність блоку живлення від мережі перемінного струму напругою 220 В.

Вимірювач потужності  дози ИМД-216 (ИМД-21с) призначається  для 
виміру потужності експозиційної дози гамма-випромінювання при прове-
денні радіаційної розвідки з рухомих об'єктів і подання світового сигналу 
про перевищення порогу значення потужності дози гамма-випромінювання 
при 1, 5, 10, 50 і 100 Р/г. Діапазон виміру від 1 до 1000 Р/г. Забезпечує вивід 
інформації від блоку детектування до вимірювального пульту на відстані до 
200 м. Живлення прибору здійснюється від бортової мережі 12 В.

На базі прибору промисловістю випускаються його модифікації: ИМД-
21С, ИМД-21БА, ИМД-21СА. Устрій і тактико-технічні дані цих приборів 
аналогічні  ИМД-216,  але  мають свої  особливості  щодо включення їх  до 
автоматизованих систем збору  інформації.  Живлення приборів  здійснює-
ться від мережі перемінного струму напругою 220 В та бортової  мережі 
рухомого об'єкту.

Радіометр  КРБ-1 призначається  для  контролю  ступеню  забруднення 
поверхні бета-активними речовинами з діапазоном виміру від 1-101 до 1-107 

розп./см2 за хвилину (від 4,5-10"2  мкКі/м2  до 45 мКі/м2),  який розбито на 
шість піддіапазонів.

Час встановлення режиму роботи прибору складає 1 хв., а вимір на 1-3 
піддіапазонах  до  200  с,  на  4-6  піддіапазонах  до  100  секунд.  Живлення 
прибору від трьох елементів А-336, маса прибору 14,4 кг.

Сцинтиляційний  геологічний  розвідувальний  прибор  СРП-  68-01 
призначається для виявлення джерел іонізуючих випромінювань за гамма-
випромінюванням і виміру потужності дози гамма-випромінювання. Мож-
ливо  використання  для  радіометричних  аналізів  продуктів  харчування, 
води, фуражу за гамма-випромінюванням.

Діапазон вимірів від 0 до 3000 мкР/г, час переведення в робочий режим 
складає  1  хв.  Живлення  прибору  від  9  елементів  А-343,  що  забезпечує 
безперервну роботу прибору на протязі 8 годин. Маса робочого комплекту 
3,6 кг, в упаковці - 9,5 кг.

Дозиметр ДРГ-01Т1 призначається для виміру потужності експозицій-
ної дози гамма-випромінювання на робочих місцях, в сусідніх приміщеннях 
і  на  території  об'єктів,  що використовують радіоактивні  речовини і  інші 
джерела  іонізуючих  випромінювань,  в  санітарно-захисній  зоні  і  зоні 
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спостереження. Може використовуватися для контролю ефективності біо-
логічного захисту, радіаційних упаковок і радіоактивних відходів, а також 
виміру потужності експозиційної дози в період виникнення, протікання і 
ліквідації наслідків, аварійних ситуації.

Забезпечує вимір потужності експозиційної дози в діапазоні від 0,01 мР/г 
до 99,99 Р/г в режимах "Пошук" (від 0,01 мР/г до 39,99 Р/г) і "Вимір" (0,01 
мР/г  до  99,99  Р/г).  Кожний  режим  роботи  прибору  включає  по  два 
піддіапазони. Час встановлення робочого режиму до 40 секунд. Живлення 
прибору від елементу типа "Корунд", що забезпечує безперервну роботу на 
протязі 24 годин. Маса прибору - 0,5 кг.

Дозиметр  ДБГ-06Т має  призначення  аналогічне  прибору  ДРГ-01Т. 
Окрім  того,  можливо  використання  населенням  для  самостійної  оцінки 
радіаційної обстановки.

Забезпечує вимір потужності експозиційної дози в режимах "Пошук" (від 
1,0 мкЗв/г до 999,9 мкЗв/г) і "Вимір" (0,1 мкЗв/г до 99,99 мкЗв/г). Час вста-
новлення робочого режиму до 40 секунд. Живлення прибору від елементу 
типа "Корунд" або акумулятора 7Д-0.115, що забезпечує безперервну робо-
ту на протязі 24 годин. Маса прибору - 0,6 кг.

Дозиметр  ДРГ-05М призначається  для  виміру  експозиційної  дози  і 
потужності дози рентгенівського і гамма-випромінювання, а також якісної 
оцінки  наявності  бета-випромінювання.  Може  використовуватися  в  про-
мисловості  і  в  лабораторіях  для  дозиметричного  контролю  радіаційної 
обстановки.

Діапазон виміру потужності експозиційної дози (ПЕД) від 0,01 мкР/с до 
104 мкР/с.  Діапазон  виміру  експозиційної  дози  (ЕД)  рентгенівського  і 
гамма-випромінювання від 1,0 мР до 10000 мР. Час на перехід в робочий 
режим складає до 1 хв. Живлення прибору від 28 акумуляторів типу Д-01, 
що забезпечує безперервну роботу до 6 годин. Маса прибору - 1,5 кг.

Дозиметр ДКС-04 призначається для виявлення і оцінки за допомогою 
світової і звукової сигналізації щільності потоку тепловий нейтронів, рент-
генівського, гамма і жорсткого бета-випромінювання, а також виміру по-
тужності дози ПЕД і ЕД рентгенівського і гамма-випромінювання.

Діапазон виміру і сигналізації ПЕД від 0,1 до 999,99 мР/г, ЕД від 1 до 
4096 мР.  Кількість  порогів  сигналізації  з  кроком в  1  мР -  4096.  Час  на 
встановлення робочого режиму не більше 1 хв. Живлення прибору від еле-
ментів  типу  "Крона"  або  7  акумуляторів  Д-01,  що  забезпечує  безпе-
рервність роботи протягом 12 г. Маса прибору - 0,25 кг.

Радіометр  бета-гамма  випромінювання  "Прип'ять"  призначається 
для індивідуального, і  колективного користування при вимірі потужності 
еквівалентної  (експозиційної)  дози  гамма-випромінювання,  щільності 
потоку  бета-випромінювання  і  об'ємної  (питомої)  активності  в  рідких  і 
сипучих речовинах.

Діапазони виміру для: фотонного іонізуючого випромінювання - від 0,1 
до 199,9 мкЗв/г; щільності потоку бета-випромінювання - від 10 до 19,9х103 

см-2·хв;  питомої  (об'ємної)  активності  бета-випромінювання  ізотопів  в 
рідких і сипучих речовинах - від 1,4х10-5 до 3,7х10-3 Бк/ кг (Бк/л) або 2х10-5 

-1,1х10-7 Кі/кг (Кі/л). Час встановлення робочого режиму до 5 с, а час вста-
новлення показників за вибором оператора - 20 с;
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200 с при виміру ПЕД і щільності бета-часток; 10 хв. і 100 хв. при виміру 
питомої активності.

Живлення прибору  від  елементу  типу  "Крона"  або  "Корунд",  а  також 
зовнішнього джерела напругою від 4 до 12 В. Час безперервної роботи від 
мережі перемінного струму не менше 24 години. При автономному жив-
ленні не більше 6 годин. Маса прибору - 0,25 кг.

Дозиметр-радіометр побутовий АНРИ-01 "Сосна" призначається для 
індивідуального користування населенням з  метою контролю радіаційної 
обстановки на місцевості, в жилих і робочих приміщеннях.

Діапазони  виміру:  потужності  експозиційної  дози  гамма-випроміню-
вання (ПЕД) від 0,01 до 9,999 мР/г; польової еквівалентної дози (ЕД) гамма-
випромінювання від  0,1  до  99,99 мкЗв/г.  Час  виміру до  20 с.  Живлення 
прибору від елементу типу "Корунд", що забезпечує безперервність роботи 
протягом 6 годин. Маса прибору-0,35 кг.

Дозиметр  побутовий  "Мастер-1" відповідає  призначенню  дозиметру 
"Сосна".  Діапазон виміру: потужності експозиційної дози гамма-випромі-
нювання  (ПЕД)  від  10  до  999  мкР/г;  польової  еквівалентної  дози  (ЕД) 
гамма-випромінювання від 0,1 до 0,999 мкЗв/г. Час виміру до 36 с. Жив-
лення прибору від 4 елементів СЦ-32 або МЦ-0070. Маса прибору-0,1 кг.

Індикатор зовнішнього гамма-випромінювання "БЕЛЛА" призначає-
ться для виявлення і оцінки за допомогою звукової сигналізації інтенсив-
ності гамма-випромінювання, а також визначення рівня потужності еквіва-
лентної дози за цифровим табло.

Діапазон виміру потужності еквівалентної дози (ПЕД) від 0,2 до 99,99 
мкЗв/г.  Час на встановлення робочого режиму не більше 10 с. Живлення 
прибору від елементів типу "Корунд" забезпечує безперервність роботи до 
20 годин. Маса прибору 0,25 кг.

Радіометр комбінований КРК-01А призначається для виміру концент-
рації бета-активних ізотопів в твердих, рідких і сипучих речовинах. Жив-
лення прибору від електромережі 220 В, 50 Гц. Діапазони виміру: сумарної 
бета-активності  в  твердих,  рідких  і  сипучих  пробах  від  1х10-8 до  1х10-6 

Кі/кг; в тому числі для ізотопів йоду і фтору в питній воді 1х10 -10 до 1х10-7 

Кі/л; сумарної бета-активності в питній воді від 1х10-10 до 1х10-5 Кі/л; в тому 
числі для ізотопів цезію в питній воді 1х10-10 до 1х10-7 Кі/л.

Бета-радіометр РБК-4-ІЕМ призначається для експресних вимірів пито-
мої, об'ємної і масової бета-активності води, грунту, рослинності, харчових 
продуктів, а також радіоактивних благородних газів. Має два блоки детек-
тування. Діапазони вимірів: проб води від 5х10-5 мкКі/л до 0,5 мКі/л; сипу-
чих проб від 5х10-5 мкКі/кг до 0,5 мКі/кг; газів від 5х10-5 мкКі/л до 0,1 мКі/л. 
Живлення прибору від електромережі 220 В.  Час виміру до 35 хв.  Маса 
комплекту - 16 кг.

Вимірювач  іонізуючих  випромінювань  ІМД-12 призначається  для 
виміру питомих альфа- і бета- активностей проб продовольства, води, фу-
ражу, а також зовнішнього бета-випромінювання різних поверхонь і потуж-
ності експозиційної дози гамма-випромінювання. Прибор має п'ять блоків 
детектування,  що забезпечує  вимір  в  діапазонах  (табл.8.5).  Час  встанов-
лення робочого режиму 2 хв. Живлення прибору від 6 елементів А-343 або 
від електромережі 220 В, 50 Гц.
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                                                                                                                       Таблиця 8.5 
Характеристики виміру в діапазонах ІМД-12

Тип блоку 
детектування

Тип 
детектору

Вид
виміру

0диниця 
виміру

Діапазон
іонізації

Діапазон 
виміру

ІМД-12-3 СБМ-19 Гамма мкР/г 1 - 9999 10 - 3000

ІМД-12-2 СБМ-20 Гамма мкР/г 0,01 - 9,9 0,05 - 99
СИЗ-8г Гамма Р/г 0,01- 999 0,1 - 999

ІМД-12-4 ФЕУ-198 Бета
Бета часток 

см2·хв.
103 - 107 5•103 - 5•106

ІМД-12-5 ФЕУ-110
Бета Кі/кг І0-6 – І0-3 І0-6 – І0-3

Альфа Кі/кг І0-4 – І0-1 І0-4 – І0-1

Радіометр бета-виявлення "Бета" призначається для контролю забруд-
нення води і продуктів харчування бета-активності радіонуклідами, а також 
контролю радіоактивного забруднення різних поверхонь.

Діапазон виміру від від 5х10-9 до 1х10-6 Кі/кг (Кі/л).  Час виміру підго-
товленої проби - 1, 10, 100, 500, 1000 і 2000 сек. Радіометр подає звуковий 
сигнал про закінчення виміру. Час встановлення робочого режиму - 1 хв. 
Живлення  здійснюється  від  блоку  живлення  5Б  або  3  елементів  типу 
"Уран", що забезпечує безперервну роботу протягом 6 г. Маса прибору в 
комплекті -19,6 кг.

Комплект індивідуальних дозиметрів ДП-22-В призначається для ви-
міру  індивідуальних доз  гамма-випромінювання,  складається  з  зарядного 
устрою  ЗД-5  і  50  прямо  показуючих  дозиметрів  ДПК-50-А.  Дозиметри 
ДПК-50-А  забезпечують  вимір  дози  гамма-випромінювання  від  2  до  50 
рентген при потужностях доз від 0,5 до 200 Р/г. Показання відраховують за 
шкалою, яка розташована в дозиметрі. Працездатність забезпечена в інтер-
валі температур від -40 до +50 °С. Саморозряд дозиметрів в нормальних 
умовах за 24 години не перебільшує двох поділок шкали. Маса дозиметра 
32  г.  Живлення  зарядного  устрою  здійснюється  від  двох  елементів  1,6-
ПМЦ-У-8  (145У).  Тривалість  роботи  з  одним  комплектом  живлення  не 
менше З0 г. Маса комплекту без джерела живлення 5,5 кг.

Комплект індивідуальних дозиметрів ДП - 24 складається з зарядного 
устрою ЗД-5 і  п'яти дозиметрів ДКП-50-А.  Маса комплекту без джерела 
живлення 3 кг.

Хімічний дозиметр гамма- і нейтронного випромінювання ДП-70МП 
має призначення для виміру дози опромінення в межах від 50 до 800 Р. 
Визначення  дози  опромінення  здійснюється  за  допомогою  польового 
калориметру  ПК-56М.  Відлік  вимірюваних  доз  проводиться  за  шкалою 
калориметру безпосередньо в рентгенах.  Дозиметр і  калориметр забезпе-
чують вимірювання доз опромінення в інтервалі температур від -40 до +50 
°С. Маса дозиметру 46,5 г, калориметру в футлярі -1,4 кг.

Комплект загальновійськового вимірювача дози ІД-1  призначається 
для  вимірювання  доз  гамма-нейтронного  опромінення  особового  складу 
військ і формувань ЦО. Складається з зарядного устрою і 10 вимірювачів 
дози. Вимірювачі доз забезпечують вимір доз гамма-нейтронного випромі-
нювання від 20 до 500 рад. Маса вимірювача дози - 40 г, зарядного устрою - 
540 г, комплекту - 2 кг.

Індивідуальний вимірювач дози ІД-11 призначений для вимірювання 
доз гамма-нейтронного опромінення особового складу. Складається з вимі-
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рювального устрою і 1000 індивідуальних вимірювачів дози ІД-11. Діапа-
зон вимірювання доз від 10 до 1500 рад. Маса індивідуального вимірювача 
дози гамма-опромінення - 25 г, а маса вимірювального устрою складає 18 кг.

Комплект вимірювачів  дози ДК-02 призначається  для  виміру  експо-
зиційної дози гамма-випромінювання.  Склад комплекту: вимірювачі  дози 
ДК-02 -10 шт.; футляр. Діапазон вимірювання віл 10 до 200 мР. Маса комп-
лекту - 0,7 кг, дозиметру 25 г.

Комплект  вимірювачів  дози  ІД-02 призначається  для  виміру  погли-
нутої дози гамма-нейтронного випромінювання. Склад комплекту: вимірю-
вачі дози ИД-02 -10 шт.; футляр. Діапазон вимірювання від 0 до 200 мрад/с 
потужності дози до 50 мрад/с. Маса комплекту - 0,65 кг, дозиметру 22 г.

Комплект вимірювачів  дози термолюмінесцентний КДТ-02 призна-
чається  для  виміру  експозиційної  дози  рентгенівського  і  гамма-випромі-
нювання, реєстрації доз хронічного опромінювання (малих доз). Є індика-
тором бета-випромінювання. Склад комплекту: устрій перетворення УПФ-
07; рахунковий прибор ГЇС02-4; дозиметри ДПГ-02 (100 шт.), ДПГ-03 (100 
шт.), ДПС-11 (10 шт.).

Діапазон виміру дозиметрів: ДПГ-02, ДПС-11 від 0,1 до 1000 Р; ДПГ-03 
від 1,0 до 1000 Р. Час встановлення робочого режиму - 10 хв., відрахування 
показнику детектору до 75 сек. Живлення прибору від електромережі 220 В, 
50 Гц. Маса прибору в комплекті – З0 кг.

На сьогодні існує багато приборів, які можливо використовувати в інте-
ресах радіаційної розвідки не зважаючи на їх високу вартість, а саме від 
побутових  до  стаціонарних,  при  користуванні  якими  необхідно  бути 
уважними з сучасними одиницями виміру.

Прибори хімічної розвідки

Військовий прибор хімічної розвідки (ВПХР) призначається для виз-
начення в повітрі, на місцевості та техніці У-газів, зарину, зоману, іприту, 
фосгену, дифосгену, синильної кислоти, хлорціану. Комплектується трьома 
видами індикаторних трубок для визначення отруйних речовин типу: зарин, 
зоман і  У-гази  -  з  одним червоним кільцем і  червоною точкою;  фосген, 
дифосген, синильна кислота і хлорциаи - з трьома зеленими кільцями; іприт 
- з одним жовтим кільцем. Маса прибору 2,3 кг.

Напівавтоматичний прибор хімічної розвідки (ППХР)  призначається 
для  забезпечення  хімічних  розвідувальних  машин.  Дозволяє  визначати 
наявність  в  повітрі,  на  місцевості  і  техніці  У-газів,  фосгену,  дифосгену, 
синильної  кислоти,  хлорціану,  іприту.  Прибор  працездатний  в  інтервалі 
температур від -40 до +40 °С. Час визначення ОР від 2 до 5 хв. Маса при-
бору без упаковки 2,2 кг.

Газоаналізатор  автоматичний  ГСП-11 встановлюється  для  забезпе-
чення хімічних розвідувальних машин і призначається для безперервного 
контролю повітря з метою виявлення в ньому наявності пари фосфорор-
ганічних ОР і  для подання звукових і  світлових сигналів  виявлення ОР. 
Прибор працездатний в інтервалі температур від —40 до +40 °С. В якості 
джерела живлення використовуються акумулятори КН-22. Живлення обіг-
рівачів термостату здійснюється від бортової мережі машини напругою 12 
В.  Тривалість роботи прибору без  додаткової  зарядки або заміни акуму-
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ляторів при нормальній температурі не менше 6 г. Прибор має два робочі 
діапазони  чутливості  до  ОР:  чутливість  до  пару  зарину  і  У-газів  на 
першому діапазоні 5х10-5 мг/л, на другому 2х10-6 мг/л. Тривалість роботи 
прибору, забезпеченого одною зарядкою індикаторних засобів, на першому 
діапазоні 2 г., на другому - від 10 до 12 г. Маса прибору біля ЗО кг.

Газоаналізатор УГ-2 призначається для вимірювання концентрації шкід-
ливих газів (пару) в повітрі робочої зони виробничих приміщень. Забезпе-
чує виявлення наступних шкідливих речовин в повітрі: сірчаний, ангідрид, 
ацетилен, окисли вуглецю, сірководень, хлор, аміак, окисли азоту, етиловий 
спирт, бензин, бензол, толуол, ксилол, ацетон, вуглеводи нафти.

Визначення концентрації газу (пару) шкідливих речовин в повітрі здійс-
нюють  за  еталонами пофарбування  індикаторів.  Виміри  проводяться  2-3 
рази і оцінка здійснюється за середньому арифметичному значенню.

Газоаналізатори  "Сирена",  "Сирена-2",  "Сирена-4" призначаються  для 
автоматичного визначення мікроконцентрації токсичних газів (сірководню, 
аміаку,  фосгену)  в  повітрі  виробничих  приміщень,  а  також  сигналізації 
порогу вимірювання (характеристики в таблиці 8.6). Газоаналізатори забез-
печують виявлення газів (пару): на відстані не більше 300 м між датчиком і 
блоком управління; при температурі навколишнього повітря від 5 до 40 °С.

Газоаналізатор "Сирена-М" призначається для виявлення концентрації 
хлору в повітрі виробничих приміщень.  Газоаналізатор може розміщува-
тися на відстані не більше 5 м від місця забору проби.
    Технічні характеристики прибору складають: діапазон виміру - 0-2 мг/м3; 
погрішність виміру - ± 20 %; час одного циклу - 1 ± 0,6 хв.; час роботи в 
автоматичному режимі без перезарядки реактивів - не менше 4 діб; живлен-
ня прибору -220 В; маса прибору - 10 кг. 

                                                                                                                     Таблиця 8.6 
Технічні характеристики газоаналізаторів

Характеристики Тип газоаналізатору
Сирена Сирена-2 Сирена-4

Тип газів для віверу Сірководень Аміак Фосген

Діапазон виміру, мг/м3 0-3,0-10, 0-30 0-30 0-1
Погрішність виміру, % ±20 ±20 ±20
Час одного циклу, хв. 5 ±0,2 5 ±0,2 5 ±0,2

Час безперервної роботи, діб 30 30 14
Живлення, В 220 220 220
Маса, кг 58 58 58

Примітки:
Гранично допустимі 
концентрації, мг/м3 10 20 0,5

Смертельно токсичні дози, 
г · хв/л

30 100 6

Газосигналізатор  "ГАІ-1" призначається  для  контролю  загазованості 
повітря робочої зони в 1-2 точках технологічних приміщень.

Технічні характеристики прибору складають: діапазон виміру - 0-2 мг/м3; 
погрішність виміру -  ± 20 %; час одного циклу - 1 ± 0,6 хв.; час роботи в 
автоматичному  режимі  без  перезарядки  реактивів  -  не  менше  4  діб; 
живлення  прибору  -  220  В  і  від  мережі  стисненого  повітря  тиском  1,4 
кгс/см2; витрата повітря в межах від 1,2 до 2,5 л/хв.; середнє використання 
потужності не більше 70 Вт; МЕД рентгенівського і гамма-випромінювання 
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радіоактивного джерела на відстані 0,5 м -1,3х10-11 А/кг;  маса прибору - 
47,5 кг; газосигналізатор забезпечує роботу при змінах температури від 15 
до 40 °С і виносу пульту управління на відстань не більше 2000 м.

Індикатор контролю загазованості приміщень хлором (ІЗП) призна-
чається для контролю граничної допустимої концентрації (ГДК) хлору в по-
вітрі виробничих приміщень хлораторних і очисних споруд і хлорних пере-
ливних станцій водопровідних господарств. Склад: електрохімічна комірка 
(62х68 мм), блок індикації і сигналізації (145х180х77 мм) , таблетка (8х6 мм).

Технічні характеристики: діапазон ГДК - 0-1; поріг чутливості концент-
рації  хлору в повітрі -  0,05 мг/м3;  час спрацювання при концентрації  1,6 
ГДК не більше 180 с; час роботи в автоматичному режимі без проведення 
регламенту технічного обслуговування не більше 12 міс.; довжина лінії між 
електрохімічною коміркою і  блоком сигналізації:  двох-жильним кабелем 
складає 20 м, кабелем з екраном до 100 м; потужність не більше 10 Вт; 
термін використання таблетки не більше 12 міс.; витрати реагенту на рік не 
більше 4 г; маса індикатору не більше 3 кг; вихідний сигнал ГСП - 0-10.

Комплекти знаків огородження

Комплект знаків огородження, що носяться, КЗО-1 включає брезенто-
ву сумку, в якій розміщується 10 щитків, 5 ліхтарів з елементами 1-КСУ-З, 
які сухі, 20 паперових трикутників для записів, 2 олівця, штир і паспорт, 
брезентовий чохол і 10 стійок.

Комплект знаків огородження, із тканини, які перевозяться, КЗО-2 
включає 10 прапорців, 10 стійок, 10 картонних смуг для записів, 5 ліхтарів з 
елементами 1-КСУ-З і 5 шплінтів для закріплення ліхтарів. В нічний час на 
стійці прапорця закріплюють електричний ліхтар. Сухий елемент 1-КСУ-З 
забезпечує безперервну роботу ліхтаря біля 48 годин. Знаки днем можливо 
побачити на відстані до 200 м, а в ніч до 100 м.

Засоби лабораторного контролю

Автомобільна радіометрична і хімічна лабораторія АЛ-4  забезпечує: 
радіометричний аналіз  проб води,  харчових продуктів і  фуражу; якісне і 
кількісне виявлення в різних пробах звісних ОР; кількісне визначення отрут 
в пробах води, харчових продуктах і фуражу; фізико-хімічні аналізи проб 
незвісних ОР; проведення  контрольних аналізів  за  визначенням повноти 
дегазації місцевості, озброєння, техніки, транспорту, одягу і спорядження; 
проведення вибіркового контролю захисних властивостей засобів захисту 
шкіри;  кількісне  визначення  і  проведення  контрольних  аналізів  сумішей 
для дегазації, дезактивації, що створюють дим, запалювальних, вибухових 
речовин і вогнеметних. Призначена для виявлення ОР в пробах, що взяті із 
різних джерел, а також з техніки, предметів, одягу. Маса спорядженої лабо-
раторії біля 20кг.

Радіометрична лабораторія в укладці РЛУ-2: призначена для визна-
чення  ступені  зараженості  радіоактивними  продуктами  продовольства, 
фуражу, води, грунту, речового та іншого майна; дозволяє виконувати кіль-
кісне визначення питомого зараження об'єктів бета-активними речовинами 
від 10-7 Кі/кг (або Кі/л) і вище. За 10 г роботи лабораторії можливо провести 
до 12 аналізів проб води і інших рідин або 40-70 аналізів проб різних про-
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дуктів харчування, фуражу та інших речовин; для розгортання лабораторії 
необхідно  приміщення  площею 10-15  м2.  Час  розгортання  лабораторії  в 
приміщенні 20 хв. Час на проведення дезактивації майна лабораторії після 
10 годин роботи складає 60-90 хв.

Засоби ремонту приборів

Рухома  ремонтна  хімічна  майстерня  ПРХМ-1М  призначена  для 
проведення періодичного технічного обслуговування і поточного ремонту 
хімічного  озброєння  і  засобів  захисту,  а  також  для  середнього  ремонту 
приборів радіаційної і хімічної розвідки і індивідуальних засобів захисту.

Комплект  стендів,  для  випробування,  КИС-РД: призначається  для 
перевірки дозиметричних приборів і є технологічним обладнанням стаціо-
нарної майстерні для ремонту і градуювання; забезпечує отримання потуж-
ностей експозиційних доз гамма-випромінювання в межах від 0,01 до 5 Р/г 
от гамма-джерел активністю 0,1 і 5 Кі і потужностей доз в межах від 5 до 
150  Р/г  від  джерела  активністю  64  Ки.  Електричне  живлення  КИС-РД 
здійснюється від мережі перемінного струму частотою 50 Гц, напругою 380 
В ±10% і 220 В ±10%. Комплект стендів працездатний при температурі 20 
±5 °С, атмосферному тиску 760 ±30 мм рт. ст. і вологості 65±15%.    

Стаціонарна  майстерня  для  ремонту  і  градуювання  призначається 
для середнього і капітально ремонту, а також для перевірки дозиметричних 
приборів. Орієнтовна місячна продуктивність майстерні при роботі в одну 
зміну складає: середніх ремонтів приборів типу ДП-2 - 150-200 шт.; капі-
тальних ремонтів приборів типу ДП-2 - 50-60 шт.; перевірка градуювання 
приборів типу ДП-2 до 400-600 шт.

На сьогодні існує багато різних, як вітчизняних так і імпортних,  
приладів радіаційної і хімічної розвідки та дозиметричного контролю.  

Працівники цивільної оборони повинні бути уважними при користуванні  
такими приладами з одиницями виміру.

Р оз д і л  1Х.
РЯТУВАЛЬНІ І НЕВІДКЛАДНІ АВАРІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ 

РОБОТИ В ОСЕРЕДКАХ УРАЖЕННЯ

Організація і виконання рятувальних і невідкладних аварійно-відновлю-
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вальних робіт  в  осередках ураження і  зонах стихійного лиха  є  одним із 
головних завдань цивільної оборони.

Рятувальні  роботи включають:  розвідку  осередків  ураження,  локалі-
зацію і гасіння пожеж, знайдення уражених і діставання їх з під завалів, а 
також з пошкоджених, загазованих та які горять будинків і споруд, надання 
потерпілим першої медичної допомоги і евакуацію їх в лікувальні заклади; 
вивід  (вивіз)  населення  із  зон  хімічного  і  небезпечного  радіоактивного 
зараження,  проведення  санітарної  обробки  людей,  ветеринарної  обробки 
тварин,  обеззараження  техніки,  засобів  захисту  і  одягу,  продовольства, 
харчової сировини, води і фуражу; території, споруд, обладнання суб'єктів 
господарювання і транспортних засобів.

Невідкладні аварійно-відновлювальні роботи включають:
прокладку колонних шляхів,  устрій  проходів  в  завалах і  на  зараженій 

місцевості;  локалізацію  аварій  на  комунальних  і  енергетичних  мережах; 
відновлення  окремих  установок  і  мереж  водозабезпечення  і  каналізації, 
систем енерго- та життєзабезпечення з метою успішного виконання ряту-
вальних робіт;

зміцнення або обвалення конструкцій будинків і споруд, що загрожують 
обвалом і  створюють  завади  безпечному  руху  і  виконанню рятувальних 
робіт.

9.1. Обладнання шляхів руху

Для вводу військ і формувань цивільної оборони в осередки ураження, 
підвозу води і продовольства, а також для вивозу потерпілих, як правило, 
будуть  використовуватися  існуючі  шляхи,  але  в  окремих  випадках  при 
виході з строю існуючих шляхів та виникненні значних зон ураження (зара-
ження) виникає потреба в прокладці нових колонних тимчасових шляхів, 
орієнтовні нормативи яких наведено в таблицях 9.1-9.7.

Таблиця 9.1
Орієнтовні нормативи на виконання робіт з ремонту і обладнання 

шляхів руху

Види робіт Одиниця 
виміру

Потрібні сили і засоби Потрібний 
час на 

одиницю, г
Кількість 
чоловік

Машини і 
механізми

1. Профілювання проїжджої частини дороги шириною 6 м;

Ґрунтового шляху 1 км

1 Автогрейдер 4,6

2
Трактор до 100 

л. с. з причіпним 
грейдером

2

Гравійного шляху 1км 1 Автогрейдер 3,3

2. Ямковий ремонт вручну:
Гравійного покриття 100м2 8 - 3.6

Щебеневого покриття 100м2 8 • 5,6
Мостової 100м2 8 - 12,5

Види робіт Одиниця 
виміру

Потрібні сили і засоби Потрібний 
час на 

одиницю, г
Кількість 
чоловік

Машини і 
механізми

3. Очищення дороги від снігу шириною 5-6 м при товщині шару:

До 30см 1 км 2 Автомобільний 
снігоочищувач

0,3
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До 80см 1км 2
Тракторний 

снігоочищувач 1,8

4. Очищення доріг від снігу при ширині смуги 2,8-3 м і товщині шару:
До 1,2 м 1км 2 Тракторний 

снігоочищувач
0,8

5. Устрій проходу  через рви (канави) засипкою грунтом при ширині:
1-1,5 м 1 перехід 2 Бульдозер 100 

л.с.
0,1

До 4-5 м І перехід 2 Бульдозер 100 
л.с.

0,3

6. Устрій проходу шириною 4-5 
м в лісному завалі

10 пог. м 7 Бульдозери-2; 
мотопіли-2

До 1

7. Планування смуги проїзду 
шириною 3,5-4 м на нерівній 
місцевості

1 км 9 Автогрейдер До 1

                                                                                                                       Таблиця 9.2
Максимальні глибини переборювання броду (м)

Транспортні засоби При швидкості течії води

До 1 м/с До 2 м/с Більше 2 м/с

Автомобілі

Легкові типу УАЗ-452 0,6 0.5 0,4
Вантажні типу 3ІЛ,ГАЗ 0,8 0,7 0,6
Вантажні типу МАЗ, КрАЗ 1 0,9 0,8
Вантажні типу ЗІЛ-131, Урал 1,4 1,3 1,2

Трактори 0,8 0,7 0,6
Тягачі типу АТТ 1 0,9 0,8

При руху людей в пішому порядку 1 0,8 0,6

                                                                                                                       Таблиця 9.3
Тактико-технічні дані табельних переправних засобів

Показники
Найменування човнів

НЛ-5 НЛ-8 НД -10 НЛ-15
НД 
Л-20 НЛ-30

ДЛ-10 
(ДЛ-10Н)

Тип човна Надувний Складний 
фанерний

Маса човна, кг 50 55 80 95 150 200 420
Вантажопідіймальність кг 500 650 120 0 150 0 250 0 340 0 3000 

(4000)
Місткість, чол. 5 8 15 15 27 30 25

Час спорядження, хв. 5 4 5 5 5 6 3-4

Максимальна 
швидкість 
руху, км/г

На веслах 3-4 3-4 3-4 4-5 3-4 4-5 5-6

3 мотором 
"Москва"

- 7-8 7-8 7-8 7-8 7 12

3 мотором 
"Вихор"

- 22 - 13 - 9 14

                                                                                                                      Таблиця 9.4
Тактико-технічні дані самохідних переправних засобів

Показники Засоби
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Гусеничний 
плаваючий 

транспортер 
К-61

Гусеничний 
плаваючий 

транспортер 
ПТС

Гусеничний 
самохідний 
паром ГСП

Вантажопідіймальність, 
т

На суші 3,5 5 -
На воді 5 10 52

Максимальна швидкість, 
км/г

На суші 35 42 40
На воді 8-9 10,6 7,7

Осадка з вантажем (за колесами, 
гусеницями), мм

1400 1900 1500

Максимальні кути, 
град.

Входу в воду 15 15 25
Виходу з води 15 15 20

Переправа сил і засобів
50 чол.; автомо-
біль масою до 5 

ти -І од.

72 чол.; уражені 
на носилках-12 
чол.; автомобіль 

масою до 10 ти- 1 
од.

Спецтехніка 
масою до 52 т - 

1 од.

Таблиця 9.5
Необхідні сили і час для обладнання мостових і паромних переправ

Мости П а р о м и

Д
ов

ж
и

н
а,

 м
 / 

ва
н

та
ж

оп
ід

ій
м

а
л

ьн
іс

ть
, т

Р
оз

р
ах

ун
ок

, 
ч

ол
.

Ч
ас

 з
бі

рк
и

, х
в. Розміри м (довжина - 

ширина) / 
вантажопідій-
мальність, т

К
іл

ьк
іс

ть
, ш

т,

Р
оз

р
ах

ун
ок

, 
ч

ол
.

Ч
ас

 з
бі

рк
и

, х
в.

Парк ПМП

382/20 136 50 - - - -
- - - 13,5х6,5/40 16 8 8

227/60 136 30 20,2х6,5/60 10 12 10
- - - 27х6,5/80 8 16 12

Парк ТПП
506/16 384 150 11х4/16 24 16 25
265/50 384 120 17х4/50 12 24 35

Парк ЛПП
160/12 120 55 12х3,5/25 6 12 20

64/40 120 60 12х3,8/40 4 16 20

                                                                                                                      Таблиця 9.6
Тактико-технічні дані мостоукладачів

Показники
Колійний 

механізований 
міст КММ

Важкий 
механізований 

міст ТММ

Танковий 
мостоукладач 

МТУ
Вантажопідіймальність, тн 15 60 50

Максимальна ширина перешкоди, м 35 42 10-11
Розрахунок, чол. 3 3 3

Маса з мостовим блоком, т 8,8 19 36
Час наведення мосту, хв. 45 - 60 40 - 50 4 - 6

Прольотна 
споруда, м

Довжина, м 7 10,5 12,,3

Ширина, м 2,95 3,8 3,3

Таблиця 9.7
Характеристика деяких народногосподарських засобів переправи
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Засоби 
переправи

Тип судна
Призначення 

судна
Водотонаж-

ність, т

Пасажиро--
місткість, 

чол.

Швидкість
з грузом,

КМ/І

Пасажирські і вантажні пасажирські судка

Озерний класу "0" Пасажирський 
теплохід

Перевезення 
пасажирів 197/20 0 260/134 23

Пасажирський 
теплохід

Однопалубний Транспортно-
експлуатапійний

100 280 24

Пасажирський 
теплохід класу "Р"

Багатопалубний Травспортно-
експлуатапійний

102 278 24

Пасажирське 
судно класу "Р"

На повітряній 
подушці

Швидке 
перевезення

22 50 14

Пасажирський 
для малих рік

Низько
 сидячий

Перевезення 
пасажирів на 

45 68 21

Судна для переправ

Пасажирський 
катер класу "Р" Відкритого типу

Перевезення 
пасажирів на 
переправах

21 100 14

Паром класу "Р" Самохідний
Перевезення 
пасажирів і 

автомашин на 
переправах

144

77 чол. і 4 
МАЗ-200 
або 6 ЗІЛ-

130

12-13

9.2. Інженерні роботи в осередках ураження і зонах стихійного лиха

До інженерних робіт відносяться: розбирання завалів,  прокладка ко-
лонних шляхів руху, відкопування і відкриття завалених підвалів і сховищ, 
подання повітря в  заваленні  укриття і  підвали,  знаходження і  рятування 
людей,  аварійно-відновлювальні  роботи  на  комунальних  і  енергетичних 
мережах. Вихідні дані для розрахунків таких робіт наведено в таблицях 9.8-
9.15.

Таблиця 9.8
Розміри можливих завалів в залежності від щільності забудови, типів 

споруд і величини надмірного тиску ударної хвилі

Тип 
будинків і 

споруд

В
и

со
та

 б
уд

и
н

к
ів

, м
 

(п
ов

ер
хо

ві
ст

ь)

Висота суцільного завалу 
(в м) в зоні з тиском 1 

кгс/см2

при щільності
забудови

Висота h і виніс L завалу (в м) в зоні з 
тиском, кгс/см2

1 - 0..5 0,5-0,.3

При щільності забудови ,%

20 40 20-40

20 30 40 50 h L h L h L

Промислові будинки і споруди
Однопо-
верхові

10 м 0,4 0,6 0,8 1 1,2 29 1,4 29 2 9
15 м 0,6 0,9 1,2 1,5 1,6 37 2,2 37 2,6 12

Багатопо-
верхові

2 0,8 1,2 1,б 2 1,8 13 1,8 13 2,6 4
3 1,2 1,8 2,4 3 2,3 15 2,3 15 3,8 6
4 1,6 2,4 3,2 4 2,7 18 2,7 18 4,1 9
5 2 3 4 5 3,1 22 3,1 22 4,8 10

Кам'яні житлові будинки
Багатопо-

верхові
2 0,7 1,1 1,4 1,8 1,6 16 1,6 16 2,3 6
4 1,4 її 2,8 3,6 2,3 24 2,7 24 4,1 9
6 2,2 3,3 4,3 5,4 3 33 4 33 5,1 12
8 3 4,4 5,7 7 3,7 38 4,6 38 6,1 14

Таблиця 9.9
Середня відстань між будинками в залежності від щільності забудови
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Щільність забудови, % 20 З0 40 50 60
Середня відстань між будинками, м 50 зо 22 12 8

Таблиця 9.10
Склад і структура завалів при руйнуванні різних типів будинків

Склад завалів
Вміст уламків (%) при руйнуванні споруд і будинків:

Цегляних Дерев'яних Великопа-
нельнихПромислових Житлових

Цегляні глиби до 1 м3, бита 
цегла

25 50 13 -

Уламки залізобетонних і 
бетонних конструкцій до 0,8 м2 60 12 80

Дерев'яні конструкції 3 30 85 18

Металеві конструкції і 
обладнання

10 3 2 2

Будівельне сміття, мм 7 12 10 5

Таблиця 9.11
Діаметр стропів в залежності від вантажопідіймальності деяких видів 

екскаваторів

Найменування показників Характеристики
Ємність ковша, м3 0,3 0,35 0,5 0,65 0,75 1
Вантажопідіймальність, т 2-5 2-5 3-Ю 4-10 5-12 6-15

Діаметр стропів, мм 16,5 16,5 19,5 19,5 21 23,4

Таблиця 9.12
Норми для розбору завалів обвалених будинків (на 100 м3 об'єму 

будинку за зовнішнім периметром)

Види робіт Трудомісткість
Діставання дерев'яних елементів і конструкцій вручну 10,34 чол. / гол.
Розбір завалу екскаватором, що оснащений зворотною лопатою 0,92 маш. / год.

Розчищення завалу бульдозером 0,66 маш. / 

Таблиця 9.13
Продуктивність машин і механізмів, що використовуються для 

розробки мерзлих грунтів

Машини і механізми Види робіт і продуктивність

Екскаватор з бабою
Розпушування грунту без виймання при глибині промерзання до 
1м для екскаваторів  з  ємністю ковша 0,25-0,3 м3 біля 50 м3 за 
зміну; 0,5-0,65 м3 - біля 96 м3 за зміну.

Розпушувач РМГ на 
тракторі типа ДЕТ-250

Глибина  розроблення  1,2  м,  ширина  2,5  м,  продуктивність 
60-100 м3/г.

Роторний екскаватор (ЕР 
-7 та інші модифікації)

Глибина траншеї до 2 м, ширина 0,8 м, швидкість проходки       5-
20 м/г.

Роторна БТМ Глибина траншеї до 1,5 м, ширина 0,8 м, швидкість проходки до 
100 м/г.

Фрезерний траншеєкопач 
ФТК-ПП-47

Глибина траншеї  до 1,2 м,  ширина 0,6 м,  швидкість проходки 
40-100 м/г.

Дискова фрезерна машина 
ДФМ-50

Глибина  траншеї  до  2  м,  ширина  0,16  м,  швидкість  проходки 
54-80 м/г.

Бурова установка на 
тракторі С-100 та інших 

модифікаціях

Глибина траншеї до 1,2 м, ширина 0,14 м, швидкість проходки 
5-30 м/г.

                                                                                                                     Таблиця 9.14 
Основні вимоги до тимчасових проїздів
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Магістральні 6-6,5 15 5 0,3 0,3 35 15 0,2
Бокові 3-3,5 20 10 0,3 0,1 - 10 0,3

Таблиця 9.15
Орієнтовні нормативи на виконання робіт з прокладки проїздів 

на заваленій території

Види робіт
Одиниця 
виміру

Об'єм робіт за 
10-и годинну 

зміну

Прокладання проїзду 
шириною 3-3,5 м

Бульдозером на тракторі С-100, Т-140

км

5-5.5
Бульдозером на тракторі ДЕТ-250 6,7-7

Розчистка проїжджої частини вулиці шириною 3-3,5 м завалу 
великих залізобетонних елементів бульдозером на тракторі 
потужністю до 100 л.с.

0,1-0,2

Переміщення завалу висотою 1,5-2 м з проїжджої частини вулиці 
бульдозером на тракторах С-100 і Т-140

м3 400-500

Відкопування і розкривання завалених сховищ, укриттів і підвалів 
залежить від типу входів, аварійних виходів та характеру завалів і можливі 
наступні варіанти цих робіт: відкопування входу і люка аварійного виходу;
розбирання завалу над перекриттям сховища (укриття, підвалу) з наступ-
ним пробиванням в ньому отвору; розбирання завалу у зовнішньої стіни бу-
динку над приямком аварійного виходу; розбирання завалу у стіни будинку 
з наступним відкопуванням приямку в грунті і пробиванням пролому в зов-
нішній стіні; пробивання пролому в стіні із сусіднього підвального примі-
щення; розбирання завалу в приямку сходової клітки з наступним відкри-
ванням дверей або пробивання в них пролому.

Вихідні дані для розрахунків цих робіт наведені в таблицях 9.16-9.18.

Таблиця 9.16
Максимальні радіуси копання для деяких типів екскаваторів

Тип і марка екскаватора Прямою лопатою Зворотною лопатою
На гусеничному ході

Е-ЗОЗАІЕ-304А 5,96 7,8
Е-504ІЕ-505 2,5 9,2

ТЕ-ЗМ 6,2 -
Е-753 і Е-754 5,3 -

Е-652 і Е-652А 2,8 9,2
Е-10011 9 15 (драглайном)
Е-1252 9,3 11,6

На колісному ходу
Е-1514 4,1 4,1
Е-302А 5,9 7,8
Е-656 4,4 9,2
Е-305 7,8 6,2
Е-4010 8,6 -

Таблиця 9.17 
Об'ємі розміри котлованів в залежності вад висоти завалу

Висота завалу, м
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Показники 2 3 4
Вхід Люк Вхід Люк Вхід Люк

Для бульдозерів типу Д-271
Глибина котловану, м ІД 2 2,2 3 3,2 4
Об'єм котловану, м3 12 70 45 150 108 280

Довжина котловану, м 3,6 9,4 6,6 13 9,6 16,2
Час на відкопування, г 0.3 1,8 1.1 3,8 2,7 7

Для екскаваторів з ємністю ковша 0,35-0,65 м1

Глибина котловану, м 1,2 2 2,2 3 3,2 4
Об'єм котловану, м3 7 18 19 37 40 79

Довжина котловану, м 5,2 6,3 6,6 7,6 8 8,9
Час на відкопування 

(г) при ємності 
ковша:

0,35м3 1,2 2 2 3,5 3,5 6,1
0,5м3 1,1 1,8 1,8 3,2 3,2 5,8
0,65м3 1 1,7 1,7 2,9 2,9 5,3

Примітка: Продуктивність бульдозера прийнята рівною 40 м / год.

Таблиця 9.18
Орієнтовні нормативи на виконання робіт з відкопування і відкривання 

завалених сховищ (укриттів, підвалів)

Найменування видів робіт
Чисельність 

ланки
(чол.)

Основні машини і 
механізми

Погрібний 
час, г

Відкопування одного оголовку або 
люку аварійного виходу при висоті 
завалу над оголовком (люком):

1 м

1/3

Бульдозер Д-271 або 
екскаватор 0,5-0,65 м3 з 

зворотною лопатою, різак 
на гасу

0,8-1
2 м 1-1,5
З м 1,5-2,7
4 м 2,7-5

Відкопування одного оголовку або 
люку аварійного виходу при висоп 
завалу над оголовком (люком):

1 м Екскаватор 0,5-0,65 м3 з 
зворотною лопатою, 

різак на гасу

1,1-1,4
2 м 1,5-2,7
З м 4-5
4 м 8-10

Відкопування одного оголовку або 
люку аварійного виходу при висоті 
завалу над оголовком (люком):

1 м Бульдозер Д-271 або 
екскаватор 0,5-0,65 м3 з 

прямою лопатою, різак на 
гасу

1-1,5
2 м 1.8-3
З м 4,5-5,5
4 м 85-105

Відкопування одного оголовку або 
люку аварійного виходу при висоті 
завалу над оголовком (люком):

1 м
4 Вручну, різак на гасу

2-2,5
2 м 7,5-8
З м

6
14-15

4 м 30-32
Розбирання завалу у стіни при 
висоті завалу над приямком 
аварійного виходу

1 м
4 Вручну, різак на гасу

1,5-2
2 м 5,5-6
З м

6
8-8,5

4 м 13-14
Відкопування приямку в грунті у стіни 
будинку об'ємом 11м3 6-7 Вручну 6,5-7

Пробивання 
пролому 
розміром 
0,7х0,7 м

В цегляній стіні h до  80 см

1/3

Компр. станція, бетонолом 
(відбійний молоток)

1,5-2
В бетонній стіні h до  60 см 3-3,5
В залізобетонній стіні h 

до  40 см
Компр. станція, 

бетонолом (відбійний 
молоток), різак

3,5-4

Пробивання одного пролому розміром 
0,7х0,7 м в цегляних і бугобетонних 
стінах товщиною до 80 см

2 Вручну 8-10

Вирізання отвору 0,6х0,8 м в полотні 
металевих дверей

1 Вручну, різак на гасу 0,3-0,6

Витягування із завалу 
великих залізобетонних 

блоків вагою до 5 т з 
переміщенням на 10 м

Без перерізання 
арматури 1/3

Трактор (бульдозер)
0,150,2

З перерізанням 
арматури

Трактор (бульдозер), 
різак на гасу

0,2-0,3

Подача  повітря  в  завалені  сховища,  укриття  або  підвали здійс-
нюється через забірні повітряні отвори (після розчищення завалів),  через 
отвори, що вирізані в дверях або просвердлені в несущих конструкціях, а 
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також через проломи чи відкопані вікна. Розмір отвору залежить від об'єму 
і швидкості повітря, що подається в сховище (укриття чи підвал). Засоби 
подачі повітря повинні забезпечувати подачу повітря із розрахунку 2 м3/г на 
одну  людину.  Нормативи  на  виконання  робіт,  що  пов'язані  з  подачею 
повітря, наведені в таблицях 9.19-9.20.

Таблиця 9.19
Необхідні діаметри повітроводів в залежності від об'єму і 

швидкості повітря, що подається

Об'єм повітря, що подасться, 
м 3 / г

Швидкість повітря, 
м/с

Діаметр повітроводу, 
мм

75 16 40
150 14,9 60
300 16,7 80

500 12,6 120

Таблиця 9.20
Орієнтовні нормативи на виконання робіт для забезпечення подачі 

повітря в завалені сховища, укриття або підвали

Найменування робіт
Склад 
ланки, 

чол.
Основні засоби

Час на 
один 

отвір, г
Розбирання завалу, буріння от-
вору в залізобетоні товщиною 
до 40 см при висоті завалу:

1 м
1/4

Компресорна станція, 
мотоперфоратор, різак на гасу, 

комплект трубчатого буру

2,5-3
2 м 8-8,5

З м 14,5-15,5
Розбирання завалу, буріння от-
вору в залізобетоні товщиною 
до 40 см при висоті завалу:

1 м
1/4

Компресорна станція, 
могоперфоратор, різак на гасу, 

комплект трубчатого буру

0,4-0,8
2 м 0,5-1,1

З м 0,8-1,4

Буріння отвору через завал висотою 
1,5-2 м і залізобетонне покриття 
товщиною до 40 см

1/2 Бурова установка УГБ-50Д (та 
її аналоги) з комплектом 

бурових штанг

1,5

Знаходження і рятування людей, що знаходяться під завалами, розпо-
чинається  відразу  після  вводу  сил  в  осередки  ураження.  Нормативи  на 
виконання цих робіт наведені в таблицях 9.21-9.22.

Таблиця 9.21
Орієнтовні нормативи на виконання робіт з відкопування 

людей з від завалів

Види робіт Склад ланки, 
чол.

Норма часу, 
г

Відкопування потерпілих з під завалів шляхом 
розбирання зверху вручну при висоті завалу над
потерпілими:

0,5 м

4

0,75 - 0,85
1 м 2,0 - 2,5

1,5 м 4,0 - 4,5
2 м 7,5 - 8,0

Прокладка галереї в товщі завалу з встановленням 
кріплення (на 1 пог. м галереї) 6 2,0 - 2,5

Таблиця 9.22
Укрупнені нормативи на виконання робіт в осередках ураження
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Види робіт
Одиниця
виміру

Норма за 
10 год.

Устрій проїзду шири-
ною 3-3,5 м для про-
пуску колісної техніки

ИМР, БАТ-М, бульдозером на тракторі 
потужністю 300 л. с.

км

1,3 -1,5

Бульдозером на тракторі потужністю 108 л. с. 0,8 - 1,4
Устрій проїзду шири-
ною 3-3,5 м для про-
пуску гусеничної тех-
ніки

ИМР, БАТ-М, бульдозером на тракторі 
потужністю 300 л. е. 1,8 - 1,9

Бульдозером на тракторі потужністю 108 л. с. 1,7 - 1,9

Устрій проїзду по верху завалу для пропуску гусеничної техніки 0,7 - 1
Устрій проїзду по верху завалу для пропуску колісної техніки 0,6 - 0,7
Переміщення завалу висотою 1,5-2 м з проїжджої частини вулиці м 3 400 - 500
Буріння отвору через завал і залізобетонне перекриття 
товщиною до 40 см при висоті завалу (одна ланка, ЗІФ-55, 
перфоратор, різак на гасу):

До 1 м Отвір 12 - 24
До 2 м 9 - 15
До З м 7 - 12

Буріння отвору через завал і залізобетонне перекриття при висоті 6

Розбирання завалів і відкопування завалених сховищ, укриттів або підвалів:

Над входом ІМР (та її аналогами)

м 3

400-500
Автокранами вантажопідйомністю 6,3-10 т 170-190

Над оголовком 
(люком) аварій-

Бульдозером Д-686 та його аналогами 250-300
Автокранами вантажопідйомністю 6,3-25 т 190-280

У стени 
сховища, 
укриття, 
підвалу

ІМР (та Н аналогами) 600-640 
БАТ-М (та його аналоги) 800-860
Бульдозерами (Д-687, Д-686, Д-493А, їх аналогами) 460-490
Автокранами вантажопідйомністю 6,3-25 т 190-230

Відкопування 
приямку

ІМР (та її аналоги) за допомогою скребка- 90-95
БАТ-М (та його аналоги) 1300-1360
Бульдозерами (Д-687, Д-686, Д-493А, їх аналогами) 740-820

Вирізання отвору розміром 0,6х0,8 м в полотні металевої двері (1 чол., Отвір 20-24
Прокладання галереї в товщі завалу з встановленням кріплення (одна Пог. м 4-5
Пробивання одного пролому 
розміром  0,7х0,7  м  з вико-
ристанням засобів механіза-

В цегляній стіні товщиною до 80 см Отвір 5-6
В бетонній стіні товщиною до 60 см 4-5
В залізобетонній стіні товщиною до 40 см 3-4

Аварійні і відновлювальні роботи на комунальних та енергетичних 
мережах включають роботи, які спрямовані:

на системах водозабезпечення - знаходження колодязів (камер), їх відко-
пуванню і відключенню вводів в будинки або часток мережі;

на мережах каналізації - на запобігання загрози затоплення об'єктів, від-
воду в безпечні місця стічних вод, що витікають на поверхню землі, устрою 
перепусків в обхід зруйнованих часток мереж;

на мережах теплозабезпечення - знаходження і  відкривання оглядових 
колодязів і камер близько розташованих біля теплоелектростанцій або коте-
льних та відключення мереж теплозабезпечення;

на системах газозабезпечення - відключення подавання газу шляхом зак-
риття засувів на магістральних та газорозподільчих магістралях і газголь-
дерах.;

на системах електрозабезпечення - відключення розподільчих сітей або 
окремих дільниць мереж електрозабезпечення.

Укрупнені  нормативи  на  виконання  деяких  видів  аварійних  віднов-
лювальних робіт наведені в таблиці 9.23.

                                                                                                                     Таблиця 9.23 
Укрупнені нормативи на деякі види аварійних і відновлювальних робіт 

270



А. На сітях водозабезпечення, каналізації і газопроводах 

Найменування видів робіт
Норма 

часу, чол.-г
Склад 

команди, чол.

Відключення зруйнованої частини внутрішньодомових 
сітей   (з відкриттям колодязя, закриттям засувів і 
розбиранням завалу над колодязями) при висоті завалів:

1 м 6 4

2 м 12 4

Відкриття незаваленого колодязя і закриття засувів на 
внутрідомових вводах

0,4-1 2

Відключення розводки внутрідомових мереж з розбиранням 
завалу на сходовій клітці якщо підвал зберігся

10-16 4

Перекривання каналізаційної труби в оглядовому колодязі 
з встановленням пробок і заглушок з розбиранням завалу 
висотою:

1 м 10 4

2 м 14 4

Встановлення пробок і заглушок в каналізаційному колодязі 2-3 2

Розбирання зруйнованого оглядового колодязя 12 4
Заміна зруйнованої чавунної або азбестоцементної труби 
водопровідної мережі (одна ланка)

4-8 4

Ліквідація витікання газу на газопроводах середнього або вели-
кого тиску тимчасовим відключенням пошкодженої частини 
шляхом закриття засувів, заміни пошкодженої частини газо-
проводу і встановленням підсиленої муфти.

2-2,5 4

Б. На сітях і спорудах системи енергозабезпеченя

Найменування видів робіт Одиниця 
виміру

Об'єм робіт 
за 10 год.

Відновлення 
пошкодженої 

ТП 35 кВ 
командою 
50чол. з 

виконаним 
робіт:

Заміна масляних вимикачів типу ВМ-35 Одиниць 2
Заміна роз'єднувачів типу ВМ-35 Груп 4-5
Заміна силового трансформатора

Одиниць

1
Кінцеве розділення кабелю 4
Монтаж дерев'яних стільців під роз'єднувачем 2
Встановлення і введення в дію комірок КРУН 2-4
Розчищення території і підготовка площадок для м2 50-100

Відновлення 
пошкодженої 

ТП 110 кВ 
командою 50 
чол. з вико-
наним робіт:

Заміна вводів на масляних вимикачах МВ-МКП-110

Одиниць

6
Заміна роз'єднувачів типу РЛНД-110 2
Монтаж дерев'яних стільців під роз'єднувачем 2
Встановлення і введення в дію комірок КРУН 2-3
Розчищення території і підготовка площадок для 
встановлення обладнання

м2 50-100

Відновлення 
пошкоджених 
ліній елетро-
передач ЛЕП-
220 командою 

35 чол. з 
виконаним 

робіт:

Монтаж проводу на опорах, що збереглися км 2

Встановлення тимчасових дерев'яних опор
Одиниць

2

Заміна пошкоджених ізоляторів 15

Ремонт ліній електропередач шляхом ліквідації 
пошкоджень на опорах і заміною ізоляторів км 0,8

Відновлення 
пошкоджень 
на міських 
кабельних 

сітях і спору-
дах командою 

60 чол. з 
виконанням 

робіт:

Відновлювальний ремонт кабельної лінії січенням 
95-240 мм2 з вставкою кабелю до 10м

Кількість 
місць

1

Заміна пошкодженого обладнання комірок масляного 
вимикача в приміщенні розподільчого пункту (РП)

Кількість 
РП

1

Заміна силового трансформатора напругою 6-10 кВ Одиниць 2
Заміна зборки (ємністю 5-10 місць) напругою 6-10 кВ 3

Встановлення дерев'яних опор Кількість 
опор

10-12

Відновлення пошкоджень на 
міських кабельних сітях і спору-
дах командою 60 чол. з виконан-

ням робіт

Монтаж проводу січенням 16-70 мм2 

по тимчасовим  дерев’яним опорам км 2

Встановлення повітряного вводу Одиниць 18-20

Для  забезпечення  водою формувань  цивільної  оборони  і  потерпілих 
створюються пункти водозабезпечення, що розміщаються при можливості 
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біля місць, де проводяться рятувальні і невідкладні аварійні і відновлюваль-
ні роботи, а також в місцях розташування медичних установ, санітарної об-
робки людей та приготування їжі. Норми витрат води наведені в таблиці 9.24.

                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                  Таблиця 9.24
Мінімальні добові норми споживання води для необхідних потреб

Потреби Одиниця виміру Норма
Забезпечення питною водою

Літрів на 1 людину
2,5-4

Санітарна обробка людей 45

Дозаправлення і часткова 
дезактивація:

Автомобілів
Літрів на 1 машину

90-100

Інженерних машин 150-160

Зауваження:
При використанні  наведених в розділі  норм для визначення об'ємів  

проведення рятувальних та невідкладних аварійних і відновлювальних 
робіт в можливих осередках ураження необхідно враховувати:

а)  особливості  території  на  якій  можливі  надзвичайні  ситуації,  
масштаби та характер надзвичайних ситуацій;

б) наявність сил ЦО та ступінь їх підготовленості, оснащення та  
забезпечення матеріально-технічними засобами.

9.3. Засоби механізації робіт в осередках ураження

Засоби механізації, що використовуються для проведення рятувальних і 
невідкладних  аварійно-відновлювальних  робіт  (РНАВР),  умовно  можна 
розділити на п'ять груп:

основні  засоби механізації  інженерно-рятувальних робіт  (ІМР,  МДК-2, 
БТМ,  шляхопрокладачі,  екскаватори,  бульдозери,  автомобільні  крани, 
електричні і компресорні станції і т.д.);

механізований  інструмент  і  засоби  малої  механізації  (електро-,  мото-, 
пневмоперфоратори, відбійні молотки, різаки на бензині та гасу, домкрати, 
талі, лебідки і т. д.);

засоби відкачування води і гасіння пожеж (насоси, мотопомпи, пожежні 
автомобілі, цистерни, поливомийні машини і т. Д.);

засоби для переправ (понтонно-мостові парки, баржі, пороми і човни);
транспортні, ремонтні і допоміжні засоби (ремонтні майстерні, автомо-

білі, паливозаправники, освітлювальні електростанції і т.д.).
Інженерна машина розгороджування (ІМР) призначена для виконання 

аварійно-рятувальних  робіт  в  осередках  ураження  і  районах  стихійного 
лиха. Максимальна швидкість для пересування 50 км/г, загальна маса - 37,5 
т, вантажопідіймальність стріли -2т.

Технічна продуктивність при прокладання колонних шляхів 6-10 км/ч, 
при розчистці завалів - до 2 км/г, при устрої проходів в кам'яних завалах - 
250-300 м/ч, при створенні протипожежних смуг - 4-6 км/г, при відкритті 
завалених входів в споруди і відриванні приямків - 1 од./г.

ІМР  має  робоче  обладнання:  універсальний  бульдозер,  стріловидний 
робочий орган, скребок-розрихлювач, шестеренчасту таль. Екіпаж - 2 чол. 
Кратність послаблення гамма-випромінювання на радіоактивній місцевості 
рівна 40; підпор повітря в відділені механіка-водія і оператора складає 30-
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40 мм вод.ст.
Машина для відривання котлованів (МДК-2) виконує відривання кот-

лованів, що необхідні в інтересах захисту особового складу, техніки і про-
ведення РНАВР в осередках ураження і районах стихійного лиха. Профіль 
котловану складає: глибина - до 4,5 м, ширина - 3,5-14 (3,5; 7; 10,5; 14) м. 
Технічна продуктивність до 450 м^г (до 64 пог.м при глибині котловану м 
до 2 м). Транспортна швидкість - до 36 км/г, маса - 28 т, база -АТТ, екіпаж - 
2 чол.; кратність послаблення гамма-випромінювання на радіоактивній міс-
цевості рівна 2;

підпор повітря в відділені механіка-водія і оператора складає З0 мм вод. ст.
Траншейна машина (БТМ) призначена для відривання траншей і ходів 

сполучення. Базова машина - тягач АТТ. Розміри траншеї, що відривається: 
ширина поверху - 0,9-1 м, ширина по дну - 0,6 м, глибина - до 1,5 м. Про-
дуктивність при відриванні траншеї глибиною до 1 м - 500 пог. м/г, глиби-
ною до 1,5 м - 300 пог. м. Потужність силової установки 415 л.с. Наймен-
ший радіус повороту при відриванні траншей до 25 м. Маса 26,5 т, екіпаж - 
2 чол., транспортна швидкість до 36 км/г, робочі швидкості 265-1120 м/г.

Тактико-технічні характеристики інших засобів механізації  інженерних 
робіт при проведенні рятувальних і невідкладних аварійно-відновлюваль-
них робіт наведені в таблицях 9.25-9.41.
                                                                                                          Таблиця 9.25 

Шляхопрокладувачі

Показники БАТ БАТ-М ПКТ
Базова машина (тип) АТТ АТТ МАЗ-538
Загальна маса, т 25.3 27,5 21
Маса робочого обладнання, т 5,5 7,7 2,6
Потужність двигуна, л. с. 415 415 375
Максимальна швидкість, км/г 35,5 37 40

Ширина 
захвату, м:

В двохвідвальному положенні 4,15 4,56; 3,3 -
В бульдозерному положенні 7,78 5,01 3,8

Висота відвалу, м 1,2 1,2 1,05
Габаритні 
розміри. 

мм :

 Довжина 10000 7050 7320
 Ширина 4150 4500 3350
Висота 3000 3750 2960

П
ро

ду
кт

ив
ні

ст
ь 

за
 

ви
да

м
и 

ро
бі

т:

Г|ри прокладанні колонних шляхів, км/г 1,5 - 8 1,5 - 10 2-3
При відриванні котлованів, м3/г 100 - 150 100 - 150 60 - 80

При засипання ям, ярів і т.д., м3/г 100 - 120 100 - 00 60 - 110

Устрій проїздів з розчищенням завалів і по 
завалам (шириною 3,4-4 м), км/г 1 – 1,2 1 – 1,2 0,6 - 0,8

Відкопування входів окремих об'єктів поза 
завалами за 10 г роботи, од. 10 12 10

Кратність послаблення гамма-випромінювання 2 2  2

Підпор повітря в відділенні механіка-водія і оператора, 
мм вод.ст.

30 30 30

Таблиця 9.26
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Бульдозери

Показники Д-414 Д-536 Д-271 Д-493 Д-687

Базова машина (тип) ДГ-54 
-А-СА

Т-75-
С2

С-100 С-100 
ГП

Т-100
МГП

Загальна маса, т 6,25 6,56 13,3 13,9 13,7
Потужність двигуна, л. с. 54 75 100 100 100

Найбільша швидкість руху, км/г 7,9 10,4 9,65 10,15 10

П
ро

ду
кт

ив
ні

ст
ь 

за
 в

ид
ам

и 
ро

бі
т:

Відривання котлованів, м3 300 
-400

500 
-600

700 
-800

700 
-800

700 
-800

Устрій колонних шляхів (проїздів, проходів) з 
розчищенням завалів і по завалам шириною 3,4-4 

2,5-3 3-4 4-5 4-5 4-5

Відкопування завалених сховищ, укриттів, підвалів 
при висоті завалу 1,5-2 м, од.

3 4 5 5 5

Відкопування аварійних виходів при висоті завалів 
1,5-2 м,  од.

6 7 10 10 10

Обвалення стін двоповерхового будинку, м3 - 400 600 600 600

Переміщення грунту на відстань 50 м, м3 340 350 500 570 500
Показники Д-533 Д-572 Д-383 БКТ Д-522

Базова машина (тип) Т-130
ДЕТ 
-250

ДЕТ 
-250

МАЗ 
-538

Т-140

Загальна маса, т 13,35 31,3 8 38,2 20 17,85
Потужність двигуна, л. с. 130 250 300 375 140
Найбільша швидкість руху, км/г 10,65 19 15 45 12,2

П
ро

ду
кт

ив
ні

ст
ь 

за
 в

ид
ам

и 
ро

бі
т 

за
 1

0 
г:

Відривання котлованів, м3 800-
1000

1300-
1500

1300-
1600

800-
1000

900-
1000

Устрій колонних шляхів (проїздів, проходів) з 
розчищенням завалів і по завалам шириною 3,4-4 

5-6 7-8 7-8 - 5-6

Відкопування завалених сховищ, укриттів, відвалів 
ори висоті завалу 1,5-2 м, од.

6 8 8 - 6

Відкопування аварійних виходів при висоті завалів 
1,5 - 2 м, од.

10 12 12 - 10

Обвалення стін двоповерхового будинку, м3 700 1500 1500 - 800
Переміщення грунту на відстань 50 м, м3 600 750 1000 - 650

Таблиця 9.27
Екскаватори

Показники Е-З02 Е-305В Е-652 ЕО-332

Тип екскаватора Універсальний з змінним обладнанням Універсальний

База екскаватора
Самохідне 

шасі КрАЗ-214 Самохідне шасі

Ходове обладнання Пневматичне Гусеничне Пневматичне
Найбільша швидкість переміщення 
на причепі за автомобілем, км/г

До 25 - До 25 До 40

Марка двигуна Д-38 Д-48 КДМ-100 СМД-14
Потужність двигуна  л. с. 38 48 100 75
Ємність ковша, м3 0,3 0,3 0,65 0,4; 0,5; 0,6
Максимальна висота 
копання (в м) прямою 
лопатою

Копання 6,2 6,5 7,9 -

Навантаження 4,3 4,4 5,5 -

Показники Е-302 Е-305В Е-652 ЕО-3332
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Максимальна глибина 
копання зворотною 
лопатою (в м)

Траншеї 4 4,1 5,5 4,8

Котловану 2,6 3,4 4 4,1

П
ро

ду
кт

ив
ні

ст
ь 

ро
бо

ти
 

за
 1

0 
го

ди
н:

Відривання котлованів 
зворотною лопатою, м3 350 350 450-500 -

Відкопування сховищ і підвалів 
при висоті завалів до 2 м,  од. 8 8 8 -

Відкопування аварійних вихо-
дів при висоті завалу до 2 м, од. 6 6 7 -

Відкопування виходів окремих 
пошкоджених сховищ і укрит-
тів поза завалами, од.

10 10 10 -

Вантажопідйомність кранового 
обладнання, т

5 5 8,5 5

Показники Е-652А Е0-4321 ЕО-4121
Тип екскаватора Універсальни - Універсальний

База екскаватора
Самохідне 

шасі

Самохідне
пневматичне 

шасі

Спеціальне 
шасі

Ходове обладнання Гусеничне - Гусеничне
Найбільша швидкість переміщення на причепі за 
автомобілем, км/г

1,7-3 До 20 2,8

Марка двигуна Д-І08-1 СДП-15к -
Потужність двигуна, л. е. 75-82 75 -

Ємність ковша, м3 0,65 0,65
Максимальна висота копання 
(в м) прямою лопатою

Копання - - 7,45
Навантаження - - 4,45

Мінімальна глибина копання 
(в м) зворотною лопатою

Траншеї 5,56 - 6
Котловану 4 - 5,8

Продуктивність за 
10 годин роботи:

Відкопування виходів пошкоджених 
окремих сховищ і укриттів поза зава-
лами,  од.

10 - -

     Примітка: Тактико-технічні характеристики вказаних екскаваторів за типами відносяться і 
до їх наступних модифікацій.

Таблиця 9.28
К р а н и

Показники
Вантажопідйомність, т

5 – 6,3 10 - 16 25
К - 51 К - 61 К-67 КС-3582А КС-3563 К-162 КС-5363

Базова машина МАЗ-200 МАЗ-500 КрАЗ-219 Спеціаль
не шасі

Довжина стріли,
м

Без вставки 7,5 7,35 8,4 10 10 10 15
3 вставкою 12 11,75 12,4 18 12 18; 22 25-30

В
ан

та
ж

оп
ід

йо
м

ні
ст

ь 
кр

ан
а 

на
 о

по
ра

х,
 т

При мінімальному 
вильоту стріли

5 6 6,3 10 10 15 25

При максимальному 
вильоту стріли

2 0,75 2 ~ — 2,35 '

При мінімальному 
вильоту стріли

3 3 3 — — 8,5; 5 '

При максимальному 
вильоту стріли

1 0,25 1 — ~ 1; 0,6 ~

Транспортна швидкість,
км/год.

30 30 40 40 70 35 16

Загальна маса, тон 12,3 11,7 11,9 14,3 19,9 23 33

Двигун, марка ЯМЗ-204
ЯМЗ-

М204А
ЯМЗ-236

ЯМЗ-
М206А

ЯМЗ-236
Дізель-
генера-
торний

Показники Вантажопідйомність, т
5 – 6,3 10 - 16 25
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К - 51 К - 61 К-67 КС-3582А КС-3563 К-162 КС-5363

Потужність двигуна, л. с. 110 120 180 180 - 180 200

П
ро

ду
к-

ти
вн

іс
ть

 
ро

бо
ти

 з
а 

10
 г

:

Витягування глиб і 
конструкцій з завалів 100 120 120 250 - 250 -

Навантаження глиб і 
конструкцій на ранспорт 150 170 170 360 - 360 -

     Примітка:  Тактико-технічні характеристики вказаних кранів за типами відносяться і до їх 
наступних модифікацій.

                                                                                                                     Таблиця 9.29 
Військові пересувні електростанції

Показники Освітлювальні Зарядні Силові Інженерні

ЕСБ-2ВО ЕСБ-4ВО ЕСБ-2ВЗ
ЕСД-50 
ВС/400

ЕСБ-8И ЕСБ-4ИГ

Потужність, кВт 2 4 2 50 8 4
Напруга, В 230 230 115 230 230 230

Частота струму, Гц 50 50 - 50 50 50 і 400
Сила струму, А 10,9 21,8 17,4 156 25 -

Модель двигуна УД - 1 УД-2 УД-1 1Д6 -100АД Москвич-408 УД-2
Потужність, л. с. 4 8 4 100 16 8
Ємність паливного 

бака, л 13 19 10 2х138 На 600 км 19

Час роботи без дозап-
равлення паливом, г 4 4 4 22 24 4

Маса в комплекті, 
кг:  без причепу з 
причепом

6240 2500
900 1215 370 - 5600 -
1700 2015 1150 6240 1900 2500

Довжина кабельної 
мережі, м

1007 1708 - 100 - 25х103

Марка причепу, на якому 
розміщена станція

1-АП-1,5 2-ПН-4
1-АП-1,5 

ДГН5 
1-АП-1,5

Транспортний засіб ГА3-53 КрАЗ-214 ГА3-66 ГАЗ-53
Склад обслуги, чол. 3 3 3 3 2 2
Час розгортання, г 2-3 2-3,5 0,5-1,5 40-50 20хв. 40 хв.
Час згортання, г 1,5-3 2-3 0,5-1 50-60 20хв. 40хв.

Агрегат
Тип АБ-2-0/230 АБ-4 -

0/230
АБ-2-П/115 АД50-Т 

230/ 400
АБ-8 -
Т/230

АБ-4 -Т/230

Вид 
струму

Перемінний 
однофазний

Постійний Перемінний  трьох фазний

Примітка: В комплект інженерних станцій входять: електричні молотки, електроперфоратори, 
електросвердла, елекгроточило, світильники.

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                     Таблиця 9.30 

Народногосподарські пересувні електростанції

Марка електростанції Потужність, 
кВт

Напруга, В Маса, кг База

Причіпна ПЕС-1519 12 230/133 1690 Одновісний причіп

П
ер

ес
ув

ні
   

   
   

 е
ле

кт
ро

ст
ан

ці
ї

ПЕС-15Б 12 230 800 Металева рама з каркасом
ПЕС-15 15 230/400 985 То же
ПЕС-12-200 10.5 230 810 То же
ПЕС-14/вм 10,5 230 760 То же
ПЕС-35 35 230/400 2200 То же
ПЕС-60 57 230/400 3610 То же
ПЕС-3 3 120 335 Візок і ящик-чемодан
ЖЕС-2 1,6 230 240 Металева рама
ЖЕС-4 3,5 230 330 То же
ЖЕС-9 7.2 230/133 520 То же

ЖЕС-60 60 400 5500 Двовісний причіп
                                                                                                           Таблиця 9.31
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Автофільтрувальні станції

Показники МАФС-2 МАФС-3 ВВС-25
Базовий автомобіль ЗІЛ-157 ЗІЛ-157 ГАЗ-66
Причіп І-АЛ-1,5 1-АП-2 1-АП-05
Маса станції в похідному 
положенні, кг:

 Автомобіля 8170 7200 5970
 Причепу 2100 3500 2300

Швидкість пересування, км/год 30-40 40-50 50-60

Склад, чол. 5 5 3

Загальні 
показники 
станції:

Продуктивність, літрів 7000-8000 3500-4000* 2500
Час розгортання, хв. 75-80 120-180 45
Час згортання, хв. 60-70 120 30
Тривалість фільтрації, г 20 16-20 12-14

Тривалість промивання фільтру, хв. 30-50 30-50 4-5

Тривалість роботи, з запасом реагентів, 
що перевозиться, г

100-200 20 35-40

Витрати бензину на роботу трьох
мотопомп, л/г

9 6 -

Примітка: * При спеціальній обробці води

                                                                                                           Таблиця 9.32 
Пересувні опріснювальні установки

Показники ПОУ-4 ОПС
Базовий автомобіль ЗІЛ-1567 КрАЗ-214
Продуктивність, л/г 280-320 1800
Витрати палива, л/г 8 40
Температура конденсату води, °С 35-40 35-40

Основні розміри, мм
Довжина 6880 14850
Ширина 2220 2860
висота 3190 3320

Іілуягісіь, яка необхідна для роботи, кВт ~ 75
Кількість води, яка необхідна для переробки, л/г 600-700 4000
Маса установки в похідному положенні, кг 8200 27250
Склад, чол. 3 3

Час розгортання для отримання прісної води, хв. 20 (влітку) 20 (влітку)

                                                                                                                     Таблиця 9.33
Пересувні компресорні станції

Показники Одиниця 
виміру

ЗИФ-
55

ПКС-
5

ПКС-
6

ПКС-6М

Продуктивність м3/г 5 5 5,5 6
Максимальний тиск атм. 7 7 6,5 7
Число вентилів для роздачі од. 5 6 6 6

Витрати бензину на 1 г роботи кг 16 13 17 17
Ємність палильного баку л 110 65 65 110

Глибина броду для переборювання см 30 36 36 36
Максимальна 
швидкість

На шосе км/г 20-30 20-30 20-30 20-30

На ґрунтовій дорозі км/г 15-20 15-20 15-20 15-20
Маса станції (сухої) кг 2750 2860 2800 2700

                                                                                                                     Таблиця 9.34
Поливальні і мийні машини
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Показники ПМ-6 ПМ-8 МПМ-1 МПМ-2 МПМ-5
Насоси від автомобіля ЗІЛ-5 ЗІЛ-150 ЗІЛ-5 ЗІЛ-5 ЗІЛ-150
Ємність цистерни, л 4000 5500 3500 5000 8000

Норми  розливу, л/м2 При поливі 0,2 0,2 0,2-0,37 0,2-0,37 0,2-0,37
При митті До 1 До 1,2 0,7-1 0,7-1 1-1,2

Середня продук-
тивністьть, м2/г

При поливі 58000 70000 38000 43000 40000
При митті 11000 13000 17000 19000 18000

Ширина розливу при поливі, м 11 18 15 15 27
Тип насоса Відцентровий

Продуктивність насоса, л/хв. 600 600 1000-1200 1000-1200 1000-1200
Робочий тиск у насадки, гс/см2 3 4 4 4 4
Дальність струменю, м 23 27 27 27 27

                                                                                                                     Таблиця 9.35
Машини з шнековими бурами

Марка 
машин, 
станків

Глибина 
буріння, м

Діаметр 
свердлови

ни, мм

Тип 
приводу

Потужність 
двигуна, 
л. с. (кВт)

Число 
обертів, 
об./хв.

Спосіб 
перемі-
щення

Маса 
установки, 

кг

УГБ-5ОА До 50 180
Дизельний

37 65-190 ГАЗ-63 5500

УРБ-1 ЗО 120 12-14 50-200
Полозки

350
ПБС-110 25 110; 125 Електричний (10) 220 500
БС-ЗА 15-30 200 -150 Карбюраторний 30 67-148 ГАЗ-63 4700

ШАК-57 50-100 220 - 120 ЗІЛ-130 93 150-180 ЗІЛ-150 6420
СВБ-2 25 150 Електричний (40) 120-200 С-80 9000

ПБУ-50 50 200
Карбюраторний 

- - ЗІЛ-167 13000

АВБ-100 100 90;140;243 - - ЗІЛ-151

УРБМ-3АМ 250 168 Д-54 54 -
МАЗ-200 

(500)

                                                                                                                   Таблиця 9.36 
Основний пневматичний інструмент

Характеристики
Відбійні молотки Бурові молотки Бетоно-

лом 
С-358ОМСП-5 МО-8 МО-10 РПМ-

17А
ПР-18П, 
ПР-24ЛБ

ПР-24Л, 
ПР-24ЛБ

ПР-30Л, 
ПР-30ЛБ

Тиск 
стисненогоповітря, 

4 5 5 5 5 5 5 5-5.5

Втрати повітря, 1 1,15 1.15 1,2 2,5 3,5 3 1,7
Енергія удару, кгм 3,5 3 4,6 2,5 4 5 5,8 8
Глибина буріння, м - - 4 4 4 4 -
Внутрішній діаметр 16 16 16 - 25 25 25 19
Внутрішній діаметр 
рукава для води, мм - - - - 12 12 12 -

Маса,кг 9,5 8 10 17,5 18 24 30 18,9

                                                                                                                     Таблиця 9.37
Основний мотоінструмент

Характеристики Перфоратори Бетоноломи
С-359 С-828 С-406М С-829

Енергія удару, кгм 3,5 2,5 3 2,5

Потужність двигуна, л.с. 3,2 3,1 3,1 3,1
Витрати пального за годину, г/л.с. 550 550 550 550
Продуктивність за гранітом, мм/хв. 60 До 80 - -
Маса. кг 26 15 30 13

                                                                                                          
Таблиця 9.38

Основний електроінструмент
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Характеристики Електромолоток Електробуровий 
молоток С-494Б

Електроперфо-
ратор С-614

С-669 И-158Б

Енергія  удару,  кгм 0,4 2 0,4 2

Електро-
двигун

Потужність, кВт 0,5 0,8 0.4 0,8
Напруга, В 220 220 220 220

Довжина, мм 450 750 480 225
Маса, кг 8 17,5 9 22,8

                                                                                                          Таблиця 9.39
Різак на гасу (на бензині)

Показники
Одиниця
виміру

Товщина металу, що розрізається,  мм

До 20 20-50 50-100 100-200
Номер внутрішнього мундштука (сопла) 1 2 3 4
Витрати кисню на 1 годину роботи м3 5,4-7,6 7,6-9,8 93-202 202-326
Витрати гасу (бензину) на 1 годину роботи кг 0.7-0,8 0,8-0,9 0,9-1,1 1,1-1,3
Швидкість різання мм/хв. 300-450 150-300 100-150 75-100

                                                                                                         Таблиця 9.40
Простіші вантажопідйомні механізми

А. Ручні лебідки

Показники Т-68А Т-69 ЛР-0,5 ЛР-1 ЛР-2
Вантажопідйомність, т 1 3 0,5 1 2
Канатоємність, м 150 150 100 150 150

Габаритні розміри, 
               мм

Довжина 600 790 600 820 1060
Ширина 785 816 730 810 1000
Висота 810 1013 780 820 1200

Маса, кг 218 369 160 280 450

Б. Ручні домкрати

Показники Рейкові Гвинтові

ДРМ-5 ОДМ-5 ДР-7 БО-3 ВО-5 БГ-100

Вантажопідйомність, т 5 5 7 3 5 10

Висота підйому, мм 400 330 350 130 300 330

Маса, кг 29 36 47 6,2 17 37
                                                                                                           

                                                                                                                                                                          Таблиця 9.41 
Примірний склад сучасного інструменту

А. Інструмент з електроприводом

Види інструменту Типові зразки
Машини відрізні дискові МЕС-2203, ІЕ-2203
Ножиці ручні -
Молотки (ломи) Е-4211А
Перфоратори ручні ІЕ-4709Б, Е-4707А
Лебідки барабанні ЛУР-05, ТЛ-9, ЛМ-05
Талі -

Насоси занурювання і перекачування "Улитка", "Гном"

Піли цепні для дерева -
Б. Інструмент з пневмоприводом

Види інструменту Типові зразки
Машини відрізні дискові Ш-2203А, Ш-2018

279



Ножиці ручні -
Молотки (ломи) Ш-4609, МО-7П, МПС-2
Перфоратори П163(ПРЗО)

В. Інструмент з мотоприводом (ручний)

Види інструменту Типові зразки
Мотопіли цепні для дерева "Урал"
Машини відрізні дискові МПД-125
Мотоперфоратори МП-1 "Зміна"
Мотобетоноломи ИМ-4606, С-406М
Мотолебідки МЛ-200М
Універсальний комплект мотоінструменту УКМ

Г. Інструмент з гідроприводом

Види інструменту Типові зразки
Циліндри однобічної дії ЦГС-750-2,5-160
Циліндри двобічної дії ДГ-100
Розжими ЦГ-11
Різаки (кусачки)
Розжими - різаки подвійної дії
Ножиці НГ-16

Д. Рятувальні еластичні мірні силові конструкції

Види інструменту Типові зразки

Еластичні мірні домкрати і підйомники СЕД-500ІЕСП-50
Еластичні заглушки для труб ЕЗТ-250
Еластичні мірні пластирі ЕПП-0,2, ЕПБ-0,02

Норми стійкості інструмента і обладнання до небезпечних і 
хімічно активним речовинам

З урахуванням коефіцієнту забезпечення захисту при перебільшені ГДК 
в 100 раз встановлені наступні вимоги до стійкості:

• концентрація хлору 0,2 г/м3;
• концентрація аміаку, сірководню 2,0 г/м3;
• концентрація окислів азоту 0,3 г/м3;
• концентрація сірчаного газу 0,2 г/м3;
• з'єднувальні шланги і другі елементи з резини і пластмас повинні бути 

стійкі до дії  компонентів палива і  витримувати 4-кратну дію дегазуючих 
розчинів № 1 і № 2 і полідегазуючої рецептури РД-2 з щільності зрошення 
0,5 л/м3;

• кислотостійкість матеріалів повинна перевищувати 80 %;
• стійкість до розплавів і розчинів лугів повинна перевищувати 20 %;
• використані в конструкціях матеріали повинні бути стійкі до радіацій-

ного випромінювання;
•  інструмент  і  обладнання  повинно  забезпечувати  можливість  прове-

дення дезактивації;
• немеханізований, а також пневмо- і гідроінструменти повинні бути пра-

цездатні в умовах виникнення вибухонебезпечного середовища.

Розділ Х. СПОСОБИ І ЗАСОБИ БОРОТЬБИ З ПОЖЕЖАМИ 
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10.1. Способи боротьби з пожежами

Протипожежні сили повинні забезпечити локалізацію і гасіння масових 
пожеж з метою створення умов для проведення РНАВР та збереження від 
знищення вогнем різних матеріальних цінностей в  осередках ураження і 
зонах стихійного лиха.

Особливе значення мають інженерно-технічні протипожежні заходи ЦО, 
що проводяться завчасно:

устрій під'їздів і пристосувань на берегах річок і водосховищ для забору 
води пожежними машинами;

створення протипожежних розривів в міській забудові, в лісовій і сіль-
ській місцевості;

підвищення вогнестійкості будинків і споруд та зниження горючості їх 
елементів;

підвищення стійкості роботи водопровідних систем і споруд;
захист горючих конструкцій будинків і споруд в населених пунктах і на 

об'єктах (вогнезахисне насичування), зніс малоцінних горючих будівель;
проведення планових організаційних і протипожежних профілактичних 

заходів на об'єктах лісного і сільського господарства;
створення запасів води для цілей гасіння пожеж в населених пунктах і на 

об'єктах (будівництво водоймищ, запруд і т. д.);                                            ...
обвалування складів (ємностей) з паливом та інші невідкладні протипо-

жежні заходи.
Необхідно враховувати, що в зонах масових пожеж виникає різке пони-

ження газових параметрів повітряного середовища; в диму можуть знаходи-
тися різні токсичні продукти згорання (таблиця 10.1), чому в зонах задим-
лення виникає небезпека отруєння людей, особливо коли швидкість при-
земного вітру не перевищує 10 км/г.

Таблиця 10.1
Показники токсичності продуктів, які виникають при горінні 

деяких матеріалів

Токсичні 
продукти

Матеріали, при згоранні яких виникають 
токсичні продукти

Смертельна 
доза (дія про-

тягом 5-10 хв.)

Небезпечна 
доза (дія про-
тягом З0 хв.)

% мг/л % мг/л

Окисел
вуглецю

Органічне скло, вініпласт, пластикат, 
целулоїд, бутадієн нітрил каучуку, дерево, 
вугілля

0,5 6 ОД 2,4

Хлористий 
водень

Вініпласт, пластикат волокно хлорин, 
хлоропреновий каучук,  полісульфідні 
каучуки

0,3 4,5 0,1 1,5

Фосген, 
фторфосген

Фторопласти 0,005 0,25 0,0025 0,12

Синильна 
кислота

Амінопласти, капрон, анід, пінополіуретан, 
целулоїд, бутадієн нітрил каучуку

0,02 0,2 0,01 0,1

Окисли азоту Органічне скло, волокно шифон, целулоїд 0,05 1 0,01 0,2
Сірководень Релін (реліновий лінолеум) 0,08 1,2 0,04 0,06

Сірчаний газ Полісульфідні каучуки, релін (реліновий 
лінолеум)

0,03 8 0,04 1,1

Таблиця 10.2
Орієнтовна продуктивність засобів гасіння лісних, 
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торф'яних і степових пожеж

Технічні засоби

При роботі без 313 При роботі в ЗІЗ

Продуктивність

П
от

рі
бн

а 
к

іл
ьк

іс
ть

 
л

ю
де

й

Продуктивність

П
от

рі
бн

а 
к

іл
ьк

іс
ть

 
л

ю
де

йм/хв Середня 
за 10 год. м/хв Середня 

за 10 год.

1. Запалювальні апарати
Фітільнло-капельні 40 9,6 1 17 4 2
Іншого типу 15 5,4 1 6 2,2 2

2. Ґрунтообробні знаряддя і агрегати
Лісопожежний самохідний агрегат З0 18 2 24 14,4 6
Трактор з плугом 33 20 3 26 16 9
Трактор з плугом-канавокопачем 17 10 3 13 8 9
Трактор з бульдозером 8 4,8 2 6,5 3,8 6
Трактор з прокладачем смуг 
фрезерного типу

29 17 2 24 13,6 6

З. Вибухові речовини
При виконанні робіт вручну 3,3 2 4 1,7 1 10
При виконанні робіт за допомогою 
мотобуру і електродетонатора

5 3,5 4 3 1,8 10

4. Ранцеві вогнегасники - обприскувачі
Пневматичні 40 1,2 2 28 0,84 6
Іншого типу 20 0,6 2 14 0.42 6

5. Насосні агрегати
А) Подача води або речовини, що гасить вогонь, безпосередньо із цистерни

Пожежні автоцистерни АЦ-30 27 - 5 23 - 5
Лісопожежний  
самохідний апарат

 Ствол d-6 мм 17 - 2 14 - 2
 Ствол d-13 мм 30 - 2 25 - 2

  Цистерна пожежна лісна тракторна 33 4 2 25 3,5 6
б) Подача води з рукавної лінії води при заборі її з води

Автоцистерна, лісопожсжний 
агрегат на базі трактора, 

10 До З 5 7 До 2 15

Мотопомпа і торф'яний ствол 1 0,5 3 0,7 0,35 9

Тривалість пожеж на складах і  базах нафтопродуктів складає декілька 
діб,  яка супроводжується вибухами і  сильним задимленням місцевості,  і 
залежить від швидкості вигорання горючих рідин (табл. 10.3).

Нормативи інтенсивності подання речовин, що гасять вогонь, при гасінні 
нафтопродуктів,  пролитих  на  землю  або  які  знаходяться  в  резервуарах, 
наведені в таблиці 10.4.
                                                                                                           Таблиця 10.3 

Швидкість вигорання горючих рідин

Горюча рідина Бензин Гас
Дизельне 
паливо Нафта Мазут

Спирт 
етиловий

Швидкість вигорання, 
см/г 30 24 18-20 12-15 10 15

Таблиця 10.4
Інтенсивність подання речовин, що гасять вогонь (в л/с'м2)
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Види нафтопродуктів, що 
горять

Повітряна 
механічна 

піна 
кратністю 
100 (ПО-1)

Повітряна 
механічна 

піна 
кратністю 
10    (ПО-1)

Повітряна 
механічна 

піна 
кратністю 
3,5 (ПО-6)

Розпилена 
вода

Бензин і інші нафтопродукти з 
температурою спалаху до 28 °С 0,08 0,12 0,15

Бензин і інші нафтопродукти з 
температурою спалаху 28 °С і 

вище
0,05 0,12 0,1

Нафта 0,05 0,15 0,1 -
Мазут і масла 0,05 0,1 0,06 0,2

Розрахунковий час гасіння пожеж в резервуарах при використанні повіт-
ряної механічної піни середньої і низької кратності 10 хв., а при викорис-
танні розпиленої води -1 хв.

Витрати  води  на  охолодження  для  наземного  металевого  резервуару, 
який горить - 0,5 л/с на 1 м довжини окружності резервуару, для сусідніх з 
ним - 0,2 л/с на 1 м довжини окружності; при цьому цей розрахунок ведуть 
на половину периметру резервуара.

Час  охолодження  резервуару,  що  горить  та  сусідніх  з  ним  наземних 
резервуарів,  за  допомогою  рухомих  засобів  6  годин,  за  допомогою 
стаціонарних - 3 години. Витрати води на охолодження підземних резер-
вуарів, що горять і сусідніх з ними, наведені в таблиці 10.5.

                                                                                                     Таблиця 10.5 
Витрати води на охолодження підземних резервуарів

Ємність резервуару, м3

ть резервуару, м3

Витрати води, л/с
100 - 700 10
701 - 2000 20

2001 - 10000 ЗО
10001 - 50000 50

Склади  лісоматеріалів  займають  значні  площі  (100  га  і  більше). 
Лісоматеріали зберігаються в штабелях, що об'єднуються в групи (площею 
до 900 м2 ), квартали (площею до 4,5 га) і дільниці (площею до 18 га), які 
розділяються протипожежними розривами у відповідності з встановленими 
нормативами.

В якості  основних речовин,  що гасять  вогонь,  при гасінні  пожеж на 
складах  лісоматеріалів  використовують  воду  і  повітряну  механічну  піну 
(таблиця 10.6) і всі види пожежної і народногосподарської техніки, яка має 
насоси.

Таблиця 10.6
Інтенсивність подання речовин, для гасіння вогню на складах 

лісоматеріалів
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Показники Час з моменту виявлення пожежі, хв.
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Склади пиломатеріалів (дощок)

Кількість штабе-
лів, що горять 
(6х6х6 м), пгг.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Необхідні витрати 
води, л/с

15 50 75 100 125 125 175 200 225 250

Необхідні витрати 
піни, л/с

8 25 37 50 62 75 87 100 112 125

Склади круглого лісу (сухе зберігання)

Площа штабелів, 
що горять, м2

35 50 70 95 120 150 180 215 250 300

Необхідні витрати 
води, л/с

15 20 25 30 40 50 60 70 85 100

10.2. Пожежна техніка і речовини, що використовуються 
для гасіння пожеж

Пожежна  техніка  розділяється  на  пожежні  машини основного  призна-
чення,  пожежні  машини  спеціального  призначення  і  техніку  народного 
господарства, що може бути пристосована для цілей гасіння пожеж, харак-
теристики яких наведені в таблицях 10.7-10.13.

Таблиця 10.7
Технічні характеристики пожежних машин основного призначення

Марка 
машини

Продуктивність 
насоса, л/хв.

Ємність цистерни, л Довжина 
пожежних 
рукавів, м

Повна маса 
машини, кгДля води

Для піноут-
ворювача

1. Пожежні автоцистерни
АЦ-30 (66) 1800 1500 • - 320 5800

АЦ-30 (53А) 1800 1950 100 320 6900
АЦ-40-(130) 2400 2100 150 320 9100
АЦ-40 (131) 2400 2400 150 320 10885
АЦ-40 (375) 2400 4000 150 320 14200
АА-40 (131) 2400 2000 150 200 10800
АА-60 (543) 3600 11000 800 280 40500

2. Пожежні автонасоси і станції
АНР-40 (130) 2400 - 350 620 8310
АН-40 (130В) 2400 - - 520 8310
ПСН-110 (131) 6600 - - - 10660

АР-2 (131) d-150 мм-1560
d-110 мм-1900 
d-77 мм -2200

11300

3. Пожежні мотопомпи
МП-600А 600 - - - 140
МП-800А 800 . - - 92,7
МП-1400 1400 - - 120 820
МП-1600 1600 - - 120 810

4. Пожежні автомобілі пінного гасіння
АВ-40(375) 2400 - 4000 120 13580

Таблиця 10.8
Технічні характеристики пожежних машин спеціального 

призначення
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Марка 
автомобіля Коротка характеристика машини

Повна 
маса 

машини, 
кт

Автомобіль 
газоводяного 

гасіння 
АГВГ-100 (131

)

Призначається для гасіння різних видів нафтових фонтанів. Тур-
бореактивною установкою ВК-1А забезпечує подачу в осередок 
пожежі суміші  відпрацьованих газів і  розпиленої води. Роботу 
автомобіля забезпечує пожежна насосна станція ПНС-110 з ру-
кавним автомобілем АР-2 або польовим трубопроводом ПТ ЦО 
100/150-7/3.

11050

Пожежний 
автомобіль 

зв'язку і 
освітлення 
АСО-5 (66)

Призначається  для  доставки  засобів  зв'язку  і  освітлення.  Має 
трьох фазний генератор перемінного струму потужністю 5 кВт, 
переносні прожектори, радіостанцію, сильно розмовну установку 
і телефонний апарат АТС .

5565

Пожежний 
автомобіль 
технічної 

служби АТ-3 
(131)

Призначається  для  доставки  спеціального  обладнання  і  прове-
дення рятувальних робіт. Має компресор ЗІФ-55, димосос, гене-
ратор трьох фазного струму потужністю 24 кВт, повністю пово-
ротний  консольний  кран  вантажопідйомністю  3  т,  електро-  і 
пневматичний інструмент.

10890

Пожежна 
автодрабина 
АЛ-З0 (ІЗІ)

Призначається для підйому пожежних на верхні поверхи будин-
ків,  рятування  людей  і  гасіння  пожеж.  Максимальна  довжина 
повністю витягнутої драбини 30м.

10300

Пожежний 
штабний 

автомобіль 
АШ-4 (452)

Призначається дая доставки до місця пожежі оперативних груп 
і  забезпечення радіотелефонним зв'язком між штабом і  ЦППС. 
Має радіостанції 57Р1 (радіус дії 20 км) і 63Р1 (радіус дії 3 км), 
телефонний апарат, електростанцію і прожектори. 

2460

Таблиця 10.9
Технічні характеристики техніки народного господарства, яка 

пристосовується для гасіння пожеж

Марка 
машини Коротка характеристика Продуктив-

ність
Повна маса 
машини, кг

1. Пересувні насосні станції

СНП-
500/10

Призначена для подачі  води в зрошувальні  канали. Вста-
новлюється на рамі  -  полозках.  Двигун  А-01 потужністю 
110 л.с. Відцентровий насос 12Д-19. Є напірний трубопро-
від діаметром 500 мм.

32700-42300 
л/хв.

4500

ПНС-
75/100

Призначена для подачі води в зрошувальну систему. Вста-
новлюється на рамі - полозках і агрегатується з трактором 
ДТ-54, Т-38М. Відцентровий насос бНДв, зрошувальний. Є 
напірний трубопровід діаметром 180 мм.

2400-5400 
л/хв.

850

СНП-
75/100

Призначена для подачі води в зрошувальну систему. Вста-
новлюється на двовісному причепу. Двигун ЯМЗ-238Г по-
тужністю 240 л.с.  Відцентровий на-сос двоступеневий.  Є 
напірний трубопровід діаметром 180 мм.

3000-6000 
(6000-12000 в 
паралельному 
режимі) л/хв. 

3900

2. Автоцементовози
С-956,

ГАЗ-53Б
Ємність цистерни 3 200 л - 7400

С-853,

ЗІЛ-130В
Ємність цистерни 8000л - 15535

С-972,

МАЗ-500
Ємність цистерни 11 000 л - 17700

С-652,

КрАЗ-221
Ємність цистерни 21 000 л - 29950

Марка 
машини

Коротка характеристика Продуктив-
ність

Повна маса 
машини, кг

3. Автопаливозаправники

АЦМ-4-
157К

Обладнаний  самовисмоктуючим  вихорним  насосом 
СВН-80. Ємність цистерни 4290 л.

З00 л/хв. 10605
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ТЗ-2000, 
МАЗ-200

Обладнаний  самовисмокгуючвм  вихорним  насосом 
СЦЛ-20-24а. Ємність цистерни 7800л.

500 л/хв. 13725

ТЗ-І6 КрАЗ-
219 з напів-
причіпом 

4ШАП-5204

Обладнаний  двома  самовисмоктуючими  вихорними 
насосами СЦЛ-20-24а.. Ємність цистерни 16 000 л.

500 л/хв. 24850

4. Автоводоцистерни
АЦПТ-1,7, 

ГАЗ-66
Ємність цистерни 1 700 л - 5800

АЦПТ-1,9, 
ГАЗ-53

Ємність цистерни 1 900 л - 4920

АВВ-2, 
ГАЗ-53

Ємність цистерни 2 000 л - 5700

АЦПТ-1,5, 
ГАЗ-63

Ємність цистерни 1 500 л - 6170

АЦПТ-2,8А, 
ЗШ-130

Ємність цистерни 2 800 л - 7825

АВЦ-1,7, 
ГАЗ-66

Ємність цистерни 1 700 л - 5680

5. Техніка і прибори, які використовуються для гасіння лісних пожеж

ПЛ-12-
покриво-
здиратель

Призначається для зняття підстилки і мохового пок-
рову на нерозкорчованій вирубці, пустирях і згарах. 
Агрегатується  з  тракторами ТДТ-40М, ТДТ-60 (75). 
Ширина захвату 1,2 м, глибина 15 см.

3,5 км / г -

Д-514А-
кущоріз 
навісний

Призначається для зрізання кущів і дрібнолісся з діа-
метром до 120 мм.  Змонтований на  тракторі  Т-100 
МГП. Ширина захвату 3,6 м.

0,6 га / г -

ШП-43Х

Призначається для зрізання і укладки зрізаного лісу. 
Змонтований  базі  тсрф'яного  дизельного  електро-
крану КПТ-1М. Ширина захвату 16 м. Робочий орган 
- фреза.

0,1га / г -

ЗА-ФК-запа-
лювальний 

апарат

Призначається для підпалювання при локалізації ліс-
них пожеж і спалювання куп порубаних залишків.

- 3,1

                                                                                                        Таблиця 10.10 
Порошкові суміші для гасіння вогню

Найме- 
нування 
порошку

Склад порошку
Об'ємна 

маса,
т/м3

Область використання

ПСБ
Бікарбонат натрію з 

добавками.
0,9-1,2

Для гасіння газів, що горять і розлитих рідин, 
електроустановок  під  напругою.  Для  гасіння 
матеріалів не застосовується.

ПФ
Фосфорноамонійні солі 

з добавками.
0,8-0,9 Для гасіння деревини і розлитих рідин.

СИ-2
Вуглекислий натрій з 

добавками. 0,9-1,3
Для гасіння лугових металів (натрію, калію) та 
їх сплавів.

Силікагель з 
наповнювачем. 0,9-1

Для гасіння розлитих нафтопродуктів і твердих 
горючих речовин (крім лужних металів).

Таблиця 10.11
Суміші, які створюють піну
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Склад суміші

Водний 
розчин в 

%за 
об'ємом

С
гі

й
к

іс
ть

 
п

ін
и

, х
в.

 

Область використання

ПО-1
Гасовий конденсат, 

кістковий клей, етиловий 
спирт або етиленгліколь

4-6 4,5
Для гасіння рідин в резервуарах і 

розлитих, а також для придушення 
горіння твердих речовин і матеріалів

ПО-1А
Алкіл сульфат натрію на 
основі сіркокислих ефірів 

вторинних спиртів
4-6 4

То саме

ПО-ІД 30% розчин рафінованого 
алкіл сульфату 4-6 4 То саме

ПО-6

Нейтралізована технічна 
кров з добавками, їдкий 
натрій, сірчана кислота, 

залізо закисне сіркокисле, 
фтористий натрій

4-6  13

Наряду з. гасінням нафтопродуктів 
може використовуватися при введені в 

розчин альгінату натрію для гасіння 
спиртів, ацетону, органічних кислот

                                                                                                       Таблиця 10.12
Газові і аерозольні рідкі суміші

Наймену-
вання Склад суміші

К
он

ц
ен

тр
ац

ія
 

дл
я 

 г
ас

ін
н

я 
 в

 
об

’є
м

і, 
%

Область використання

Вуглекис-
лий газ

Двоокисел вуглецю 30
Газообразний СО2 - при об'ємному гасінні в 
промислових установках. Снігоподібний СО2 

-для гасіння пожеж на невеликій площі.

Склад 3,5
Бромистий етил (70%) і 
двоокис вуглецю (30%)

6,7

Для гасіння твердих і рідких горючих речо-
вин і матеріалів (за винятком металів і речо-
вин,  що горять  без  доступу  повітря),  особ-
ливо в закритих об'ємах. Має добрі змочуючі 
властивості, ефективно гасить матеріали, що 
тліють.

Склад 
БФ-1

Бромистий етил (84%) і 
тетрафтордіброметан (16%) 4,8 То саме

Склад 
БФ-2

Бромистий етил (73%) і 
тетрафтордіброметан (27%) 4,6 То саме

Склад БМ
Бромистий етил (70%) і 

бромистий метилен (30%) 4,6 То саме

Фреон 
114В2

Тетрафтордіброметан 3,22
Для гасіння етилового спирту, 

триізолбутилалюмінію, бензину і ацетону 
(бензолу, толуолу, метилового спирту)

Фреон 
114В1 Бромтрифторметан 4,9 То саме

Рідкий 
азот

Азот - То саме

Водобро-
метилова 
емульсія

Вода (90%) і брометил (10%
)

- То саме

                                                                                                         

                                                                                                        Таблиця 10.13
Поверхневі активні речовини
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Змочуватель
Концентрація 

змочувателя в % 
за масою

Область використання

Сульфанол 
НП-1

0,125-2

Гасіння речовин і матеріалів, що погано 
змочуються (хлопок, деревина та інші). 
Добавка змочувателів в воду зменшує в 
2-3 рази її витрати на гасіння.

Сульфонат 0,25-1

Гасіння речовин і матеріалів, що погано 
змочуються (хлопок, деревина та інші). 
Добавка змочувателів в воду зменшує в 
2-3 рази її витрати на гасіння.

Некаль (НБ) 1-2

Гасіння речовин і матеріалів, що погано 
змочуються (хлопок, деревина та інші). 
Добавка змочувателів в воду зменшує в 
2-3 рази її витрати на гасіння.

Змочуватель 
ДБ

0,06-2

Гасіння речовин і матеріалів, що погано 
змочуються (хлопок, деревина та інші). 
Добавка змочувателів в воду зменшує в 
2-3 рази її витрати на гасіння.

Р о з д і л XI.
САНІТАРНА ОБРОБКА ЛЮДЕЙ, ПРОВЕДЕННЯ 
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ДЕЗАКТИВАЦІЇ, ДЕГАЗАЦІЇ І ДЕЗИНФЕКПП

11.1. Способи і засоби санітарної обробки

Санітарною обробкою називається віддалення радіоактивних речовин, 
знешкодження або віддалення отруйних речовин, хвороботворних мікробів 
і  токсинів  з  шкірних  покровів  людей,  а  також з  надітих індивідуальних 
засобів захисту, одягу та взуття. Вона може бути повною або частковою.

Часткова  санітарна  обробка при  зараженні  радіоактивними  речови-
нами  проводиться  при  можливості  на  протязі  першого  часу  після  зара-
ження, за випадом радіоактивних речовин безпосередньо в зоні радіоактив-
ного зараження і повторюється після виходу з неї.

При зараженні крапельно-рідкими отруйними речовинами та їх аерозо-
лями санітарна обробка поводиться негайно.

При одночасному зараженні  радіоактивними,  отруйними речовинами і 
бактеріальними засобами в першу чергу знешкоджуються отруйні речови-
ни, а після проводяться дії, які передбачені для оброблення при зараженні 
радіоактивними речовинами і бактеріальними засобами.

Особовий  склад  сил  ЦО  і  населення  використовує  для  проведення 
часткової санітарної обробки індивідуальні протихімічні пакети (ІПП-8 та 
його  аналоги),  а  також  різні  підручні  засоби.  Правила  користування 
пакетом ІТП-8 у вигляді інструкції прикладаються до нього.

Повна санітарна обробка заключається в обмиванні тіла теплою водою 
з  милом.  При  зараженні  радіоактивними  речовинами  повна  санітарна 
обробка  проводиться  в  тому  випадку,  якщо  після  проведення  часткової 
санітарної обробки зараження шкірних покровів та одягу залишається біль-
ше  допустимих величин.  Повна  санітарна  обробка  повинна  проводитися 
при можливості не пізніше 3-5 годин з моменту зараження: проведення її 
після 10-12 годин практично не ефективно. Одяг замінюється, якщо після 
його оброблення зараження остається вище допустимих норм. Повна сані-
тарна обробка при зараженні крапельно-рідкими ОР і їх аерозолями може 
проводитися після проведення часткової обробки з гігієнічними цілями.

При зараженні бактеріальними засобами повній санітарній обробці під-
лягають всі люди, що знаходяться в районі дії бактеріальних засобів, неза-
лежно від того, використовувалися засоби захисту і чи проводилася част-
кова санітарна обробка. Заражений одяг підлягає дезинфекції або заміні.

Для проведення повної санітарної обробки використовуються: санітарні 
пункти обмивання на базі стаціонарних бань, душових павільйонів і  сан-
пропускників; комплекти санітарної обробки КСО; інфекційно-душеві уста-
новки ДДА-53А, ДДА-66, ДЦП.

Комплект санітарної обробки КСО призначається для повної санітар-
ної обробки особового складу сил ЦО в теплий час року і часткової оброб-
ки в холодний час року. Комплект працює від автомобілів ГАЗ, ЗІЛ і Урал-
375. Пропускна здібність за 10-12 чол. за годину, продуктивність за гаря-
чою водою (38-42 °С) при роботі від автомобіля ГАЗ 3 - 4 л/хв., від авто-
мобіля ЗІЛ 5-6 л/хв., час розгортання (згортання) комплекту 8-10 хв., маса 
комплекту з ящиком для упакування — 40 кг.

Санітарний обмивочний пункт СОП (рис. 11.1) розгортається в містах 
і сільській місцевості на базі бань, душових павільйонів, санпропускників 
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та інших приміщень, які здатні для проведення санітарної обробки.
Пропускна здібність СОП, що має 10 душових сіток, 1600 чол. за добу 

при роботі 20 годин в добу. На одного чоловіка витрачається З0 г мила і 30-
35 л води, що нагріта до температури 38-40 °С.

Дезінфекційна душова установка ДДА-53А (ДДА-66 і ДДП) призна-
ченні для миття людей і дезинфекції (дезінсекції) одягу, взуття і індивідуа-
льних засобів захисту в польових умовах.

Основні  технічні  характеристики  ДДА-53А  (ДДА-66):  кількість  дезін-
фекційних камер - 2 (1), об'єм одної камери -1,8 м3 (2,5 м3), витрати дизель-
ного палива - 21-29 кг/г, дров - 60-85 кг/г, ємність котла і водонагрівачу - 
277 л, продуктивність за паром при роботі на рідкому паливі - 315 кг/ч, при 
роботі на сухих дровах - 205 кг/ч,  робочий тиск в котлі -  4  кгс/см2,  час 
розгортання установки: літом - 35-40 хв., зимою - 50-60 хв., час згортання 
установки - 13-15 хв., розрахунок - 4 (З)чол.

Пропускна здібність установки за годину (при роботі котла на рідкому 
паливі): миття людей з одночасною дезинсекцією одягу літом - 96 (56) чол., 
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зимою  -  48  (32)  чол.;  миття  людей  з  одночасною  дезинфекцією  одягу, 
зараженого вегетативними формами мікробів, літом -72 (40) чол., зимою - 
48 (28) чол.; миття людей з одночасною дезинсекцією одягу літом - 96 (56) 
чол., зимою - 48 (32) чол.; миття людей без обробки одягу літом - 96 (56) 
чол., зимою - 64 (56) чол.; дезинфекція суконнопаперового одягу, зараже-
ного вегетативними формами мікробів (без миття людей), літнього - 128 (80
) комплектів, зимного - 72 (44) комп.; дезинсекція суконнопаперового одягу 
(без миття людей), літнього - 154 (120), зимного - 90 (66) комплектів.

Основні  технічні  характеристики  ДДЦ: кількість  дезінфекційних 
камер - 1, об'єм одної камери - 1,4 м3, витрати дизельного палива - 15 кг/г, 
дров — 40 кг/г, ємність котла -130 л, продуктивність за паром при роботі на 
рідкому паливі -150 кг/ч, при роботі на сухих дровах — 100 кг/ч, робочий 
тиск в котлі - 4 кгс/см2, витрати води при роботі установки - 3000 л/г, роз-
рахунок - 2 чол.  Пропускна здібність установки за годину: миття людей без 
обробки одягу літом - 48 чол., зимою - 36 чол.; миття людей з одночасною 
дезинфекцією одягу літом -36 чол., зимою – З0 чол.; миття людей з одно-
часною дезинсекцією одягу, зараженого вегетативними формами мікробів, 
літом -24 чол., зимою - 16 чол.

11.2. Способи і засоби обеззаражування техніки і транспорту

Дезактивація, дегазація і дезинфекція техніки і транспорту може бути 
частковою і повною.

Часткова дезактивація проводиться з метою зниження ступені зара-
ження техніки і транспорту. Проводиться звичайно після виходу з зара-
женого  району,  коли  позволяє  обстановка.  Для  її  проведення  в  першу 
чергу використовують підручні засоби, а також розчини для дезактивації і 
дегазаційні комплекти і прибори.

Повна дезактивація проводиться з метою повного видалення радіоак-
тивних  речовин  з  всієї  поверхні  техніки  і  транспорту  до  допустимих 
величин зараження. Способи дезактивації техніки і транспорту:

змивання радіоактивних речовин розчинами для дезактивації, водою і 
розчинниками з одночасною обробкою зараженої поверхні щітками дега-
заційних машин і приборів дозволяє знизити зараженість в 50-80 разів;

змивання радіоактивних речовин струменем води під тиском дозволяє 
знизити зараженість в 10-20 разів;

видалення радіоактивних речовин переривистим газокрапельним пото-
ком з використанням спеціальної техніки з турбореактивними двигунами;

видалення  радіоактивних  речовин  обтиранням  заражених  поверхонь 
тампонами з мотлоху (з клоччя), змоченими розчинами для дезактивації, 
водою або розчинниками; використовується, в основному, для внутрішніх 
поверхонь техніки і транспорту;

замітання (змивання)  радіоактивного пилу віниками,  щітками,  мотло-
хом та іншими підручними засобами; використовується, в основному, при 
проведенні часткової дезактивації;

видалення  радіоактивного  пилу  методом відсмоктування  пилу;  здійс-
нюється за допомогою спеціальних комплектів (ДК-4).

При частковій дегазації і дезинфекції з використанням дегазаційних 
комплектів  насамперед  оброблюються  ті  частини  і  поверхні  техніки  і 
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транспорту, з якими необхідний контакт при виконанні роботи (постав-
леної задачі).

Повна дегазація складається з повного обеззаражування або видалення 
з  всієї  поверхні  техніки і  транспорту отруйних речовин шляхом проти-
рання заражених поверхонь розчинами для дегазації;  при відсутності  їх 
можуть  бути  використані  розчинники  і  розчини  для  дезактивації.  Для 
протирання  використовуються  щітки  дегазаційних  машин,  комплектів  і 
приборів або мотлох (клоччя).

Повна дезинфекція виконується тими же способами, що і  дегазація, 
але тільки з використанням активних розчинів для дегазації і дезинфекції. 
Якщо можливо, то доцільно провадити відразу повну, а не часткову дезак-
тивацію, дегазацію і дезинфекцію техніки і транспорту.

Засоби обеззаражування техніки і транспорту: авторозливальна станція 
АРС-12У (АРС-14), комплекти ДК-4, ІДК-1, ДК-3; комунальна, сільсько-
господарська, дорожня і будівельна техніка, що здібна для використання 
при виконанні робіт з обеззаражування.

Авторозливальна  станція призначена  для  дезактивації,  дегазації  і 
дезинфекції техніки і транспорту, дегазації і дезинфекції території рідкими 
розчинами (табл.11.1),  транспортування і  тимчасового  зберігання рідин, 
спорядження рідинами оболонок, а також для перекачування рідин з одної 
тари в іншу.

АРС-12У представляє собою автомобіль ЗІЛ-157, на якому змонтовано 
спеціальне обладнання, а станція АРС-14 змонтована на шасі автомобілі 
ЗІЛ-131.  Основні  тактико-технічні  дані  АРС-12У (АРС-14):  маса неспо-
рядженої машини 6135 (6970) кг; маса рідин, що перевозяться - 2500 кг; 
повна ємність цистерни 2600 (2700) л, робоча ємність цистерни 2500 л; час 
спорядження цистерни механічним насосом 8-12 хв., ручним насосом - до 
45 хв.; потужність механічного насосу 300-400 л/хв.; час розгортання (на 4 
робочі місця) 6-8 хв.; час згортання 9 - 15 хв.; число одночасно місць, що 
обслуговуються: при дезактивації струменем води до 5, при дезактивації, 
дегазації і  дезинфекції за допомогою брандспойтів до 8; розрахунок 2-3 
чоловіка.

Таблиця 11.1
Можливості АРС-12У (АРС-14) з спеціальної обробки техніки і 

транспорту одною зарядкою

Найменування техніки
Дезактивація, одиниць техніки

Дегазація 
(дезинфекція)Струменем 

води
Розчином для 
дезактивації

Техніка на гусеничному ході 2-3 25 105 (138)
Вантажні і спеціальні автомобілі 4 33 105 (138)

 Автомобільний комплект спеціальної обробки ДК-4  призначається 
для дезактивації, дегазації і дезинфекції автомобільної техніки і включає: 
газорідинний прибор, комплект для дегазації озброєння і обмундирування 
(ИДС-С), чотири індивідуальні протихімічні пакети, порошок для дезак-
тивації СФ-2 (СФ-2У), ЗШ і деталі кріплення, ящик для укладки і транс-
портування комплекту.

Основні тактико-технічні дані: маса комплекту 32,3 кг, час розгортання 
(згортання) 3-4 хв., витрати розчину на обробку автомобілів типу ЗІЛ - 50-
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60 л,  типу ГАЗ -  30-40 л,  час на обробку відповідно 40-50 і  30-40 хв.,  
витрати 0,075 % водяного розчину порошку СФ-2У 1,5 л/хв., максимальне 
розрідження в лінії ежектора 5000 мм вод. ст., температура струменю на 
виході 55-65 °С.

Індивідуальний комплект для спеціальної обробки автотракторної 
техніки  ІДК-1 призначається  для  дезактивації,  дегазації  і  дезинфекції 
автотракторної техніки з використанням стисненого повітря від компре-
сору автомобіля. Всі частини комплекту вкладаються в сумку з бавовняно-
паперової  ткані.  Комплект  перевозиться  за  спинкою  або  під  сидінням 
екіпажу машини.

Основні  технічні  дані  ІДК-1:  робочий тиск при роботі  з  ежекторною 
насадкою 3-4 кгс/см2, при роботі з ручним насосом - 1-1,2 кгс/см2, витрати 
розчинів  при дезактивації  (ковпачок  з  отвором 2  мм без  сердечника)  2 
л/хв., при дегазації або дезинфекції (ковпачок з отвором 1,5 мм без сер-
дечника) при створені тиску ручним насосом 0,4-0,6 л/хв., а при створені 
тиску за допомогою пневмосистеми автомобіля - 0,5-1,5 л/хв., час розгор-
тання 3-4 хв., маса (без бідону і насоса) 5 кг.

Комплект пристосувань до автомобільних водо-, мастило- і паливо-
заправників ДКЗ призначається для дезактивації, дегазації і дезинфекції 
автотракторної техніки з використанням автопаливозалравника АТЗ-3-157, 
механізованої автоцистерни АЦМ-4-150 або водомастилозаправника ВМЗ-
ЗІЛ-157  (комплект  до  ВМЗ  може  бути  використаний  також  для  миття 
особового складу). Обробка автотракторної техніки за допомогою комп-
лекту  ДКЗ  може  виконуватися  бензином,  гасом,  дизельним  паливом, 
водою або розчином для дезактивації. Маса комплекту ДКЗ 26 кг, час роз-
гортання 5-10 хв., кількість одночасно об'єктів, що обробляються, 1-2.

Поливальна  мийна  машина  ПМ-130 може  використовуватися  для 
дезактивації, дегазації і дезинфекції території, споруд і техніки. В облад-
нанні ПМ-130 для цього є три насадки, два пожежних рукава з брандс-
пойтами і обладнання для очищення від снігу.

Основні  тактико-технічні  дані  ПМ-130:  тип  базового  шасі  ЗІЛ-130, 
ємність цистерни 6000 л, ширина смуги миття до 8 м, ширина смуги по-
ливки до 18 м, ширина смуги підмітання 2,3 м, витрати води при митті 1 л, 
при поливці - 0,25 л, робоча швидкість при митті (поливі) 20 км/г.

Мотопомпа М-600 використовується для дезактивації струменем води 
великої  техніки,  а  також для подання води з відкритих джерел води на 
площадки оброблення.

Основні тактико-технічні дані М-600: продуктивність при напорі 55 м 
вод. ст. 530 л/хв., висота забору води 5 м, висота нагнітання води до 55 м, 
час  розгортання в  робочий стан 5  хв.,  кількість  одночасно об'єктів  для 
дезактивації 1-2, розрахунок 1-2 чол.                                                         
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Пункт спеціальної обробки ПуСО (рис.11.2) призначається для про-
ведення повної санітарної обробки особового складу і населення, повної 

дезактивації,  дегазації  і  дезинфекції  озброєння,  техніки,  дезактивації  і 
дезинфекції обмундирування, одягу, взуття і засобів захисту. Розгорається 
на незараженій місцевості близько або безпосередньо в районі дій сил ЦО, 
що підлягають спеціальній обробці.

Рис. 11.2. Принципова схема пункту спеціальної обробки

Станція  обеззаражування транспорту  СОТ (рис.  11.3)  створюється 
для проведення повного обеззаражування техніки і автотранспорту невоє-
нізованих формувань ЦО. СОТ формується на базі гаражів, міських авто-
хазяйств, станцій технічного обслужування автомобілів, мийних відділень 
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Рис.11.3.

Примірне 
планування

станції 
обеззаражування 

транспорту
(СОТ)

Експлікація:
1-перша роздягальня; 2-

друга роздягальня; 3-
душова;                         4-
одягальня;                     5-
санпропускник;          6-

склад для зберігання 
речовин для 

обеззаражування;          7-
кімната персоналу



трамвайних і тролейбусних депо.

Можливості СОТ: по дезактивації вантажних автомобілів струменем во-
ди із брандспойтів – 90 од.; по дегазації протиранням змоченим мотлохом 
– 60 од. (з розрахунку роботи 20 годин за добу). Норми витрат матеріалів 
приведено в таблиці 11.2.

Таблиця 11.2
Орієнтовні норми витрат матеріалів для повної дегазації 

(дезинфекції) транспорту водяною кашкою хлорним вапном 
(ДТС ГК) і розчинником

Наймену-
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Ватажний 
автомобіль

Протирання 
мотлохом, 

щіткою
60 - 90 12 3 200 2 1

Автобус То саме 120 18 - 20 5 300 5 2
Тролейбус То саме 90 30 - 35 6 - 8 500 6 3

Трамвайний 
вагон То саме 90 30 - 40 10 500 8 3

Примітки:
    1. Вказані норми витрат наведені дня повної дегазації (дезинфекції) транспорту за одно-
потоковою схемою на 2 – 3 робочих поста. 
    2.  При  дезинфекції  транспорту,  зараженого  вегетативними формами бактерій,  витрати 
хлорактивних речовин і матеріалів ті самі, що і при дегазації. При дезинфекції транспорту,  
зараженого споровими формами бактерій, виграти збільшуються вдвоє.

11.3. Способи і засоби обеззаражування території і споруд

Заражені  радіоактивними  і  хімічними  речовинами  і  бактеріальними 
засобами місцевість і споруди на протязі довгого терміну будуть служити 
джерелами ураження людей, зараження техніки і транспорту.

Дезактивація місцевості здійснюється механічним способом:
зрізанням зараженого шару грунту (снігу) за допомогою бульдозерів, 

грейдерів, снігоочисників (заражений грунт і сніг відкидається в сторону 
або вивозиться в могильники);

перевертанням верхнього зараженого шару або переоранням трактор-
ними плугами;

засипкою поверхні зараженої місцевості незараженим грунтом, щебін-
кою, гравієм товщиною 6-8 см;

замітанням, здуванням і змиванням радіоактивного пилу з доріг з твер-
дим покриттям, бетонних і асфальтних площадок. Будинки дезактивують 
змиванням  радіоактивного  пилу  сильним  струменем  води  або  заміною 
окремих елементів конструкцій новими.

Дегазація і дезинфекція місцевості здійснюється хімічним і механіч-
ним способами. Дегазація місцевості може здійснюватися також шляхом 
дії на отруйні речовини струменю гарячих газів реактивних двигунів теп-
лових машин.

Дегазація  і  дезинфекція  хімічним  способом  здійснюється  поливкою 
місцевості розчинами (суспензією) для дегазації  або розсипанням сухих 
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речовин для дегазації. Можливості спеціальної техніки щодо проведення 
дегазації і норми витрат матеріалів наведені в таблиці 11.3.

Механічний  спосіб  дегазації  і  дезинфекції  заключається  в  віддалені 
зараженого  шару  грунту  або  снігу.  Зрізання  верхнього  шару  грунту 
здійснюється на глибину 3-4 см, шару рихлого снігу - до 20 см, щільного 
снігу - до 6 см.

Таблиця 11.3
Можливості спеціальних машин і приборів, які 

використовуються для дегазації територій і споруд

Машина 
(прибор)

Марка
Спосіб 

дегазації

Речовина 
для 

дегазації

Норми 
витрат 

речовин для 
дегазації 
кг /кв. м 
(л/ кв. м) 

Продуктивність

Одної 
зарядки, 

кв. м

За годину, 
кв. м

Піскорозки-
дувач

ПР-53
Розсів 

речовини для 
дегазації

Гашене і 
хлорне 
вапно

0,5 3500 6000

Автомобіль з 
ПДП-53

ГАЗ-66 
ГАЗ-53 

То же То же 0,4-0,5; 0,8-1; 
0,8-1

2600; 1300; 
2500

Дорожні 
машини

Д-184 То же То же 1 4500 6000

Підметально-
уборочна

ПУ-53
Перетирання 
речовини для 

дегазації
То же 7500

Поливо-
мийна

ПМ-130 Поливка Суспензія 
ДТС ГК

1,5-2 3000 - 4000 12000

Автсрозли-
вальна

АРС-14 То же
Гашене і 

хлорне вапно 
та інші

1,5-2 1200 - 1800 5000

Обприскувачі ОВТ-1 
ОНК-Б

Обприс-
кування То же 1 1200 /500

Примітка:   Продуктивність одного чоловіка при виконанні робіт з дегазації вручну 
І00 кв. м за годину,  при зрізанні зараженого шару грунту лопатою - 15  кв. м за годину.

11.4. Способи і засоби обеззаражування засобів 
захисту, одягу і взуття

Дезактивація одягу,  взуття  і  індивідуальних  засобів  захисту  прово-
диться вибиванням і витрушуванням, миттям або протиранням (прогумо-
ваних і кожних виробів) водяними розчинами миючих засобів або водою, а 
також стиркою за спеціальними режимами з використанням речовин для 
дезактивації.

Дезактивація бавовнянопаперового, суконного і шерстяного одягу і в'я-
леного взуття проводиться витрушуванням і вибиванням, а також чисткою 
щітками. Якщо названими способами ступінь зараження одягу не можливо 
понизити  до  допустимих  величин,  то  він  підлягає  дезактивації  шляхом 
стирки за відповідною технологією.

Дегазація одягу, взуття і індивідуальних засобів захисту здійснюється 
кип'ятінням, пароаміачною сумішкою, стиркою і провітрюванням.

Дегазація кип'ятінням проводиться в бучильних установках БУ-4М або 
інших ємностях для верхнього одягу, шерстяного одягу і головних уборів з 
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штучного хутра (шубно-хутрові і шкіряні вироби цим способом проводити 
дегазацію не можливо).

Дегазація способом стирання основана на розкладу і змиванню отруйних 
речовин водяними розчинами миючих засобів при високих температурах. 
Дегазації стиркою підвергаються вироби з бавовнянопаперових тканин, а 
також ватяний одяг. В якості миючого розчину використовується 0,3 %-й 
водяний розчин порошку СФ-2У (СФ-2).

Дегазація провітрюванням (природна дегазація) може бути використана 
для всіх видів одягу, взуття і індивідуальних засобів захисту, особливо в 
випадках  їх  зараження  отруйними  речовинами.  Вона  проводиться  при 
наявності часу і при відсутності інших засобів дегазації. Дегазація провіт-
рюванням найбільш швидко проходить в літніх умовах при температурі 18-
25 °С.

Дезинфекція одягу,  взуття і  індивідуальних засобів захисту здійснює-
ться обробкою пароповітряною або пароформаліновою сумішкою, кип'ятін-
ням,  замочуванням в розчинах для дезинфекції  (або протиранням ними), 
стиркою.

Обробка  пароповітряною сумішкою використовується  для  дезинфекції 
всіх  видів  одягу  і  індивідуальних засобів  захисту,  крім  шубно-хутрових, 
шкіряних  і  валяних  виробів,  які  підлягають  обробці  пароформаліновою 
сумішкою в відповідності з інструкціями експлуатації дезінфекційно-душо-
вих автомобілів (ДДА) і дезінфекційно-душових причепів (ДДП).

Обробка  кип'ятінням  використовується  для  дезинфекції  виробів  з 
бавовнянопаперових тканин і індивідуальних засобів захисту, виготовлених 
з  резини і  прорезинених тканин.  Дезинфекція  кип'ятінням проводиться в 
бучильній установці БУ-4М, дезінфекційних бучильниках і в різних підруч-
них засобах (баках, котлах, бочках і т. д.).

Дезинфекція  замочуванням в  розчинах  для  дезинфекції  підвертаються 
вироби  з  бавовнянопаперових  тканин  і  індивідуальні  засоби  захисту. 
Дезинфекція одягу і індивідуальних засобів захисту, заражених вегетатив-
ними  формами  мікробів,  проводиться  замочуванням  в  5%-му  водяному 
розчині фенолу, лізолу або нафталізолу (при зараженні вірусом натуральної 
віспи концентрація збільшується до 8%), 3%-му розчині монохлораміну або 
в 2,5 %-му розчині формальдегіду протягом 1 год. При зараженні споро-
вими формами мікробів замочування проводиться в 10 %-му розчині фор-
мальдегіду протягом 2 год.

Дезинфекція  одягу  і  індивідуальних  засобів  захисту  методом  стирки 
проводиться за спеціальними технологіями.

Для дегазації і дезинфекції бавовнянопаперового одягу, індивідуальних 
засобів захисту і брезентів, а також предметів домашнього побуту призна-
чена бучильна установка БУ-4М.

Основні  тактико-технічні  характеристики  БУ-4М:  ємність  бучильного 
чану 450 л, об'єм ємності для води 2570 л (бак для води на 570 л і резервуар 
з тканини на 2000 л),  вантажопідйомність підйомного пристосування 300 
кг, продуктивність насосу БКФ-4 60 л/хв., час розгортання (згортання) без 
встановлення  сушила  28-32  хв.,  середня  продуктивність  по  дегазації 
(дезинфекції)  бавовнянопаперового  одягу  за  10  год.  роботи  літом  320 
компл., зимою - 240 компл., розрахунок - 4 чол.
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Стаиція обеззаражування одягу СОО створюються на базі  механічних 
пралень,  пралень  самообслуговування,  фабрик  і  ательє  хімчисток,  дезін-
фекційних відділень бань і  санітарних пропускників.  Призначаються  для 
обеззаражування одягу і індивідуальних засобів захисту. Заражених радіо-
активними, отруйними речовинами і бактеріальними засобами.

11.5. Обеззаражуючі речовини і розчини

Розчин  для  дезактивації приготовляється  на  основі  порошку  СФ-2У 
(СФ-2)  шляхом  розчинення  останнього  в  воді  з  розрахунку  отримання 
0,15%-го  розчину  (на  двадцяти  літровий  бідон  (каністру)  -  ЗО г,  на  сто 
літрову бочку - 150 г, на цистерну ємністю 6000 л - 9 кг).

Миючий порошок СФ-2У - однорідний дрібнодисперсний порошок від 
білого  до  темно-жовтого  кольору,  добре  розчиняється  в  воді  при 
температурі 10-15 °С, розфасовується в пакети масою 300, 500 і 750 г.

Розчин  для  дегазації Xе 1  представляє  собою  5%-ий  розчин  гекса-
хлормеламіну  (ДТ-6)  або  10%-ий  розчин  дихлораміну  (ДГ-2,  ДТХ-2)  в 
дихлоретану і призначається для дегазації У-газів, отруйних речовин типу 
іприт і для дезинфекції. Температура замерзання розчину - 35 °С.

Розчин для дегазації № 2-ащ представляє собою водний розчин 2% їд-
кого натру, 5% моноетаноламіну і 20% аміаку і призначається для дегазації 
отруйних речовин типу зоман. Температура замерзання розчину - 40 °С.

Розчин для дегазації  № 2-бщ представляє собою водний розчин 10% 
їдкого натру і 25% моноетаноламіну; призначається для дегазації отруйних 
речовин типу зоман. Температура замерзання розчину - ЗО °С.

При відсутності розчинів для дегазації № 2-ащ і № 2-бщ для дегазації 
озброєння і техніки, які заражені отруйними речовинами типу зоман, може 
використовуватися 20-25 %-ий водяний розчин аміаку або 5-10%-ий водя-
ний розчин їдкого натру.

Водяна суспензія ДТС ГК використовується в дегазаційних машинах і 
комплектах  для  дегазації  озброєння  і  техніки,  які  заражені  У-газами  і 
іпритом.

Водяні  кашки  ДТС  ГК  і  хлорного  вапна використовуються  для 
дегазації  і  дезинфекції  грубих  металевих,  гумових  і  дерев'яних  виробів. 
Кашки готуються шляхом ретельного перемішування двох об'ємів ДТС ГК 
або хлорного вапна з одним об'ємом води.

Для дегазації  отруйних речовин можуть бути використані розчинники: 
діхлоретан,  бензин,  гас,  дизельне  паливо  і  спирт,  а  також 0,3%-і  водяні 
розчини  миючих порошків  СФ-2У,  "Дон",  "Ера"  і  інші.  Всі  вказані  роз-
чинники і розчини не знищують отруйні речовини, а тільки сприяють зми-
ванню їх з зараженої поверхні.

Речовини,  які  використовуються  для  виготовлення-розчинів  для 
дегазації: гексахлормеламін,  діхлорамін,  діхлоретан,  їдкий  натр,  аміачна 
вода, моноетаноламін, ДТС ГК, хлорне вапно.

Гексахлормеламін  (ДТ-6)  - кристалічний  порошок  білого  або  слабо-
жовтого кольору з  запахом хлору.  Не  розчиняється  в  воді,  добре розчи-
няється в діхлоретані.  Температура плавлення 125-135 °С. Зберігається в 
мішках з поліхлорвінілу, що поміщені в дерев'яні ящики. Маса продукту в 
ящику 30-40 кг.
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Діхлораміни  (ДТ-2,  ДТХ-2) - білі  або  злегка  жовтуваті  кристалічні 
порош-ки з запахом хлору. В сухому виді стійкі, в воді не розчиняються, 
добре розчиняються в діхлоретані. В сухому виді зберігається в фанерних 
штам-пованих бочках масою 25 кг.

Діхлоретан - летуча, безцвітна або злегка жовтувата рідина з запахом 
спирту або хлороформу. Температура кипіння 84 °С, температура замерзан-
ня -35 °С. В воді не розчинюється, при підпалюванні горить. При попадан-
ні  в  організм  людини  викликає  сильне  отруєння  або  смерть,  його  пари 
шкідливі  при  тривалому  диханні.  Діхлоретан  використовується  в  якості 
розчинника  речовин  ДТ-6,  ДГ-2,  ДГХ-2  для  дегазації;  зберігається  і 
перевозиться в залізних бочках ємністю 100 і 250 л, а також в залізничних 
цистернах.

їдкий натр (каустична сода) - білі куски або мілкі лусочки. На повітрі 
поглинає  вологу,  зберігається  в  герметичній  тарі.  Добре  розчиняється  в 
воді.  Концентровані  розчини  (більше  3-5%)  роз'їдають  шкіру  людини  і 
викликають порчу тканин і взуття. Зберігається і транспортується в заліз-
них барабанах ємністю 100 л.

Аміачна  вода являє  собою  20-25  %-й  розчин  аміаку  в  воді.  Вона 
викликає роздратування слизистих оболонок очей і носа, на шкіру людини 
практично  не  діє.  Температура  замерзання  аміачної  води  залежить  від 
наявності в ній аміаку і складає для 8 %-го розчину -10 °С, для 12 %-го 
розчину -17 °С, для 25 %-го розчину - 40 °С. Зберігається аміачна вода в 
залізних бочках ємністю 100-250 л і інших ємностях.

Моноетаноламін - в'язка рідина жовтого кольору, що володіє слабким 
аміачним  запахом,  добре  змішується  з  водою,  не  діє  на  шкіру  людини. 
Технічний продукт має не менше 80 % .головної речовини. Зберігається і 
транспортується в залізних бочках ємністю 100 і  250 л,  а  також в заліз-
ничних цистернах.

Дві  треті  головна  сіль  гіпохлориту  кальцію  (ДТСГК)  являє  собою 
білий порошок з запахом хлору. В воді розчиняється помірно, в органічних 
розчинниках  не  розчиняється;  при  попаданні  на  шкіру  можб  викликати 
роздратування.  Під дією тепла, вологи і  вуглекислоти повітря розкладає-
ться, чому і повинна зберігатися в герметичній тарі в прохолодному місці, 
укритому  від  прямих  променів  сонця.  Зберігається  і  транспортується  в 
залізних оцинкованих або покрашених барабанах ємністю 25 і 50 л.

Хлорне вапно — речовина білого або злегка жовтого кольору, подібне за 
властивостями з ДТС ГК, від якого відрізняється декілька меншою актив-
ністю для дегазації  і  дезинфекції.  В воді  розчиняється погано,  не розчи-
няється в органічних розчинниках, гігроскопічна. Зберігається і транспор-
тується в дерев'яних бочках ємністю 50 і 100 л.

Для  дезинфекції  озброєння  і  техніки використовуються  розчини 
формальдегіду, фенолу і його похідні (крезол, лізол і нафтазол); розчини 
для дегазації № 1, № 2-ащ, № 2-бщ; суспензії і кашки ДТС ГК і хлорного 
вапна; водяні розчини порошку СФ-2У (СФ-2).

Водні розчини миючих засобів в відношенні до хвороботворних мікробів 
володіють слабкою дією і використовуються тільки для пониження засіван-
ня мікробами поверхонь і нейтралізації токсинів.

Для дезинфекції озброєння і техніки, що заражена вегетативними форма-
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ми мікробів, використовується 3-5 %-й розчин формальдегіду, 1 %-а сус-
пензія ДТС ГК, 2 %-й розчин монохлораміну

Для дезинфекції  озброєння і техніки,  зо заражена споровими формами 
мікробів,  найбільш  ефективним  е  17-20  %-ий  водяний  розчин  формаль-
дегіду (формаліну), що три-має 10 % за масою монохлораміну Б. З початку 
готується 20 %-ий водяний розчин монохлораміну (20 кг монохлораміну на 
80  л  води);  суміш  ретельно  перемішується  до  повного  розчинення 
монохлораміну.  Потім перемішуються рівні  об'єми отриманого розчину і 
формаліну.

Формальдегід -безкольоровий задушливий газ, що розчиняється в воді. 
На забезпечені знаходиться 35-40 %-й водяний розчин формальдегіду, який 
називається формаліном. Зберігається і перевозиться в залізних бочках або 
в спеціальних бутилах, які вставляються в плетені корзини.

Фенол - тверда речовина рожево - коричневого кольору, добре розчинює-
ться  в  воді.  В  практиці  частіше  використовується  покрашена  в  рожевий 
колір рідка карболова кислота, що складається з 90 % фенолу і 10 % води.

   Крезол - масляниста темно-бура рідина, слабко розчиняється в воді, 
доб-ре розчиняється в кислотах і лугах; використовується в виді 3-5 %-их 
гарячих мильних крезолових розчинах.

Лізол - розчин крезолів в рідкому (калійному) милі і являє собою черво-
ну-буру маслянисту рідину, що добре розчинюється в воді; для дезинфекції 
озброєння і техніки використовується у виді 3-5 %-их водяних розчинів.

Нафтазол - суміш 65 % нафтенового милу і 35 % крезолу, що володіє 
дією при дезинфекції і митті, в виді 5-10 %-их водяних розчинів використо-
вується для тих же цілей що і лізол.

За погодженням з  місцевими санепідемстанціями з  метою дезинфекції 
об'єктів навколишнього середовища можливо використання відходів  про-
мисловості типу метасилікату, препаратів побутової хімії, що мають влас-
тивості для дезинфекції (підбілювання, миття, чищення).

11.6. Захист сільськогосподарських тварин від радіоактивних, 
отруйних і бактеріальних засобів

Основні способи захисту сільськогосподарських тварин від радіоактив-
них,  хімічних  речовин  і  бактеріальних  засобів:  в  умовах  стійлового  або 
табірного утримання на пасовиськах - укриття тварин в обладнаних тварин-
ницьких приміщеннях  і  захисних спорудах;  в  умовах  відгінного  тварин-
ництва,  а  також  при  відсутності  спеціально  підготовлених  приміщень  - 
укриття в ярах, лісах, штучних виїмках, перегін тварин на ділянки, що не 
заражені радіоактивними, хімічними речовинами і бактеріальними засоба-
ми, або на ділянки з допустимими рівнями зараження; забезпечення особ-
ливо цінних тварин індивідуальними засобами захисту органів дихання і 
травлення; евакуації тварин в безпечні господарства; специфічна профілак-
тика інфекційних захворювань тварин і використання антидотних засобів.

Пристосовані  для  захисту  тварин  приміщення  дерев'яного  типу  змен-
шують ступінь опромінювання тварин, що укриті в них в середньому в 2-3 
рази,  в  кам'яних  і  залізобетонних  –  в  10  раз.  В  вказаних  приміщеннях 
створюються запаси кормів і води на 5-7 діб. Режим утримання тварин в 
таких приміщеннях наведено в таблиці 11.4, а засоби обробки заражених 
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тварин, місць їх розміщення, фуражу, води, предметів догляду, інвентарю і 
т. д. наведені в таблицях 11.5-11.6.                                                     
                                                                                                           Таблиця 11.4
Режим утримання тварин в герметичних приміщеннях без примусової вентиляції

Вид тварин

Мінімальна 
добова норма

Зоогігієніч-
на норма 
кубатури 

приміщення 
на одну 

тварину, м3

Допустима тривалість (г) перебування в герме-
тичних приміщеннях при дотриманні зоогігіє-

нічних норм і наступних умовах довкілля
Води, 

л
Сіна, 

кг
t= (-20)+(-25) 
ºC;  u = 2-4 

м/сек.

t= (-20) + 
(-25) ºC; 
u=5-6 м/с

t= 10-20 ºC; 
u = 0-3 м/сек.

t= 8-16 ºC; 
u = 0-3 
м/сек.

Корови 20 - 30 5 - 6 16 72 90 24 34
Теляти до 2 

років
- - 12 -13 72 90 24 34

Свині 6 - 8 - 6 72 90 24 34
Вівці 4 - 5 0,5 - 1 3 72 90 24 34

     Примітка: Після вказаних термінів перебування тварин необхідно провітрити приміщення протягом 
двох годин (відкрити вентиляційні шахти, а при необхідності вікна і двері з підвітряної сторони).

Таблиця 11.5
Засоби ветеринарної обробки тварин, що заражені РР, ХР і БЗ

В
и

д 
об

р
об

к
и

Технічні засоби обробки Хімічні засоби обробки
Час витримки 

тварин між 
обробкою 
хімічними 
засобами і 

обмиванням, хв.

Д
ег

аз
ац

ія ДУК-2 (установка для дезинфекції 
Комарова)

Хлорне вапно - сухе або кашка (2 
кг вапна на 1 л води)

З0

ЛСД-2 (установка для дезинфекції 
лабораторії і дезинфекції)

Дві треті головна сіль гіпохлоріту 
кальцію (ДТС ГК) -суха або водяна 
кашка в співвідношенні 1:4

20 - 30

ВДМ (ветеринарна машина для 
дезинфекції) та інша техніка, що 
подає воду (розчини) під тиском

3 %-ий водяний розчин 
марганцевокислого калію

З0

10-12 %-ий розчин аміаку 20 - 30
0,5 %-ий водяний розчин їдкого 
натру

15

При спорових формах мікробів:

Д
ез

ин
ф

ек
ці

я

ДУК-2, ЛСД-2

Освітлений розчин хлорного вапна, де 
5 % активного хлору 60

3 %-ий розчин перекису водню на 1 %-
му розчині мурав'їної кислоти

60

13 %-ий розчин препарату 
однохлористого йоду 60

Для вірусів і мікробів, що не утворюють спорів:

Д
ез

ак
ти

ва
ці

я

ВДМ (ветеринарна машина для 
дезинфекції) та інша техніка,що 
подає воду (розчини) під тиском

Використовуються ті самі розчини, 
що і при спорових формах мікро-
бів, але в концентрації в 1,5 - 2 рази 
нижче

60

ДУК-2 3 %-ий розчин порошку СФ-2 Не потрібно

ЛСД-2
0,3 %-ий розчин емульгатору ОП-7 або 
ОП-10 з добавкою 0,7 %  гексаметафос-
фату натрію

Не потрібно

ВДМ (ветеринарна машина для дезинфекції
) та інша техніка, що подає воду (розчини) 

під тиском

Розчин звичайного жирного мила 
та інші

Не потрібно

       
Примітки :

      1. При комбінованому заражені в першу чергу обробку здійснюють тим тваринам, які заражені отруйними  
речовинами, а потім заражених бактеріальними засобами, а після заражених радіоактивними речовинами.

2. Хімічні засоби для дегазації використовуються з урахуванням виду отруйних речовин.
3. Для обробки одної тварини потрібно: хімічного розчину для: коней і великої рогатої худоби – 20 -30 л, 
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телят і овець - 12-15 л, свиней - 4-5 л; води на миття для: коней і великої рогатої худоби – З0 л, телят і овець  
-15л, свиней –5 літрів. 

Таблиця 11.6
Способи і засоби для обеззаражування місць розміщення тварин, 

предметів догляду і інвентарю

Об’єкт 
обеззаражування

Спосіб 
обеззаражування

Технічні і хімічні засоби, що 
використовуються для 

обеззаражування
Примітка

1. Дезактивація

Тваринницькі 
приміщення

Змивання  РР  сильним стру-
менем   води  і  витирання 
вологими ганчірками

ДУК, ЛСД ВДМ та інші; вода
Гній і сміття вивозять в 
визначене місце і зако-
пують на глибину 70 см

Обладнання 
тваринницьких 

приміщень, 
предмети догляду 

за тваринами

Промивання  водою  за 
допомогою щіток

Щітки; підігріті розчини:  гос-
подарського мила, соди, золь-
ного лугу або ОП-7, ОП-10 в 
0,25 %- ій концентрації

Техніка, засоби 
індивідуального 

захисту
Промивання і витирання

Щітки, ганчірки, клоччя; розчини для 
дезактивації: літній  (ДЛ) - 0,3 % - ий 
водний розчин ОП-7 або ОП-10 і 0,7 
%-ий розчин гексаметафосфату  нат-
рію; літній кислий (ДЛК) - розчин ДЛ 
з добавкою 2 % соляної кислоти і 0,1 
%  інгібітору  корозії  ПБ-5  (полімер 
бутиламіну);  ДЗК-  розчин   кислий 
зимній

Норми витрат розчи-
нів ДЛ і ДЛК 3-5 л/м2

2. Дегазація

Шляхи і 
підходи до 

об'єктів

Засипка хлорним вапном, 
переорання,  поливка  во-
дою,  засипка  гноєм  або 
землею  (шар  не  менше 
10см;  знімання верхнього 
шару  грунту  на  10  см 
(снігу 25 см)

ДУК, ЛСД, ВДМ, розкидувачі 
всіх типів; хлорне вапно

Після  засипки  хлорним 
вапном  ділянку  пере-
орати на глибину 3-4 см; 
при наявності асфа-льту 
посипають  хлор-ним 
вапном  (1кг/м2),  через 
20-30  хв.  змочу-ють 
водою

Тваринницькі 
приміщення

Нанесення розчинів на 
стіни

ДУК,  ЛСД  ВДМ,  обприс-кувачі 
та інші; 10-20 %-ий хлорний вап-
няний розчин (або 5 %-ий сірчис-
тий  натрієвий  розчин);  замість 
хлорного  вапна  можна викорис-
товувати гіпохлорид кальцію або 
негашене вапно. При t нижче - 5 
°С  використовують  сульфурил 
або  гарячий  5-10%-ий  розчин 
їдкого натру.

Норма витрат розчи-
ну 0,5-0,7 л/м2

Гній, сміття Спалювання  і  вивіз  в 
визначені місця

Автомобілі,  вози;  хлорне 
вапно

Інвентар 
металевий

Випалювання, кип’ятіння, 
протирання

Вода з добавкою 1-2 % лугу, 
гас, бензин

Кип'ятіння  проводиться 
тільки в воді з добавкою 
1-2 %лугу

Інвентар 
дерев'яний

Дезактивація  кашкою  з  нас-
тупним промиванням водою

Хлорна вапняна кашка

Засоби захисту
Вимочування  в  розчи-
ні,  дегазація  гарячим 
повітрям

2 %-ий розчин соди, аміаку та 
іншого лугу

Дегазація  в  розчині  прово-
диться  при  t=15ºC на  про-
тязі  15  г ;  дегазація  гаря-
чим  повітрям  при  t=70  °С 
на протязі  6 год.

3. Дезинфекція

Тваринницькі
приміщення і
прилягаючі до
них території

Трьох кратне з інтервалом 
в 1 г зрошення розчином 
для дегазації з наступною 
механічною очисткою; 
спалювання гною і сміття 
на місці

ДУК, ЛСД ВДМ, автомобілі,  тракто-
ри. Завись хлорного вапна, яка має не 
менше 5 % активного хлору, розчини: 
10  %-ий  розчин  їдкого  иатру   при 
t= 70-80 °С; 4 %-ий  розчин формаль-
дегіду (10 л  формальдегіду на 90 л 
води); 20 %-ий освітлений розчин дві 
треті головної  солі гіпохлоріту каль-

Норма  витрат  розчи-
ну на одну обробку -
1 л / кв. м
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цію.

Заходи щодо ліквідації наслідків радіоактивного, хімічного або бактеріа-
льного зараження включають:

організацію  і  терміни  проведення  охоронних  і  карантинних  заходів, 
вимушеного прищеплення,  сортування і  ветеринарної обробки заражених 
тварин і надання їм лікувальної допомоги;

визначення  можливостей  і  термінів  убою  на  м'ясо  заражених  тварин, 
ветеринарно-санітарна експертиза туш і органів, отриманих від цих тварин;

дезактивація, дегазація і дезинфекція місць розміщення тварин, фуражу, 
води, предметів догляду, інвентарю і т. д.;

організація захисту особового складу формувань ЦО і установ служби, 
що працюють в осередках зараження;

заходи, що пов'язанні з можливими вторинними факторами ураження.
Ветеринарна обробка тварин проводиться на спеціальних площадках, 

що  обладнуються  в  залежності  від  температури  зовнішнього  повітря  на 
відкритій місцевості або в приміщеннях. Площадка ветеринарної обробки 
розгортують таким чином, що б на них можливо було б обробляти одно-
часно не менше п'яти тварин за потоком.

11.7. Захист сільськогосподарських рослин від 
радіоактивних, хімічних речовин і бактеріальних засобів

Захист рослин від радіоактивних речовин зводиться до зменшенню мож-
ливостей  додаткового  збільшення  зараження  їх  радіоактивними  речо-
винами, що лежать на поверхні грунту, а також максимальному і швидкому 
видаленню  радіоактивних  часток  з  поверхні  рослин,  насіння  і  овочів, 
зменшенню поступу  радіоактивних речовин  з  грунту  в  рослини  шляхом 
проведення комплексу відповідних заходів (табл.11.7).

Ефективність заходів з захисту сільськогосподарських культур від хіміч-
них отруйних речовин залежить від своєчасного їх виявлення та визначення 
ділянок і ступеню зараження.

При летальному і сильному ступеню зараження радіоактивними речови-
нами (70-100 %) рослини скошують і вивозять за межі поля, а поле пере-
орюють і проводять пересів іншими культурами. При середній (50-70 %) і 
слабкій (10-30 %) ступенях зараження проводять пересів культур і здійс-
нюється ретельний догляд за посівами.

При  зараженні  посівів  біологічними  засобами  проводять  оброблення 
посівів пестицидами - інсектицидами і фунгіцидами (табл.11.8).

Важливими заходами щодо захисту рослин від бактеріальних засобів є 
проведення  карантину  з  метою  запобігання  заносу  збудників  хвороб, 
шкідників і бур'янів сільськогосподарських культур, а також районування 
сортів сільськогосподарських культур.

При проведенні заходів щодо захисту сільськогосподарських рослин від 
радіоактивних,  хімічних речовин і бактеріальних засобів необхідно вико-
ристовувати комплексний підхід і враховувати місцеві умови вирощування 
сільськогосподарських рослин.
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Таблиця 11.7
Перелік основних заходів щодо захисту сільськогосподарських рослин 

від радіоактивних речовин

Заходи Зони радіоактивного зараження місцевості
М  і  А Б В Г

П
он

иж
ен

ня
 п

ер
ех

од
у

ст
ро

нп
ію

-9
0 

і ц
ез

ію
-1

37
 з

1.Звичайна оранка грунту.

1. Внесення підвищеної кількості мінеральних і органіч-
них  добрив  в  залежності  від  типу  і  хімічного  складу 
грунтів; вапнування кислих грунтів.

2. Внесення мінеральних і 
органічних добрив в вста-
новлених  нормах  для  різ-
них типів грунтів.

2. Ретельний догляд за посі-
вами,  додатковий  полив, 
зовні корінне підгодовуван-
ня, проміж рядна обробка.

При  гибелі  50%  і  більше 
посівів  заражені  рослини 
скошують,  вивозять  в  спе-
ціально відведені місця.

3.  Переорання  грунту  на 
глибину ЗО см з перевер-
танням пласту.

3.Переорання грунту на гли-
бину 60 – 70 см з перевер-
танням
пласту.4. Пересів іншими культурами.

В
ик

ор
ис

та
нн

я 
зе

м
ел

ь 
дл

я
С

іл
ьс

ьк
ог

ос
по

да
рс

ьк
ог

о
ви

ро
бн

иц
тв

а

Без обмежень Без обмежень

Часткове використання для 
вирощування  кормових  і 
технічних культур, зерна на 
фураж.

На периферії зони при щі-
льності  зараження  строн-
цісм-90 до 2 Ки/км2 землі 
переключаються на вироб-
ництво  овочів.  Дозволено 
розводити скот на власних 
кормах.  В  середині  зони 
можливо  вирощування 
про-довольчих  зернових  і 
бо-бових культур.

На  зовнішній  межі  зони 
можливо вирощування на-
сінних,  кормових  культур  і 
овочів  для  м'ясного  і  робо-
чого скота, на іншій терито-
рії - вирощування технічних 
і зернобобових культур.

Виробництво  сільськогос-
подарських  культур,  заго-
товлення  фуражу  і  випас
тварин  не  рекомендується. 
На периферії зони можливо
вирощування технічних ку-
льтур на насіння і фуражні 
цілі  з  дотриманням  норм 
радіаційного контролю.

Збирання вро-
жаю і порядок 
використання 
сільськогос-
подарської 
продукції

Збирання проводиться в 
першу чергу, використан-
ня врожаю за призначен-
ням з дотриманням радіо-
логічного контролю.

Приймаються заходи щодо недопущення вторинного за-
раження продуктів. В залежності від ступеню зараження 
РР  зібраний  врожай  відправляється  на  дезактивацію  з 
наступним використанням за призначенням. Виконується 
збирання технічних і маслянистих культур любого ступе-
ню зараження і відправка іх на технічну переробку.

                                                                                                                     
                                       Таблиця 11.8

Обробка посівів сільськогосподарських культур, які заражені 
біологічними засобами
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Захворювання 
сільськогосподарських 

культур

Сільськогосподарська 
культура Фунгіциди

Норма витрат 
фунгіциду,

кг/га

Стеблова ржа Пшениця, жито, овес Цинеб 80% 4
Полікарбацин 75 % 4

Бура ржа Пшениця, жито Цинеб 80% 4
Полікарбацин 75 % 4

Жовта ржа Пшениця Цинеб 80 % 4
Полікарбацин 75 % 4

Фітофтороз Картопля

Хлорокись міді 90 % 2,2
Цинеб 80% 2,5

Полікарбацин 80 % 2,5-3
Купрозан 3

Цирам86% 3
Полікарбацин 80% 3

Гйрікуляріоз рису Рис Цинеб 80% 3-4
Полікарбацин 75 % 2,5-3

Примітка: Для наземної обробки використовуються сприскувані ОН-10, ОВ-1А, ОП-450, ОРР-ЕРА-1, 
дня авіаобробки використовуються літаки типуАН-2.

11.8. Захист сільськогосподарської продукції

     Для захисту сільськогосподарської продукції і фуражу використовують 
герметичні складські приміщення, різну тару та матеріали для укриття. В 
герметичних складах штабеля з  запасами сільськогосподарською продук-
цією і фуражу, що упаковані в тканинні мішки, необхідно укривати бре-
зентом або поліетиленовою плівкою, а в складах, що не піддаються герме-
тизації - подвійним шаром брезенту або поліетиленової плівки.

При  зберіганні  продукції  на  відкритому  повітрі  необхідно  прийняти 
заходи до її складування або упаковки незахищеної продукції і фуражу.

Для  упаковки  використовують  крафт-паперові  мішки  з  підвищеною 
механічною  міцністю.  Можливо  використання  бочок,  щільних  ящиків, 
контейнерів та інших ємностей, що мають захисні властивості і здібні для 
зберігання сільськогосподарської продукції і фуражу.

При  зберіганні  відкритим способом в  полі  сільськогосподарську  про-
дукцію, що знаходиться в насипах, укривають брезентом, поліетиленовою 
плівкою або укривають підручними матеріалами і буртують.

Площадку під бурт зерна очищають від трави, сміття і утрамбовують. По 
її периметру відривають канаву глибиною не менше 20 см (для стоку води). 
Потім встановлюють і закріпляють дерев'яні щити, обшиті зовні руберой-
дом або іншим щільним матеріалом, затуляють місця їх стиків і  на заго-
роджену площадку настилають шар соломи (сіна, гілок),  після чого заси-
пають туди 3-метровий шар зерна, який зверху покривають брезентом. При 
цьому під брезент кладуть шар соломи,  що оберігають його від проник-
нення аерозолів. Кінці матеріалів для укриття ретельно закріплюють.

Бурти картоплі і коренеплодів укривають спочатку 20-30 сантиметровим 
шаром соломи,  а потім засипають 40-50 сантиметровим шаром землі,  по 
периметру відривають стічні канави. Надійно можливо захистити картоплю 
і коренеплоди укриттям їх в ямах. 

Стоги  сіна  і  соломи накривають  брезентом,  плівкою або  некормовою 
соломою (шаром в 20-30 см).  Для захисту сіна від біологічних аерозолів 
стоги необхідно обкласти тюками соломи.

Сінаж і силос при звичайному зберіганні, як правило, надійно захищені 
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від радіоактивних, хімічних речовин і бактеріальних засобів.
При  перевезенні  сільськогосподарської  продукції  і  фуражу  в  умовах 

зараження навколишнього середовища РР, ОР і БЗ в першу чергу необхідно 
використовувати  спеціальні  транспортні  засоби  (зерновози,  муковози),  а 
також спеціальну м'яку тару (мішки з тканини з поліетиленовими вклади-
шами, багатошарові крафт-мішки).

В цих умовах також можуть бути використані суцільнометалеві заліз-
ничні вагони з ущільненням дверей і люків, суцільнометалеві автофургони і 
контейнери; залізничні, річні і морські ізотермічні ємності та судна та інші 
аналогічні транспортні засоби. При перевезенні зернофуражу насипом і в 
м'якій тарі бортовими автомобілями і причепами для їх захисту від радіо-
активних, хімічних речовин і бактеріальних засобів повинні використову-
ватися матеріали для укриття (брезент, плівка). 

Заражені  РР,  ХР  і  БЗ  продукція  і  фураж  підлягають  обов'язковому 
обеззаражуванню і контролю ступеню зараження до відповідних допусти-
мих величин.

Розділ Х11. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ЦИВІЛЬНОЇ 
ОБОРОНИ УКРАЇНИ

12.1. ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ЦИВІЛЬНУ ОБОРОНУ

     Кожен має право на захист свого життя і здоров’я від наслідків аварій, 
катастроф,  пожеж,  стихійного  лиха  та  на  вимогу  гарантій  забезпечення 
реалізації цього права від Кабінету Міністрів України, міністерств та інших 
центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, 
органів  місцевого  самоврядування,  керівництва  підприємств,  установ  і 
організацій незалежно від форм власності і підпорядкування.
    Держава як гарант цього права створює систему цивільної оборони, яка 
має  своєю  метою  захист  населення  від  небезпечних  наслідків  аварій  і 
катастроф техногенного, екологічного, природного та воєнного характеру.

Р о з д і л 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

    Стаття 1. Цивільна оборона України є державною системою органів 
управління,  сил і  засобів,  що створюється для організації  і  забезпечення 
захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій* техногенного, еко-
логічного, природного та воєнного характеру.

Систему цивільної оборони складають:
органи  виконавчої  влади  всіх  рівнів,  до  компетенції  яких  віднесено 

функції, пов’язані з безпекою і захистом населення, попередженням, реагу-
ванням і діями в надзвичайних ситуаціях;

органи повсякденного управління процесами захисту населення  у складі 
міністерств,  інших центральних  органів  виконавчої  влади,  місцевих  дер-
жавних адміністрацій, керівництва підприємств, установ і організацій неза-
лежно від форм власності і підпорядкування;

центральний орган виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та  у 
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;

курси та навчальні заклади підготовки і перепідготовки фахівців та насе-
лення з питань цивільної оборони;

служби цивільної оборони;
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сили і засоби, призначені для виконання завдань цивільної оборони;
фонди фінансових, медичних та матеріально-технічних ресурсів, перед-

бачені на випадок над-звичайних ситуацій;
системи зв’язку, оповіщення та інформаційного забезпечення.
Стаття  2. Заходи цивільної  оборони поширюються  на  всю територію 

України, всі верстви населення, а розподіл за обсягом і відповідальністю за 
їх виконання здійснюється за територіально-виробничим принципом.

Завданнями Цивільної оборони України є:
запобігання  виникненню  надзвичайних  ситуацій  техногенного  поход-

ження  і  запровадження заходів  щодо  зменшення  збитків  та  втрат  у  разі 
аварій, катастроф, вибухів, великих пожеж та стихійного лиха;

оповіщення населення про загрозу і виникнення НС у мирний і воєнний 
часи та постійне інформування його про наявну обстановку;

* Надзвичайна  ситуація  (НС) – порушення нормальних умов  життя і  діяльності  людей на 
об’єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, 
епіфітотією,  великою  пожежею,  застосуванням  засобів  ураження,  що  призвели  або  можуть 
призвести до людських і матеріальних втрат. 

захист населення від наслідків аварій, катастроф, великих пожеж, стихій-
ного лиха та застосування засобів ураження;

організація  життєзабезпечення  населення  під  час  аварій,  катастроф, 
стихійного лиха та у воєнний час;

організація  і  проведення  рятувальних  та  інших  невідкладних  робіт  у 
районах лиха і осередках ураження;

створення  систем  аналізу  і  прогнозування  управління,  оповіщення  і 
зв’язку, спостереження і контролю за радіоактивним, хімічним і бактеріо-
логічним  зараженням,  підтримання  їх  готовності  до  сталого  функціону-
вання у надзвичайних ситуаціях мирного та воєнного часів;

 підготовка  і  перепідготовка  керівного  складу  цивільної  оборони,  її 
органів  управління  та  сил,  навчання  населення  вмінню  застосовувати 
засоби індивідуального захисту і діяти в надзвичайних ситуаціях.

 Стаття 3.  Керівництво Цивільною обороною України відповідно до її 
побудови  покладається  на  Кабінет  Міністрів  України,  міністерства,  інші 
центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки 
Крим,  місцеві  державні  адміністрації,  керівників  підприємств,  установ  і 
організацій незалежно від форм власності і підпорядкування.

 Начальником  Цивільної оборони України є Прем’єр-міністр України, а 
його  заступником  –  керівник  центрального  органу  виконавчої  влади  з 
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 
Чорнобильської катастрофи;  
    начальником цивільної оборони Автономної Республіки Крим є Голова 
Ради міністрів Автономної Республіки Крим; начальниками цивільної обо-
рони згідно з  адміністративно-територіальним устроєм України є  голови 
місцевих державних адміністрацій; начальниками цивільної оборони в міні-
стерствах, інших центральних органах виконавчої влади, на підприємствах, 
в установах і організаціях є їх керівники.
     Безпосередньо  керівництво  виконанням  завдань  цивільної  оборони 
здійснюється  постійно-діючими органами управління у справах цивільної 
оборони,  у  тому числі  створеними у складі  підприємств,  установ і  орга-
нізацій силами та службами цивільної оборони.
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     Завдання, функції та повноваження органів управління у справах цивіль-
ної оборони визначаються цим Законом і Положенням про органи управ-
ління у справах цивільної оборони, яке затверджується Кабінетом Міністрів 
України.
     Органи управління у справах цивільної оборони, які входять до складу 
місцевих  державних  адміністрацій,  є  підрозділами  подвійного  підпоряд-
кування.

Розділ 11. ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ  ВИКОНАВЧОЇ  ВЛАДИ 
ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, 
КЕРІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ  З 

ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ

     Стаття 4. Кабінет Міністрів України:
 забезпечує здійснення заходів щодо попередження надзвичайних ситуа-

цій та ліквідації їх наслідків;
розподіляє  міста  і  території  за  групами,  а  юридичних  осіб  -  за 

категоріями щодо реалізації заходів цивільної оборони;
створює резерви засобів індивідуального захисту і майна цивільної обо-

рони,  матерально-технічних  та  інших  фондів  на  випадок  надзвичайних 
ситуацій  у  мирний і  воєнний часи,  а  також визначає  їх  обсяг  і  порядок 
використання;

вживає  заходів  щодо  забезпечення  готовності  органів  управління  у 
справах цивільної оборони, сил і засобів цивільної оборони до дій в умовах 
надзвичайних ситуацій;

створює єдину систему підготовки органів управління у справах циві-
льної оборони, сил цивільної оборони та населення до дій в умовах над-
звичайних ситуацій;

визначає порядок створення спеціалізованих професійних та невоєнізо-
ваних пошуково-рятувальних формувань;

задовольняє мобілізаційні потреби військ, органів управління у справах 
цивільної оборони та установ цивільної оборони.

Стаття 5.  Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада 
міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  місцеві  державні  адміністрації, 
виконавчі органи сільських, селищних, міських рад в межах своїх повно-
важень  забезпечують  вирішення  питань  цивільної  оборони,  здійснення 
заходів  щодо  захисту  населення  і  місцевостей  під  час  надзвичайних 
ситуацій,  сприяють  органам  управління  у  справах  цивільної  оборони  у 
виконанні покладених на них завдань.

Стаття 6. Центральний виконавчий орган з питань надзвичайних ситуа-
цій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катаст-
рофи:

забезпечує  здійснення  державної  політики  у  сфері  цивільної  оборони, 
захисту населення і місцевостей від наслідків надзвичайних ситуацій, попе-
редження надзвичайних ситуацій;

організовує  розроблення  і  здійснення  відповідних  заходів  з  цивільної 
оборони;

керує  діяльністю підпорядкованих  йому  органів  управління  у  справах 
цивільної та спеціалізованих формувань, військами цивільної оборони;
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здійснює  контроль  за  виконанням  вимог  цивільної  оборони,  станом 
готовності  сил і  засобів  цивільної  оборони,  проведенням рятувальних та 
інших невідкладних робіт у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

координує діяльність центральних органів виконавчої влади, Ради міні-
стрів  Автономної  Республіки  Крим,  виконавчих  органів  місцевого  само-
врядування  та  юридичних  осіб  щодо  ліквідації  наслідків  надзвичайних 
ситуацій, проведення пошуку та рятування людей;

здійснює оповіщення населення про загрозу виникнення або виникнення 
надзвичайної ситуації, забезпечує належне функціонування відомчих тери-
торіальних і локальних систем оповіщення;

здійснює  навчання  населення,  представників  органів  управління  і  сил 
цивільної оборони з питань захисту і дій у надзвичайних ситуаціях;

організовує фінансове і  матерально-технічне забезпечення військ циві-
льної  оборони,  пошуково-рятувальних  та  інших  підпорядкованих  йому 
спеціалізованих формувань;

створює  згідно  з  законодавством  підприємства  з  виробництва  спеціа-
льної і аварійно-рятувальної техніки, засобів захисту населення і контролю 
тощо.

Стаття 7.  Виключена.
Стаття 8.  Керівництво підприємств, установ і організацій незалежно від 

форм власності і  підпорядкування забезпечує своїх працівників засобами 
індивідуального  та  колективного  захисту,  організовує  здійснення  евако-
заходів,  створює  сили  для  ліквідації  наслідків  надзвичайних ситуацій  та 
забезпечує їх готовність до практичних дій, виконує інші заходи з цивільної 
оборони і несе пов’язані з цим матеріальні та фінансові витрати в порядку 
та обсягах, передбачених законодавством.

Радіаційні,  хімічні  і  вибухонебезпечні  підприємства  додатково  ство-
рюють  локальні  системи  виявлення  загрози  виникнення  надзвичайної 
ситуації та оповіщення персоналу і населення, що проживає в зонах можли-
вого  ураження;  запроваджує  інженерно-технічні  заходи,  що  зменшують 
ступінь технічного ризику виникнення аварій, пожеж та вибухів, і несуть 
витрати щодо їх здійснення в обсягах, передбачених відповідними норма-
тивно-правовими актами.

Власники потенційно небезпечних об’єктів відповідають за захист насе-
лення, що проживає в зонах можливого ураження, від наслідків аварій на 
цих об’єктах.

Розділ 111. СИЛИ  ЦИВІЛЬНОЇ  ОБОРОНИ

Стаття 9. Силами цивільної оборони є її війська, спеціалізовані та невоє-
нізовані формування.

Війська цивільної оборони підпорядковуються керівникові центрального 
органу  виконавчої  влади  з  питань  надзвичайних  ситуацій  та  у  справах 
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Війська цивільної оборони виконують завдання щодо захисту населення 
від  наслідків  аварій,  катастроф,  стихійного  лиха,  воєнних  дій,  а  також 
проводять рятувальні та інші невідкладні роботи.  Кількість і  чисельність 
частин і підрозділів цих військ визначається з урахуванням потреб і особ-
ливостей регіону призначення.
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Комплектування військ цивільної оборони здійснюється на підставі Зако-
ну України “Про загальний військовий обов’язок і військову службу”, а 
також за контрактом.

Стаття 10.  Для виконання специфічних робіт, пов’язаних з радіаційною 
та  хімічною  небезпекою,  значними  руйнуваннями  внаслідок  землетрусу, 
аварійними ситуаціями на нафтогазодобувних промислах, проведення про-
філактичних та відновлювальних робіт, у тому числі й поза межами Украї-
ни, у встановленому законодавством порядку можуть створюватися спеціа-
лізовані  формування,  що  підпорядковуються  центральному  органу  вико-
навчої  влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту насе-
лення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Застосування  спеціалізованих  формувань  для  дій  за  призначенням 
здійснюється  згідно  з  Положенням  про  Цивільну  оборону  України,  яке 
затверджує Кабінет Міністрів України.

Комплектування спеціалізованих формувань цивільної оборони здійснює-
ться за контрактом з числа фахівців, що мають досвід роботи у надзвичай-
них ситуаціях.

Стаття 11. Невоєнізовані формування цивільної оборони створюється в 
областях, містах, районах, містах Києві і Севастополі, на підприємствах, в 
установах і організаціях незалежно від форм власності і підпорядкування.

До невоєнізованих формувань цивільної оборони зараховуються праце-
здатні громадяни України, за винятком жінок, які мають дітей до 8 років, 
жінок з середньою та вищою медичною освітою, які мають дітей віком до 3 
років, та осіб, які мають мобілізаційні розпорядження.

Стаття 12. Для забезпечення заходів з цивільної оборони, захисту насе-
лення і місцевостей від наслідків надзвичайних ситуацій та проведення спе-
ціальних робіт у міністерствах, інших центральних органах виконавчої вла-
ди,  місцевих  державних  адміністраціях,  на  підприємствах,  в  установах  і 
організаціях незалежно від форм власності і підпорядкування створюються 
спеціалізовані служби цивільної оборони: енергетики, захисту сільськогос-
подарських тварин і рослин, інженерні, комунально-технічні, матеріального 
забезпечення, медичні, оповіщення і зв’язку, протипожежні, торгівлі і хар-
чування,  технічні,  транспортного  забезпечення  та  інші.  Для  проведення 
евакуаційних заходів в умовах надзвичайних ситуацій на базі місцевих дер-
жавних адміністрацій створюються евакуаційні комісії.

Стаття  121. Контроль  за  дотриманням  вимог  законодавства  з  питань 
цивільної оборони органами виконавчої влади і органами місцевого само-
врядування, керівниками підприємств, установ і організацій незалежно від 
форм власності і підпорядкування здійснюється центральним органом ви-
конавчої  влади  з  питань  надзвичайних  ситуацій  та  у  справах  захисту 
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Розділ  1У.  УТРИМАННЯ  І  МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦИВІЛЬНОЇ  ОБОРОНИ

    Стаття 13. Фінансування заходів з цивільної оборони здійснюється за 
рахунок  відповідно  державного  та  місцевих  бюджетів,  а  також  коштів 
підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і підпо-
рядкування згідно з законодавством України.

310



    Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, місцеві державні 
адміністрації,  органи  місцевого  самоврядування  відраховують  кошти  на 
проведення  заходів  щодо  навчання  та  захисту  населення  і  місцевостей, 
включаючи  витрати  на  утримання  і  підготовку  територіальних  органів 
управління у справах цивільної оборони та формувань цивільної оборони, 
призначених  для  ліквідації  наслідків  надзвичайних  ситуацій,  згідно  з 
законодавством України.
    Фінансування заходів з цивільної оборони, що потребують капітальних 
вкладень (включаючи будівництво захисних споруд, складів для зберігання 
техніки та майна цивільної оборони, створення пунктів управління, систем 
зв’язку  та  оповіщення),  здійснюється  відповідно  до  загального  порядку 
фінансування капітального будівництва.
    Стаття 14. Потреби цивільної оборони у військовій техніці, приладах і 
спеціальному майні задовольняється центральними органами виконавчими 
органами виконавчої влади, уповноваженими з питань матеріальних ресур-
сів  та  економіки  з  оплатою замовником  вартості  виділених  матеріальних 
ресурсів.
    Продукція для потреб цивільної оборони виготовляється на умовах  дер-
жавного замовлення.
    Центральний орган виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та 
у  справах  захисту  населення  від  наслідків  Чорнобильської  катастрофи є 
державним замовником продукції, послуг та робіт для забезпечення потреб 
цивільної оборони.  
    Стаття 15. Війська цивільної оборони утримуються за рахунок держав-
ного бюджету.
    Військовослужбовці цивільної оборони у питаннях грошового та інших 
видів забезпечення користуються всіма правами та пільгами відповідно до 
Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та 
членів їх сімей” та інших нормативно-правових актів.
    Органи управління Цивільної оборони України, Автономної Республіки 
Крим,  областей,  міст,  районів,  міністерств  та  інших  органів  державної 
виконавчої  влади  утримуються  відповідно  до  встановленого  порядку  за 
рахунок державного і місцевих бюджетів, а також коштів, передбачуваних 
на утримування міністерств.
    Оплата праці працівників органів управління у справах цивільної обо-
рони здійснюється  відповідно  до  умов  оплати праці  працівників  органів 
виконавчої влади.
    Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, 
місцеві органи виконавчої влади забезпечують органи управління у справах 
цивільної оборони транспортними засобами, службовими, господарськими і 
підсобними приміщеннями, складськими площами.
    Стаття 16. Посадові особи і громадяни, винні у порушенні законодавства 
України  з  питань  цивільної  оборони,  несуть  відповідальність  згідно  з 
законодавством України.

Розділ У. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ В 
ГАЛУЗІ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ
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    Стаття  17. Співробітництво з  іншими державами в  галузі  цивільної 
оборони  здійснюють  Кабінет  Міністрів  України  і  центральний  орган  з 
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорно-
бильської  катастрофи  в  межах  прав  і  повноважень,  передбачених  зако-
нодавством.
    Співробітництво здійснюється з питань обміну досвідом цивільної обо-
рони і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, створення і оснащення 
сил цивільної оборони, спільних дій в разі надзвичайних ситуацій.
    Кабінет Міністрів України приймає рішення про участь України в Між-
народній організації цивільної оборони та в операціях європейських держав 
з подання допомоги в разі стихійного лиха.

Президент України

м. Київ, 3 лютого 1993 року                                м. Київ, 24 березня 1999 року 
№  2974 – Х11                                                                 № 555-Х1У

12.2. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЦИВІЛЬНУ ОБОРОНУ УКРАЇНИ
 

1. ЗАВДАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ  ТА ЗАХОДИ
ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ

    Завданнями Цивільної оборони та заходами щодо їх реалізації є:

1.Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного по-
ходження і забезпечення зменшення збитків і витрат у разі стихійного  
лиха, аварій, катастроф, вибухів і великих пожеж. 

З метою виконання завдання:
завчасно  розробляються  і  проводяться  інженерно-технічні  заходи  для 

зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій і захисту населення 
від впливу їхніх наслідків;

готується  науково обгрунтований прогноз наслідків  можливих надзви-
чайних ситуацій;

здійснюється  безперервне  спостереження  за  станом потенційно  небез-
печних об’єктів і навколишнього природного середовища;

утримуються у готовності до негайного застосування засоби оповіщення 
і інформаційного забезпечення населення,  створюються локальні системи 
виявлення місць зараження та локальні системи оповіщення;

створюються спеціалізовані формування і здійснюються їх підготовка до 
дій за призначенням;

проводиться забезпечення працівників підприємств, установ і організацій 
засобами захисту,  а  також ведеться  будівництво  захисних  споруд  відпо-
відно до норм і правил інженерно-технічних заходів цивільної оборони.

У разі коли підприємством, установою, організацією не здійснюються ці 
заходи або допускаються порушення в технологічному процесі, не дотри-
муються правила зберігання, транспортування, використання, знешкоджен-
ня та поховання  сильнодіючих  отруйних  речовин,  що  може  призвести 
до  надзвичайної  ситуації,  органи  управління  цивільної  оборони  вносять 
відповідним органам пропозиції щодо застосування до цього підприємства 
(установи, організації) відповідних санкцій, а також притягнення посадових 
осіб,  винних  у  порушеннях,  до  відповідальності  згідно  з  чинним  зако-
нодавством.
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2.  Оповіщення  населення  про  загрозу  і  виникнення  надзвичайний  
ситуацій у  мирний та воєнний час,  постійне інформування його про  
стан наявної обстановки.

З метою виконання завдання у всіх ланках міських і поза-міських пунктів 
на  основі  автоматичних  систем  централізованого  оповіщення,  мережі 
зв’язку та радіомовлення, а також спеціальних заходів створюється система 
оповіщення та інформаційного забезпечення. Вона являє собою комплекс 
організаційних  і  технічних  засобів  для  передачі  відповідних  сигналів  і 
розпоряджень  органам  державної  виконавчої  влади,  адміністрації  під-
приємств, установ і організацій, силам цивільної оборони і населенню.

Автоматична система оповіщення та інформаційного забезпечення ство-
рюється  на  базі  загально-державної  мережі  зв’язку  та  радіомовлення  і 
поділяється на державну і регіональну. Система має забезпечити циркуля-
ційне оповіщення посадових осіб із застосуванням для цього міської теле-
фонної мережі, засобів радіомовлення і телебачення.

Система  оповіщення  і  інформаційного  забезпечення  використовується 
централізовано. Оповіщення підпорядкованих органів управління, сил циві-
льної оборони і населення організовує вищестоящий орган управління.

3.  Захист населення від наслідків стихійного лиха,  аварій,  катаст-
роф, вибухів, великих пожеж і застосування засобів ураження.

З метою виконання завдання здійснюється комплекс заходів, які мають 
забезпечити  укриття  населення  в  захисних  спорудах,  його  евакуацію, 
медичний, радіаційний і хімічний захист, а також захист від впливу біоло-
гічних засобів ураження.

Укриття населення в захисних спорудах досягається:
завчасним будівництвом захисних споруд і підтриманням їх готовності 

до використання;
комплексним освоєнням підземного простору міст та інших населених 

пунктів для розміщення підприємств, установ і організацій соціально-побу-
тового, виробничого і господарського призначення (з урахуванням присто-
сування і використання частини приміщень для укриття населення в над-
звичайних ситуаціях;

обстеженням і обліком підземних і наземних будівель і споруд, що відпо-
відають вимогам з захисту населення.

Потреба  у  захисних  спорудах  визначається  виходячи  з  необхідності 
укриття всіх робітників і службовців за місцем роботи і проживання, усього 
непрацюючого населення за місцем проживання.

Укриттям в  сховищах повинна бути забезпечена найбільша працююча 
зміна підприємства, установи, організації, що продовжує свою діяльність у 
воєнний час, а також нетранспортабельні хворі в лікарнях, що розташовані 
в містах, віднесених до груп з цивільної оборони.

Практичні заходи евакуації населення як організованого його вивезення 
та  виведення  із  районів  можливого  впливу  наслідків  НС (якщо  виникає 
безпосередня загроза життю і здоров’ю людини) планується на випадок:

загальної аварії на атомній електростанції;
всіх видів аварій з викидом сильнодіючих отруйних речовин, внаслідок 

яких виникає безпосередня загроза життю та заподіяння шкоди здоров’ю 
людей, що проживають у зоні можливого ураження;
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загрози катастрофічного затоплення місцевості;
масових лісних і торф’яних пожеж, що загрожують населеним пунктам;
землетрусів та інших геофізичних і гідрометеорологічних явищ з тяжки-

ми наслідками.
Підставою для практичного здійснення заходів евакуації є фактичні по-

казники стану наявної  обстановки в разі  надзвичайної  ситуації  та  відпо-
відне рішення.

Органи  управління  з  надзвичайних  ситуацій  та  у  справах  цивільного 
захисту  беруть  участь  у  плануванні  евакозаходів  і  всебічно  сприяють 
підготовці евакоорганів до дій за призначенням.

Для транспортного забезпечення здійснення зазначених заходів залучає-
ться у мирний час весь транспорт,  що є  на відповідній адміністративній 
території,  а  у  воєнний час  -  той,  що не поставляється до Збройних Сил 
України.
    До комплексу заходів з медичного захисту населення, що полягає в запо-
біганні  ураженню  людей  або  зменшенні  його  масштабів,  своєчасному 
поданні  допомоги  потерпілих  і  їх  лікуванні,  забезпеченні  епідемічного 
благополуччя в районах надзвичайних ситуацій, включається така робота: 
   планування  використання  наявних  сил  і  засобів  охорони  здоров’я 
незалежно від їхньої приналежності та форм власності;

  розгортання у  надзвичайних умовах  необхідної  кількості  лікувальних 
закладів;

забезпечення своєчасного застосування профілактичних препаратів;
контроль продуктів харчування і води;
завчасне  створення та  підготовка  сил екстреної  медичної  допомоги та 

медичного захисту;
накопичення медичних засобів захисту, спеціального майна і техніки;
підготовка  медперсоналу  та  загальне  медико-санітарне  навчання  насе-

лення.
Захист від біологічних засобів ураження передбачає:
своєчасне  виявлення  загрози  або  факту  біологічного  зараження,  його 

виду і масштабів;
комплекс  адміністративно-господарських,  режимно-обмежувальних  і 

спеціальних заходів.
У  ході  виконання  заходів  захисту  від  біологічних  засобів  зараження 

використовуються  колективні  та  індивідуальні  засоби  захисту,  запро-
ваджується  режим карантину  або  обсервації,  проводиться  знешкодження 
осередку  ураження та  екстрена  профілактика.  На  об’єктах господарської 
діяльності,  у  закладах  охорони  здоров’я  та  населенням  дотримується 
протиепідемічний режим.

Радіаційний та хімічний захист - це забезпечення людей засобами інди-
відуального  захисту,  організація  і  проведення  спеціального  оброблення, 
встановлення та дотримання типового режиму радіаційного захисту. 

Радіаційний та хімічний захист досягається:
завчасним накопиченням і  утриманням в готовності  засобів індивідуа-

льного захисту, приладів радіаційної, хімічної розвідки та контролю. Цими 
засобами забезпечуються передусім особовий склад формувань, які беруть 
участь у рятувальних та інших невідкладних роботах в осередках ураження, 
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персонал  радіаційних  і  хімічних  небезпечних  об’єктів  та  населення,  що 
проживає в зонах можливого небезпечного зараження;  
    своєчасним впровадженням у практику застосування засобів, способів і 
методів  виявлення,  оцінки  масштабів  і  наслідків  надзвичайних ситуацій, 
зумовлених  аваріями  на  радіаційних  та  хімічних  небезпечних  об’єктах, 
застосуванням зброї масового знищення;  
    розроблення типових режимів радіаційного захисту населення і функ-
ціонування  об’єктів  господарської  діяльності  в  умовах  зараження  місце-
вості;
    завчасним пристосуванням об’єктів комунально-побутового обслугову-
вання і транспортних підприємств для проведення санітарного оброблення 
людей і спеціального оброблення одягу, майна і транспорту.

Для забезпечення захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій 
на території України запроваджуються єдині вимоги з безпеки функціону-
вання радіаційних, хімічних та вибухонебезпечних об’єктів:

утримання на них запасів сильнодіючих отруйних речовин в обсязі, що 
не перевищує нормативний;

розміщення їх поза межами житлової забудови міста;
урахування  метеорологічних  та  інших  природних  факторів,  властивих 

даній  місцевості,  що впливають  на  наслідки  діяльності  підприємств  або 
аварій;

виконання обов’язкового комплексу інженерно-технічних заходів щодо 
зменшення небезпеки в разі аварії;

дотримання  норм  і  правил  техніки  безпеки  персоналом  радіаційних, 
хімічних і вибухонебезпечних об’єктів.

Захист населення забезпечується шляхом:
розроблення та  запровадження системи відповідної  нормативної  доку-

ментації;
включення у розроблювані плани економічного і соціального розвитку 

спеціальних розділів з цивільної оборони;
розроблення і реалізація на державному та регіональному рівні спеціаль-

них програм забезпечення захисту населення в надзвичайних ситуаціях;
складання  планів  захисту  персоналу  радіаційних,  хімічних  та  вибухо-

небезпечних  об’єктів  і  населення  в  зонах  можливого  зараження  в  разі 
аварій на них.

4. Організація і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт 
у районах лиха і осередках ураження.

Це завдання полягає у виконанні заходів, передбачених чинним законо-
давством з питань ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій, катастроф, 
епідемій, епізоотій, що створюють загрозу життю і здоров’ю населення, а 
також у:

розвідуванні  осередків ураження і  визначенні  меж (кордонів)  цих осе-
редків;

проведення робіт, пов’язаних з пошуком і рятуванням людей;
подання допомоги потерпілим;
евакуації населення з небезпечних районів;
карантинно-обсерваційних заходах;
оточенні осередків ураження;
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забезпеченні громадського порядку у районах лиха і осередках ураження;
здійсненні заходів життєзабезпечення населення;
соціально-психологічній реабілітації населення;
здійсненні санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів.
Для проведення рятувальних та інших невідкладних робіт:
створюються і утримуються в готовності до дій сили цивільної оборони;
залучаються  в  разі  потреби  інші  сили  незалежно  від  їхньої  відомчої 

приналежності та рятувальні добровільні сили;
здійснюється підготовка органів управління ЦО та опрацювання відпо-

відних планів;
виготовляються необхідні технічні засоби;
забезпечується дотримання вимог з безпеки особовим складом сил циві-

льної  оборони,  який  бере  участь  в  рятувальних  та  інших  невідкладних 
роботах;

підтримується інженерне, хімічне, медичне, транспортне та матеріальне 
забезпечення дій сил, що беруть участь у проведенні робіт.

    5. Створення системи аналізу, прогнозування, управління, оповіщення  
і зв’язку, спостереження і контролю за радіоактивним, хімічним і бак-
теріологічним зараженням,  підтриманням їхньої  готовності  до  ста-
лого функціонування у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу.

Організатором діяльності цих систем є МНС України, основними вико-
навцями  –  Держкомгідромет,  МОЗ,  Мінагрополітики  та  інші  центральні 
органи  державної  виконавчої  влади,  а  також  підприємства,  установи  і 
організації, що входять до сфери їхнього управління.

Спеціальні підрозділи зазначених центральних органів державної вико-
навчої  влади  щодобово  інформують  МНС  України  про  наявний  стан 
навколишнього природного середовища та в установлений термін подають 
відомості  про  прогноз  на  найближній  час.  При  загрозливі  явища  МНС 
України повідомляється негайно.

У разі виникнення надзвичайної ситуації мережа спостереження і конт-
ролю зміцнюється за рахунок залучення відповідних підрозділів зі складу 
сил цивільної оборони.

Для своєчасного виявлення загрози виникнення надзвичайної  ситуації, 
оповіщення персоналу та населення, що проживає в зонах можливого ура-
ження, на радіаційних і хімічних небезпечних об’єктах створюються лока-
льні  автоматизовані  системи,  які  мають бути  сполученими з  централізо-
ваною системою управління Цивільної оборони України.

Перелік  таких  об’єктів,  де  мають  застосовуватися  локальні  автомати-
зовані  системи,  визначається  Кабінетом  Міністрів  України  за  поданням 
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту 
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Роботи, пов’язані із створенням цих систем, включаються до плану захо-
дів щодо запобігання аваріям та катастрофам і зменшення збитків і втрат у 
разі їх виникнення, затверджуваного Кабінетом Міністрів України.

6. Організація життєзабезпечення населення під час аварій, катаст-
роф, стихійного лиха і у воєнний час.
   Завдання передбачає заходи, що здійснюються центральними та місце-
вими органами   виконавчої  влади,  виконкомами  місцевих  Рад  народних 
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депутатів,  органами  управління  з  надзвичайних  ситуацій  та  у  справах 
цивільного захисту населення, адміністрацією підприємств, установ і орга-
нізацій завчасно, а також у разі надзвичайної ситуації з метою створення 
умов  для  виживання,  яке  може опинитися  (опинилося)  в  осередках ура-
ження.
   Заходами життєзабезпечення населення, спрямованими на задоволення 
мінімуму життєвих потреб громадян, які потерпіли (можуть потерпіти) від 
наслідків надзвичайних ситуацій, надання їм побутових послуг і реалізацію 
соціальних гарантій на період проведення рятувальних та інших невідклад-
них робіт, є:

тимчасове розміщення громадян в безпечних  районах;
організація харчування у районах лиха і тимчасового розселення;
організація  забезпечення  населення,  що  потерпіло,  одягом,  взуттям  і 

товарами першої необхідності;
організація подання фінансової допомоги потерпілим;
забезпечення медичного обслуговування та санітарно-епідемічного наг-

ляду в районах тимчасового розселення.

7. Підготовка і перепідготовка осіб керівного складу цивільної оборо-
ни, її органів управління та сил, навчання населення вмінню застосову-
вати засоби індивідуального захисту і діяти у надзвичайних ситуаціях. 

До керівного складу, який проходить підготовку й перепідготовку з циві-
льної оборони, належать посадові особи, місцеві органи виконавчої влади, 
підрозділи виконкомів місцевих Рад народних депутатів, на які покладено 
завдання з забезпечення захисту населення від наслідків надзвичайних си-
туацій; керівники підприємств, установ і організацій, командири (началь-
ники) військових з’єднань і частин цивільної оборони та спеціальних фор-
мувань цивільної оборони центрального підпорядкування.

Підготовка  осіб  керівного  складу  цивільної  оборони  здійснюється  на 
Центральних державних і територіальних курсах цивільної оборони: ново-
призначених  на  посаду  -  в  рік  призначення  (протягом  п’яти  днів),  усіх 
інших – під час проведення заходів відповідно до рішень начальника Циві-
льної оборони України. Перепідготовка зазначених осіб здійснюється один 
раз на п’ять років.

Підготовка  і  перепідготовка  осіб  керівного  складу  цивільної  оборони 
здійснюється  за  планом  комплектування  курсів,  що  затверджується  на 
відповідному  рівні  Прем’єр-міністром  України,  головою  Ради  міністрів 
Автономної Республіки Крим, главами обласних, Київської та Севастополь-
ської міських державних адміністрацій.

Підготовка вчителів початкової та основної школи з питань ЦО здійс-
нюється щорічно протягом одного дня під час зимових канікул.
    Викладачі  предмета  “Цивільна  оборона”  вищих навчальних  закладів 
проходять підготовку під час методичних конференцій (зборів) один раз на 
три роки протягом трьох днів, а також на Центральних державних курсах 
цивільної оборони промислової та екологічної безпеки України.
    Командири військових з’єднань і частин цивільної оборони, а також спе-
ціалізованих  формувань  центрального  підпорядкування  проходять  підго-
товку відповідно до планів оперативної,  мобілізаційної  та командирської 
підготовки.
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Населення проходить підготовку по групах:
учні початкової  та основної школи – за спеціальними програмами під 

керівництвом учителів;
учні  старшої  школи  та  навчально-виховних  закладів  –  за  програмою 

допризовної підготовки;
студенти вищих навчальних закладів – за спеціальними програмами, що 

затверджуються  відповідними  міністрами  і  Міністром  України  з  питань 
надзвичайних  ситуацій  та  у  справах  захисту  населення  від  наслідків 
Чорнобильської катастрофи;

працівники підприємств, установ і організацій, а також особовий  склад 
невоєнізованих формувань – під час об’єктових тренувань і комплексних 
навчань один раз на три роки.

Особи, що не зайняті у сфері виробництва та обслуговування, навчаю-
ться вміння застосовувати засоби захисту і діяти у надзвичайних ситуаціях 
з допомогою пам’яток і засобів масової інформації, а також під час загаль-
нодержавного навчання з цивільної оборони, яке проводиться за рішенням 
Кабінету Міністрів України. Підготовка особового складу органів управлін-
ня  цивільної  оборони  здійснюється  в  ході  командно-штабних  і  штабних 
навчань, тренувань різних видів. 
     Командно-штабне навчання Цивільної оборони України проводиться 
один  раз  на  п’ять  років  протягом  п’яти  діб.  До  навчання  залучаються: 
війська цивільної оборони (але не більше однієї окремої механізованої бри-
гади та окремого механізованого полку у повному складі), не більше одного 
спеціалізованого  формування  центрального  підпорядкування,  органи  уп-
равління і сили цивільної оборони 2-3 областей у повному складі, управ-
ління  з  питань  надзвичайних  ситуацій  та  цивільного  захисту  населення 
Автономної Республіки Крим, решти областей, міст Києва і Севастополя, 
керівний  склад  центральних  органів  виконавчої  влади,  які  залучені  до 
виконання завдань цивільної оборони, підприємства, установи і організації, 
де на період загальнодержавного заходу заплановано комплексне навчання, 
штатні  підрозділи  ЦО  центральних  органів  виконавчої  влади.  Керівник 
навчання – начальник Цивільної оборони України.

Штабне навчання Цивільної оборони України проводиться один раз на 
два роки протягом трьох діб. До навчання залучаються всі штаби військо-
вих з’єднань, частин і управління з питань надзвичайних ситуацій та циві-
льного захисту населення  областей, міст Києва і Севастополя, штатні підроз-
діли цивільної оборони центральних органів виконавчої влади, які залучені 
до  виконання  завдань  з  цивільної  оборони  та  керівний  склад 
спеціалізованих  формувань  центрального  підпорядкування.  Керівник 
навчання – Міністр України з питань надзвичайних ситуацій та у справах 
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Командно-штабне  навчання  цивільної  оборони  області  (міста,  віднесе-
ного до групи з цивільної оборони) проводиться один раз на п’ять років 
протягом трьох діб). До навчання залучаються управління (відділи) з питань 
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення області (міста), від-
повідні підрозділи місцевої державної адміністрації  (виконкомів місцевих 
Рад народних депутатів), які залучені до виконання завдань з цивільної обо-
рони, органи управління цивільної оборони районів (але не більше трети-ни
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),  підприємства, установи і організації (лише ті,  де на період проведення 
заходу  заплановано  комплексні  навчання).  Керівник  навчання  –  Міністр 
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від 
наслідків  Чорнобильської  катастрофи  (начальник  цивільної  оборони 
області).

Підготовка  особового  складу  органів  управління  ЦО  міст  і  районів 
здійснюються відповідно до щорічних організаційно-методичних вказівок.

8. Контроль за виконанням завдань цивільної оборони, покладається  
на управління (відділи) з питань надзвичайних ситуацій та цивільного  
захисту  населення,  які  в  цьому  напрямі  діяльності  співпрацюють  з  
центральними і місцевими органами державної виконавчої влади, орга-
нами місцевого та регіонального самоврядування, громадськими органі-
заціями.

Для розв’язання завдань у галузі запобігання виникненню надзвичайних 
ситуацій створюється Інспекція Цивільної оборони України, на яку покла-
дається контроль за:

експлуатацією  діючих  підприємств,  споруд  і  потенційно  небезпечних 
об’єктів, включаючи контроль за наявністю засобів колективного та індиві-
дуального  захисту,  майна  цивільної  оборони,  систем  контролю  і  опові-
щення;
    зберіганням,  транспортуванням,  використанням,  знешкодженням  та 
похованням сильнодіючих отруйних, радіоактивних і вибухових речовин, а 
також проведенням заходів щодо запобігання їх аварійним викидам;

дотриманням будівельних норм і правил у частині інженерно-технічних 
заходів  цивільної  оборони,  а  також  техногенної  безпеки  на  хімічно, 
пожежно- і вибухонебезпечних об’єктах.
   Положення про Інспекцію ЦО України затверджується Кабінетом Мініст-
рів України.

11.СИСТЕМА ЦО ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЇЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Цивільна оборона організовується за територіально-виробничим прин-
ципом на всій території держави.

2. Загальне керівництво цивільною обороною відповідно до принципу її 
побудови  здійснюють Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автоном-
ної  Республіки  Крим,  центральні  та  місцеві  органи   виконавчої  влади, 
адміністрація підприємств, установ і організацій незалежно від форми влас-
ності та господарювання.

У містах, районах у містах (крім Києва і Севастополя), селищах і селах 
керівництво здійснюють виконкоми відповідних Рад народних депутатів.

Начальником Цивільної оборони України є Прем’єр-міністр України або 
окрема  посадова  особа.  На  інших  адміністративно-територіальних  рівнях 
функції  начальників цивільної оборони виконують керівники відповідних 
органів  виконавчої  влади,  голови виконкомів  Рад народних депутатів.  У 
міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, на підприєм-
ствах,  в  установах і  організаціях  начальниками цивільної  оборони є  їхні 
керівники.

Безпосереднє керівництво виконанням завдань цивільної  оборони пок-
ладається на управління (відділи) з питань надзвичайних ситуацій та цивіль-
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ного захисту населення, спеціальні підрозділи міністерств та інших цент-
ральних органів виконавчої влади, залучених до виконання завдань захисту 
населення  і  подання  йому  допомоги  у  надзвичайних ситуаціях,  а  також 
штатних працівників цивільної оборони підприємств, установ і організацій, 
чисельний  склад  яких  визначається  згідно  з  додатком  №  1  до  цього 
Положення.
   3. Завдання, функції та повноваження управлінь (відділів) з питань над-
звичайних ситуацій та цивільного захисту населення  визначаються поло-
женнями про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у 
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи  і тери-
торіальні управління цивільної оборони. Функціональні обов’язки спеціа-
льних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої вла-
ди, штатних працівників цивільної оборони підприємств, установ і органі-
зацій визначаються відповідними начальниками цивільної оборони.

4. Для проведення заходів цивільної оборони органи управління цивіль-
ної оборони, підприємства, установи і організації на підставі рекомендацій 
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту 
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи розробляють плани:

розвитку й удосконалення цивільної оборони;
цивільної  оборони (дій  органів  управління та  сил у  разі  надзвичайної 

ситуації).
Всі  плани  (за  винятком  тих,  що  стосуються  мобілізаційних  заходів) 

розробляються як документи відкритого користування.
Плани затверджуються:
Цивільної оборони України – Кабінетом Міністрів України;
цивільної оборони АРК, областей,  міст Києва та Севастополя – відпо-

відно Урядом АРК, обласною, Київською та Севастопольською міськими 
державними адміністраціями після погодження з командуючими відповід-
них напрямів, а для АР Крим та областей, розташованих вздовж узбережжя 
Чорного моря, та Севастополя, крім того, з Командуючим  Військово-мор-
ськими Силами України;

цивільної оборони районів, міст, районів у містах, сіл і селищ – район-
ними  місцевими  державними  адміністраціями  та  відповідними  виконко-
мами Рад народних депутатів;

цивільної  оборони  міністерств,  інших центральних  органів  виконавчої 
влади, які залучені до проведення заходів захисту населення від наслідків 
надзвичайних ситуацій, - керівниками цих органів після погодження з Мі-
ністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту 
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;

цивільної оборони інших міністерств і центральних органів виконавчої 
влади - їхніми керівниками;

цивільної  оборони  підприємств,  установ  і  організацій  –  їхніми  керів-
никами після погодження з відповідним територіальним органом управлін-
ня з питань НС та у справах цивільного захисту населення.

Плани  цивільної  оборони  вводяться  в  дію  у  разі  виникнення  НС 
відповідно до встановленого порядку.

320



    5. Для надійного і сталого управління процесами захисту населення у НС 
і виконання інших функцій, передбачених планами на воєнний час, вико-
ристовується державна система пунктів управління:

на  державному  рівні  –  пункт,  який  має  бути  захищений,  обладнаний 
засобами зв’язку і життєзабезпечення, з цілодобовим чергуванням, розта-
шований  безпосередньо  в  місті  дислокації  Адміністрації  Президента  та 
Кабінету Міністрів України, що утримується за рахунок державного бюд-
жету.  Режим  роботи,  а  також  чисельність  особового  складу,  який  має 
працювати на зазначеному пункті управління, а також на запасному пункті 
управління в позаміській зоні, визначаються у порядку, що встановлюється 
Кабінетом Міністрів України;

на рівні міністерств та інших центральних органів виконавчої  влади – 
запасні пункти управління в позаміській зоні, які утримуються за рахунок 
коштів,  що виділяються на утримання міністерств та інших центральних 
органів виконавчої влади;

на обласному рівні та в Автономній Республіці Крим – по два запасних 
пункти:  один – в  місті,  де  розташовано орган,  що здійснює керівництво 
цивільною обороною на даному рівні, і один у позаміській зоні. Ці пункти 
повинні мати захисні споруди, бути обладнанні засобами зв’язку і опові-
щення, системами життєзабезпечення. Утримуються вони на балансі відпо-
відного органу  виконавчої  влади.

На інших адміністративних рівнях пункти управління створюються  за 
місцем дислокації органу, що здійснює керівництво цивільною обороною 
на даному рівні, в одному з сховищ об’єкта народного господарства.

6.  Для  проведення  рятувальних  та  інших  невідкладних  робіт  у  разі 
надзвичайних  ситуацій  застосовуються  сили  цивільної  оборони:  війська, 
спеціалізовані і  невоєнізовані формування. Порядок повсякденного функ-
ціонування  військ  цивільної  оборони та  дії  їх  у  надзвичайних ситуаціях 
визначаються Статутом військ ЦО України.

7. Спеціалізовані формування цивільної оборони – це складова частина 
сил цивільної оборони, що призначена для виконання специфічних робіт, 
пов’язаних  з  радіаційною  та  хімічною  небезпекою,  значними  руйнуван-
нями, аварійними ситуаціями на нафтогазодобувних промислах.

Спеціалізовані  формування  залежно  від  рівня  підпорядкування  утво-
рюються: центрального підпорядкування – Міністерством України з питань 
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорно-
бильської  катастрофи,  територіального  –  місцевою  державною  адмініст-
рацією, об’єктового – адміністрацією підприємства, установи, організації.
   На спеціалізовані формування покладається:

рятувальні, аварійні та евакуаційні роботи в осередку ураження і надання 
медичної  допомоги потерпілим безпосередньо на робочому місці або під 
час евакуації:

роботи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям;
виробництво,  ремонт  і  технічне  обслуговування  дихальних  апаратів, 

контрольних приладів, засобів аварійного зв’язку, іншого обладнання для 
боротьби з наслідками надзвичайних ситуацій. 

За окремими договорами спеціалізовані формування:
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виконують  роботи  неаварійного  характеру,  спрямовані  на  посилення 
про-тиаварійного  захисту  потенційно  небезпечних  об’єктів;

здійснюють  підготовку персоналу потенційно небезпечних об’єктів до 
дій у надзвичайних ситуаціях:

виконують завдання з  надання гуманітарної  та  інших видів  допомоги, 
визначених Женевськими конвенціями про захист жертв війни і про захист 
цивільного населення.

Для реалізації  покладених завдань спеціалізовані формування мають у 
своєму складі оперативні та допоміжні підрозділи, науково-дослідні органі-
зації, підприємства.

Структуру оперативних  підрозділів, їхній штат і чисельність затверджує 
відповідний орган  виконавчої влади або адміністрація підприємства, уста-
нови, організації.

Комплектування спеціалізованих формувань здійснюється за контрактом 
з  числа  фахівців,  які  мають  досвід  роботи з  ліквідації  наслідків  надзви-
чайних ситуацій.

8. Невоєнізовані формування цивільної оборони – це складова частина 
сил цивільної оборони, які утворюються на мирний і воєнний час в облас-
тях, містах, районах, а також на підприємствах, що продовжуватимуть свою 
виробничу діяльність під час війни.

До невоєнізованих формувань належать загони, команди, групи, ланки, 
які призначені для проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у 
разі надзвичайних ситуацій.

Комплектування  невоєнізованих  формувань  здійснюється  у  встанов-
леному законодавством порядку з урахуванням завдань управлінь з НС та у 
справах цивільного захисту населення.
     Порядок використання особового складу невоєнізованих формувань, 
його матеріального, технічного і фінансового забезпечення, а також мате-
ріального стимулювання в мирний час визначають Уряд Автономної Рес-
публіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адмі-
ністрації.

111. ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ, 
ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, АДМІНІСТРАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ, 

УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ З ПИТАНЬ ЦО

1. Начальник Цивільної оборони України:

забезпечує постійну готовність Цивільної оборони України до виконання 
покладених  на  неї  завдань;  приводить  у  готовність  органи управління й 
сили  ЦО  відповідно  до  законодавства  України  про  ЦО,  надзвичайний  і 
воєнний  стан;  забезпечує  здійснення  контролю  за  виконанням  заходів 
цивільної оборони в центральних органах виконавчої влади, АРК, областях, 
містах Києві і Севастополі;

здійснює керівництво підготовкою органів управління й сил цивільної 
оборони центрального підпорядкування і проведенням навчань з цивільної 
оборони відповідно до цього Положення;

визначає  основні  напрями наукових  досліджень  з  проблем  ЦО,  забез-
печує координацію науково-дослідних робіт з цих проблем та здійснення 
контролю за виконанням найважливіших з них;
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призначає на посаду начальника Центральних державних курсів ЦО про-
мислової  та  екологічної  безпеки  України,  подає  Президентові  України 
матеріали  для  присвоєння  вищих  офіцерських  звань  посадовим  особам 
МНС України.

2. Начальники цивільної оборони інших рівнів:

визначають основні напрями розвитку й удосконалення ЦО відповідної 
ланки; 

забезпечують  виконання  законодавства  України  про  ЦО  посадовими 
особами, громадянами, підприємствами, установами і організаціями неза-
лежно від форм власності;

розробляють і  забезпечують виконання заходів для запобігання виник-
ненню надзвичайних ситуацій техногенного походження, а також вживають 
заходів до зменшення збитків і втрат у разі їх виникнення;

сприяють силам цивільної оборони в підтриманні постійної готовності до 
дій за призначенням;

координують  діяльність  відповідних  органів  виконавчої  влади  та 
організацій,  що  залучені  до  виконання  завдань  із  захисту  населення  від 
наслідків НС;
забезпечують  раціональне  використання  коштів  на  утримання  органів 
управління і сил, проведення заходів із ЦО;

особисто  ведуть  роботу,  пов’язану  з  підготовкою  керівного  складу 
відповідної ланки цивільної оборони;

організовують пропаганду з питань цивільної оборони серед населення.

3.  Свої  обов’язки  керівники  цивільної  оборони  країни  та  адмініст-
ративно-територіальних  ланок  виконують  шляхом  безпосередньої  
діяльності,  а  також  через  начальників  управлінь  (відділів)  з  питань  
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, яким надає-
ться право:

видавати накази, розпорядження, директиви, вказівки з питань цивільної 
оборони, обов’язкові для виконання всіма органами управління, адмініст-
раціями і посадовими особами підприємств, установ і організацій;

здійснювати контроль за роботою міністерств, інших центральних орга-
нів державної виконавчої влади, місцевих держадміністрацій, підприємств, 
установ і організацій згідно з законодавством про цивільну оборону;

залучати  до  дій  у  надзвичайних  ситуаціях  сили  міністерств  та  інших 
центральних органів  виконавчої влади, які згідно із законодавством прова-
дять діяльність із захисту населення від впливу наслідків аварій, катастроф, 
стихійного лиха;

безплатно одержувати від міністерств, інших центральних органів  вико-
навчої влади, адміністрацій підприємств, установ і організацій відомості і 
матеріали,  необхідні  для  організації  та  координації  робіт,  пов’язаних  із 
запобіганням і ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

4.  На  міністерства,  інші  центральні  органи  державної  виконавчої  
влади покладається:

забезпечення захисту працівників підприємств, установ і організацій, що 
входять до їхньої сфери управління, від наслідків НС;
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розроблення і здійснення організаційних та інженерно-технічних заходів 
для підвищення безпеки виробництва і його сталості в умовах  НС;

розроблення планів цивільної оборони;
   керівництво утворенням, оснащенням і підготовкою спеціалізованих та 

невоєнізованих формувань;
підготовка керівного складу центрального апарату з питань ЦО, здійс-

нення  контролю  за  відповідною  підготовкою  адміністрації  підприємств, 
установ і організацій, що входять до їхньої сфери управління;

розроблення  і  подання  в  установленому  порядку  Кабінету  Міністрів 
України пропозицій щодо розвитку цивільної оборони галузі;

віднесення об’єктів за погодженням з Міністерством України з питань 
надзвичайних  ситуацій  та  у  справах  захисту  населення  від  наслідків 
Чорнобильської катастрофи до категорій з цивільної оборони;

організація  і  проведення  наукових  досліджень  з  проблем  цивільної 
оборони;

забезпечення  готовності  системи  управління  до  виконання  завдань  із 
цивільної оборони.

   5. Крім виконання завдань, передбачених пунктом 4 цього Положення:

1) МОЗ:

розробляє та здійснює заходи медичного захисту і  медичного забезпе-
чення населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

здійснює управління  створенням і  функціонуванням служби екстреної 
медичної допомоги, її діями у зазначених умовах;

передбачає та забезпечує своєчасне створення додаткової кількості лікар-
няних баз та забезпечує медичну евакуацію потерпілого населення до ліку-
вальних закладів цих баз;

забезпечує утворення невоєнізованих медичних формувань;
організовує створення резерву медичного майна та ліків, забезпечує ни-

ми  лікувальні  заклади  і  медичні  формування  в  разі  виникнення  надзви-
чайних ситуацій і в ході ліквідації їх наслідків;

керує підготовкою санітарно-епідемічологічних закладів, лабораторій та 
закладів санітарно-гігієнічного і мікробіологічного профілю для здійснення 
державного санітарного нагляду за станом продовольства і харчової сиро-
вини,  бере участь у підготовці  аналогічних закладів і  лабораторій інших 
міністерств і центральних органів виконавчої влади;

розробляє методи відповідних лабораторних досліджень;
розробляє  фізіологічні  вимоги  до  індивідуальних  і  колективних  засобів 
захисту;

визначає за участю Міністерства України з питань надзвичайних ситуа-
цій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катаст-
рофи, заінтересованих міністерств, інших центральних  органів  виконавчої 
влади гранично допустимі дози опромінювання людини, зараження радіа-
ційними, отруйними та сильнодіючими отруйними речовинами продоволь-
ства, харчової сировини та води як для мирного, так і для воєнного часу.

2) МВС:
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розробляє і здійснює заходи з охорони громадського порядку, безпеки 
дорожнього  руху,  охорони  матеріальних  і  культурних  цінностей  у  разі 
надзвичайної ситуації;

організовує і здійснює охорону режимно-обмежувальних і карантинних 
зон в разі виникнення осередків радіоактивного, хімічного, бактеріологіч-
ного (біологічного) зараження і під час їх ліквідації;

забезпечує гасіння масових пожеж, оперативне керівництво та коорди-
націю діяльності пожежних служб, інших міністерств і центральних органів 
виконавчої влади, виконання першочергових рятувальних робіт в осередках 
цих пожеж;

веде облік втрат серед населення в разі надзвичайної ситуації;
забезпечує  подання  методичної  та  практичної  допомоги  в  роботі  з 

професійної підготовки пожежних підрозділів військ цивільної оборони. 

3) Держкомгідромет:

проводить стаціонарні спостереження за станом радіоактивного та хіміч-
ного забруднення атмосферного повітря, опадів, грунту і води у відкритих 
водоймах (індикацію);

організовує аерогаммазйомку місцевості на території країни за встанов-
леними маршрутами;

забезпечує Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у 
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, управ-
ління  з  питань  надзвичайних  ситуацій  та  цивільного  захисту  населення 
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва  і Севастополя інформа-
цією про фактичну гідрометеорологічну обстановку,  а в разі  виникнення 
надзвичайних ситуацій – про стан радіаційного та хімічного забруднення 
об’єктів навколишнього середовища;

бере участь у науково-дослідних роботах щодо виявлення і поширення 
радіоактивних  речовин  в  атмосфері  та  водних  басейнах,  розроблення 
методів і створення засобів прогнозування радіаційної обстановки, а також 
уніфікації  методів  контролю  радіоактивності  навколишнього  природного 
середовища.

4) Мінагрополітики:

здійснює загальне керівництво розробленням,  підготовкою і  проведен-
ням у країні заходів для захисту сільськогосподарських тварин і  рослин, 
продукції тваринництва і рослинництва, продовольства, фуражу та джерел 
водопостачання в сільській місцевості від усіх видів зараження;

забезпечує  створення  резерву  спеціального  майна  та  засобів  захисту 
сільськогосподарських тварин і рослин у надзвичайних ситуаціях, визначає 
порядок використання цих резервів;

організовує  лабораторний контроль  за  зараженням радіо-активними та 
отруйними речовинами, бактеріальними (біологічними) засобами сільсько-
господарських  тварин  і  рослин,  продукції  тваринництва  і  рослинництва, 
продовольства,  харчової  сировини,  фуражу  та  джерел  водопостачання  в 
сільській  місцевості;  забезпечує  готовність  агрохімічних  і  ветеринарних 
лабораторій, установ захисту тварин і рослин, інших спеціалізованих закла-
дів до проведення спостережень і лабораторного контролю;
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взаємодіє  з  органами  Міністерством  охорони  здоров’я  України  у  разі 
виявлення хвороб, спільних для людей і тварин;

забезпечує підготовку сільськогосподарської та спеціальної техніки для 
роботи  на  зараженій  місцевості,  оброблення заражених тварин  і  рослин, 
знезараження  території,  приміщень,  де  зберігається  продукція  тварин-
ництва і рослинництва;

організовує  проведення  дослідів  і  впровадження  нових  агрохімічних 
технологій,  вакцин, сироваток та інших препаратів для знищення впливу 
шкідливих факторів на рослини і тварини, керує проведенням ветеринарно-
санітарних і агрохімічних заходів; 

     забезпечує готовність сил і  засобів до проведення заходів дегазації, 
дезактивації  та  дезинфекції  території,  приміщень,  сільськогосподарських 
тварин і рослин, продукції тваринництва і рослинництва; 

організовує  використання  та  знищення  зерна,  продовольства,  харчової 
сировини,  фуражу  та  інших  матеріальних  засобів,  які  не  підлягають 
знезараженню. 

5) Держкомзв’язку:

забезпечує  органи  управління  ЦО зв’язком  з  організацією централізо-
ваного  використання  загальнодержавних  і  відомчих  засобів  зв’язку  (за 
погодженням  з  відповідними  міністерствами  та  іншими  центральними 
органами державного і галузевого управління);

розробляє  та  здійснює  заходи  для  забезпечення  надійного  захисту  і 
сталої роботи державних і галузевих мереж і підприємств зв’язку, техніч-
них засобів зв’язку та оповіщення;

забезпечує розвиток та удосконалення мережі зв’язку у позаміській зоні 
(з урахуванням структури управління цивільної оборони, а також галузевих 
автоматизованих систем управління);

здійснює разом із Укртеле- і радіокомпаніями та Міністерством України 
з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від нас-
лідків  Чорнобильської  катастрофи,  а  також заінтересованими міністерст-
вами та іншими центральними органами виконавчої влади організаційно-
методичне  керівництво  створенням  і  підтримкою  готовності  територіа-
льних і локальних мереж оповіщення про загрозу та виникнення НС;

забезпечує  на  договірних  умовах  експлуатаційно-технічне  обслугову-
вання стаціонарних засобів зв’язку та оповіщення на підприємствах зв’язку 
і в управліннях з питань НС та цивільного захисту населення.

Вказівки  Держкомзв’язку  України  щодо  забезпечення  сталої  роботи 
засобів зв’язку в інтересах цивільної оборони обов’язкові  для усіх мініс-
терств, інших центральних органів  виконавчої влади, підприємств, установ 
і організацій.

6) Деркоммістобудування:

реалізує разом із Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій 
та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 
єдину технічну політику в проектуванні та будівництві об’єктів цивільної 
оборони;
   розглядає разом з Мінекономіки України пропозиції щодо обсягів під-
рядних робіт будівництва об’єктів цивільної оборони;  
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розглядає  та  затверджує  у  встановленому  порядку  за  погодженням  з 
Міністерством  України  з  питань  надзвичайних  ситуацій  та  у  справах 
захисту  населення  від  наслідків  Чорнобильської  катастрофи  нормативні 
документи і державні стандарти проектування і будівництва об’єктів ЦО, а 
також здійснює контроль за їх дотриманням;
   погоджує та затверджує експериментальні проекти захисних споруд;

 бере  участь  у  підготовці  разом  з  заінтересованими  міністерствами  та 
іншими центральними органами виконавчої влади пропозицій щодо водо-
постачання  найважливіших  населених  пунктів  та  захисту  його  систем  і 
джерел в надзвичайних ситуаціях.

8. Повноваження  адміністрації  підприємств,  установ і організацій  
визначено  статтею 8 Закону України “Про Цивільну оборону України”.

1У. ПІДГОТОВКА КАДРІВ

    1.  Підготовка  кадрів  для  Цивільної  оборони України здійснюється  у 
навчальних закладах і на відповідних курсах.
    Підготовка офіцерських кадрів здійснюється у вищих військових нав-
чальних закладах Міноборони України та на військових факультетах вищих 
цивільних  навчальних  закладів  у  порядку,  встановленому  для  Збройних 
Сил.
   Комплектування кадрів цивільної оборони проводиться також за рахунок 
випускників  вищих навчальних  закладів,  якщо вони  бажають  проходити 
дійсну  військову  службу  у  військах  цивільної  оборони.  Зарахування  до 
військ цивільної  оборони здійснюється на підставі  Закону України “Про 
загальний військовий обов’язок та військову службу”.
    Перелік провідних посад управлінь (відділів) з питань надзвичайних си-
туацій  та  цивільного  захисту  населення,  які  комплектуються  військово-
службовцями, визначено у додатку № 2 до цього Положення.
    Офіцерський склад, зарахований до військ цивільної оборони після закін-
чення вищих навчальних закладів, а також переведений зі складу Збройних 
Сил,  проходить  підготовку  на  Центральних  державних  курсах  цивільної 
оборони промислової та екологічної безпеки України.
     Всі  військовослужбовці  управлінь  (відділів)  з  питань  надзвичайних 
ситуацій  та  цивільного  захисту  населення,  військ,  установ  і  навчальних 
закладів  цивільної  оборони  перебувають  на  дійсній  військовій  службі  і 
проходять її  в  порядку,  на умовах і  в  строки,  що визначені  для  військо-
вослужбовців Збройних Сил. За військовослужбовцями Цивільної оборони 
України та  їх сім’ями зберігаються права і пільги, встановлені законодав-
ством для військовослужбовців Збройних Сил та членів їхніх сімей. 
    2. Для підготовки і перепідготовки керівного складу Цивільної оборони 
України, подання допомоги природоохоронним та іншим органам, причет-
ним до забезпечення промислової та екологічної безпеки, створюються: 
    Центральні державні курси Цивільної оборони, промислової та екологіч-
ної безпеки України;
    територіальні курси цивільної оборони.

Штатна чисельність, план комплектування, програми підготовки і Статут 
Центральних курсів цивільної оборони промислової і  екологічної безпеки 
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України, витрати на їх утримання затверджуються начальником Цивільної 
оборони України.
   Штатна чисельність, план комплектування та витрати на утримання тери-
торіальних курсів затверджуються начальником цивільної оборони відпо-
відного рівня.

У. МАТЕРІАЛЬНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦО

1.  Матеріальне забезпечення цивільної  оборони – це комплекс  органі-
заційних, інженерно-технічних, правових та інших заходів, спрямованих на 
безперервне  забезпечення  органів  управління і  сил цивільної  оборони,  а 
також населення, що потерпіло внаслідок надзвичайних ситуацій.
   Потреба цивільної  оборони у матеріальних ресурсах,  техніці  і  спеціа-
льних видах майна задовольняється Держкомресурсів України та Мінеко-
номіки України цільовим призначенням на замовлення Міністерства Украї-
ни з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від нас-
лідків  Чорнобильської  катастрофи  і  розподіляється  ним  відповідно  до 
замовлення управлінь з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захис-
ту населення Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севас-
тополя, військових з’єднань і частин цивільної оборони.

 Реалізація  матеріальних  ресурсів,  спеціальних  видів  майна  цивільної 
оборони за номенклатурою, встановленою Держкомресурсів, іншими цент-
ральними  та  місцевими  органами  виконавчої  влади,  які  мають  власну 
систему матеріального постачання.

Задоволення  потреби  цивільної  оборони  в  інших  видах  матеріальних 
ресурсів і майна забезпечується постачальницькими органами Ради мініст-
рів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської 
державних адміністрацій, міністерств, інших центральних органів виконав-
чої влади, підприємствами, установами і організаціями.

Забезпечення спеціалізованих і невоєнізованих формувань цивільної обо-
рони матеріальними засобами проводиться за нормами, які затверджуються 
у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Для забезпечення населення і невоєнізованих формувань цивільної обо-
рони майном в Автономній Республіці Крим, областях, містах, на підприєм-
ствах,  в  установах і  організаціях  створюється  мобілізаційний резерв.  Но-
менклатура, обсяг, джерела фінансування та термін зберігання спеціального 
майна цивільної  оборони у  мобілізаційному резерві  визначаються  Радою 
міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севасто-
польською міськими  державними  адміністраціями,  підприємствами після 
погодження з Держкомресурсів.

Контроль за накопиченням та зберіганням спеціального майна цивільної 
оборони здійснюється відповідними органами  виконавчої влади.

Для  матеріального  забезпечення  рятувальних  та  інших  невідкладних 
робіт у надзвичайних ситуаціях Держкомресурсів утворює резервний фонд 
майна  і  засобів,  розпорядником  якого  є  начальник  Цивільної  оборони 
України.

Аналогічний фонд утворюється на територіальних рівнях і його розпо-
рядником є відповідний начальник цивільної оборони.
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 2. Відповідно до чинного законодавства військам ЦО для розташування 
їхніх житлових і військових містечок, спорудження адміністративних і гос-
подарських  будівель,  навчальних  закладів  та  об’єктів в  установленому 
порядку виділяються і надаються в користування   земельні  ділянки.  За 
службові господарські і підсобні приміщення, складські площі та навчальні 
містечка, передані органам управління цивільної оборони, орендна плата не 
справляється.

3.  Фінансове  забезпечення  цивільної  оборони  провадиться  за  рахунок 
державного та місцевих бюджетів, а також коштів підприємств, установ і 
організацій незалежно від форм власності та господарювання.

Міністерство України  з питань надзвичайних ситуацій та у справах за-
хисту  населення  від  наслідків  Чорнобильської  катастрофи,  Центральні 
державні  курси  цивільної  оборони  промислової  та  екологічної  безпеки 
України,  військовослужбовці  управлінь  (відділів)  з  питань  надзвичайних 
ситуацій та цивільного захисту населення, військові з’єднання та частини 
цивільної оборони, оперативні підрозділи спеціалізованих формувань цент-
рального підпорядкування утримуються за рахунок державного бюджету.

Територіальні органи управління (крім тих, що входять до складу дер-
жавних адміністрацій) і територіальні курси цивільної оборони, спеціалізо-
вані формування місцевого підпорядкування утримуються за рахунок міс-
цевих бюджетів.

Заходи цивільної оборони в міністерствах, інших центральних органах 
держаної виконавчої влади та в бюджетних установах і організаціях про-
водиться за рахунок коштів, призначених на їх утримання.

Заходи цивільної оборони на підприємствах, в установах і організаціях, 
які  перебувають  на  господарському  розрахунку,  проводяться  за  рахунок 
коштів,  що  виділяються  на  загально-виробничі,  адміністративно-управ-
лінські та експлуатаційні витрати.

Фінансування розроблення та видання статутів, інструкцій, навчальних 
програм,  пам’яток  для  населення  щодо дій  у  надзвичайних  ситуаціях,  а 
також виробництва та тиражування кінофільмів, діафільмів, магнітофільмів 
з питань цивільної оборони проводяться за рахунок коштів державного та 
місцевих бюджетів.

Науково-дослідні та конструкторські роботи за тематикою цивільної обо-
рони виконуються за замовленням Міністерства України  з питань надзви-
чайних ситуацій  та  у  справах  захисту  населення  від  наслідків  Чорноби-
льської катастрофи  за рахунок державного бюджету.

У1.ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦО

Організація технічного забезпечення ЦО покладається на спеціалізовані 
підприємства  та  організації,  що  входять  до  сфери  управління  Мінагро-
політики.

Завданнями технічного забезпечення цивільної оборони є:
планування та організація ремонту техніки, яка вийшла з ладу під час 

виконання завдань ЦО;
організація технічного обслуговування техніки;
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евакуація  пошкодженої  техніки  з  маршрутів  і  ділянок  рятувальних  та 
інших невідкладних робіт  на  стаціонарні  ремонтні  підприємства  і  збірні 
пункти пошкоджених машин;

забезпечення сил цивільної оборони і ремонтних підприємств запасними 
частинами.

Ремонт, технічне обслуговування, евакуацію техніки, яка залучається до 
проведення заходів цивільної оборони, забезпечення запасними частинами і 
матеріалами для ремонту здійснюють спеціалізовані підприємства Мінагро-
політики та Мінтрансу з  оплатою замовником виконаних робіт,  виділених 
для ремонту запасних частин і матеріалів.

У11. ТРАНСПОРТЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦО

Організація транспортного забезпечення цивільної оборони покладається 
на органи управління залізничного, автомобільного, водного та авіаційного 
транспорту Мінтрансу. 

Завданнями транспортного забезпечення є:
планування  транспортного  забезпечення  на  випадок  надзвичайних 

ситуацій;
підготовка транспортних засобів до використання за призначенням;
організація  сталої  роботи  транспорту,  що  бере  участь  в  евакуаційних 

заходах та інших перевезеннях;
безперервне управління перевезеннями.
Відповідні органи управління на транспорті до завдань управлінь з НС та 

цивільного захисту населення розробляють плани її  транспортного забез-
печення.

Плани транспортного забезпечення погоджуються з відповідними тери-
торіальними органами управління ЦО і затверджуються керівниками відпо-
відних  органів  управління  на  транспорті.  У  цих  планах  передбачається 
залучення транспорту інших міністерств і центральних органів виконавчої 
влади,  а  також  транспортних  підприємств,  розташованих  на  відповідній 
території. 

Додаток № 1
до Положення про Цивільну

оборону України

ЧИСЕЛЬНИЙ СКЛАД ШТАТНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЦО
НА ОБ’ЄКТАХ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

О б’ є к т и
Об’єкти, що не 

віднесені до 
категорії  з 

чисельністю 
працюючих  від 

200  осіб  і більше

Особливої важливості та 
першої категорії з цивільної 

оборони з чисельністю 
працюючих

Першої та другої 
категорії  з цивільної 

оборони з чисельністю 
працюючих

Понад 
40 тис.

10-40 
тис.

5-10 тис.
Від 3 тис. і 

більше
До 3 тис.

5-7 4 3 3 2-3 1
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П р и м і т к и:
     1. На об’єктах особливої важливості з чисельністю працюючих до 5 тис. 
чол. чисельність працівників цивільної оборони визначається  як для об’єк-
тів першої  категорії  з чисельністю від 3 тис. осіб і більше.

  2. На радіаційних і хімічно небезпечних об’єктах, а також тих, що мають 
специфічні особливості виконання заходів цивільної  оборони, віднесені до 
відповідних  категорій  з  цивільної  оборони  та  чисельністю  працюючих 
понад  30  тис.,  рішенням керівника  підприємства  чисельність  посад  пра-
цівників цивільної оборони може бути збільшено на 1-2 одиниці.

  3.  У цехах,  де чисельність працюючих не перевищує 3 тис.,  передба-
чається дві посади з чисельністю 1-3 тис. – одна посада, а з чисельністю 
500-1000 осіб  може бути введена одна така посада з оплатою на умовах 
сумісництва посад.

  4. На об’єктах з чисельністю працюючих до 200 може бути введено 0,5 
посади працівника цивільної оборони з оплатою на умовах сумісництва.

5. Одна посада працівника цивільної оборони вводиться: на об’єктах, які 
мають ступінь хімічної небезпеки та чисельність до 200 осіб; у галузевих 
об’єднаннях,  концернах,  корпораціях,  асоціаціях – незалежно від чисель-
ності працюючих і форм власності. 

Додаток № 2
До Положення про

Цивільну оборону України

П  Е  Р  Е  Л  І  К
ПРОВІДНИХ ПОСАД У УПРАВЛІННЯХ (ВІДДІЛАХ) З

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
НАСЕЛЕННЯ, ЯКІ  КОМПЛЕКТОВУЮТЬСЯ

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ

                                         
  

  1.  Начальник управління з надзвичайних ситуацій та цивільного 
захисту населення
 
  2. Перший заступник начальника управління з надзвичайних ситуацій 
та цивільного захисту населення

  3. Заступник начальника управління з надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення

  4.  Начальник відділу                                           8.  Начальник інспекції
     
  5. Заступник начальника відділу                         9.  Головний спеціаліст
 
  6.  Начальник відділення (секретаріату)            10. Спеціаліст 1 категорії
  
  7.  Начальник служби                                           11. Спеціаліст 11 категорії 
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ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЦИВІЛЬНУ ОБОРОНУ  УКРАЇНИ
затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 1994 р. № 

299 з внесенням до нього змін і доповнень відповідними постановами 
Кабінету Міністрів України.

Примітка:
У Положенні про Цивільну оборону України не враховані положення

Закону України “Про внесення змін до Закону України
“Про Цивільну оборону України” , який прийнятий Верховною

Радою України від 24 березня 1999 року за № 555-Х1У

12.3. ПОЛОЖЕННЯ ПРО МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ 
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД 

НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

1. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах 
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (МНС України) 
є  центральним органом виконавчої  влади,  який забезпечує  проведення у 
життя державної політики у сфері цивільної оборони, захисту населення і 
територій  від  надзвичайних  ситуацій,  запобігання  цим  ситуаціям  та 
реагування  на  них,  ліквідації  їх  наслідків  та  наслідків  Чорнобильської 
катастрофи,  здійснює  керівництво  дорученою  йому  сферою  управління, 
несе відповідальність за її стан і розвиток.

2.  МНС України у своїй діяльності керується Конституцією України, 
законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрі України, 
а також цим Положенням. МНС України у встановленому порядку в межах 
своєї компетенції вирішує питання, що випливають із загально-визначених 
норм міжнародного права та укладених Україною міжнародних договорів.

3. Основними завданнями МНС України є:
1) розроблення і реалізація заходів щодо захисту населення від наслідків 

надзвичайних ситуацій та Чорнобильської катастрофи;
2)  керівництво діяльністю органів  управління,  штабів,  військ цивільної 

оборони і підпорядкованих спеціалізованих формувань;
3)  координація  діяльності  міністерств  та  інших  центральних  органів 

виконавчої  влади,  Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих 
державних  адміністрацій,  підприємств,  установ  і  організацій  усіх  форм 
власності з розв’язання проблем захисту населення і територій від надзви-
чайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

4)  визначення  основних напрямів  роботи  у  сфері  захисту  населення  і 
територій від НС, соціального захисту населення, реабілітації забруднених 
унаслідок Чорнобильської катастрофи територій;

5)  державний  нагляд  і  контроль  за  станом  цивільної  оборони  і 
техногенної  безпеки,  готовністю  дій  у  надзвичайних  ситуаціях  та 
проведення заходів щодо запобігання їм;
   6) організація та координація здійснення всіх заходів на території зони 
відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення, вирішення 
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питань їх фінансування, охорони громадського порядку і здоров’я 
персоналу, який працює на цій території, захисту наукових і економічних 
інтересів України;

7)  координація  робіт,  пов’язаних  з  формуванням і  реалізацією єдиної 
науково-технічної  політики у сфері  створення та  впровадження сучасних 
інформаційних технологій, банків даних з проблем  ЦО, захисту населення і 
територій  від  наслідків  надзвичайних  ситуацій  та  Чорнобильської 
катастрофи;

8)  підготовка  і  перепідготовка  кадрів  цивільної  оборони  та  з  питань 
захисту  населення  і  територій  від  наслідків  надзвичайних  ситуацій  та 
Чорнобильської катастрофи, навчання населення дій у НС.

4. МНС України відповідно до покладених на нього завдань:
1) організовує розроблення і здійснення заходів цивільної оборони щодо 

запобігання і реагування на надзвичайні ситуації та заходів, пов’язаних з 
ліквідацією  наслідків  Чорнобильської  катастрофи  і  соціальним  захистом 
громадян, які постраждали від них;

2)  розробляє  проекти  державних  програм  і  прогнозів  щодо  ліквідації 
наслідків  Чорнобильської  катастрофи,  цивільної  оборони,  запобігання 
надзвичайним  ситуаціям,  соціального  захисту  громадян,  які  від  них 
постраждали, та контролює виконання затверджених програм;

3)  уживає  заходів  до  зниження  рівня  опромінювання  та  забезпечення 
нормальної життєдіяльності населення на забруднених унаслідок Чорноби-
льської катастрофи територіях;

4) подає в межах своїх повноважень пропозиції до проекту Державного 
бюджету  України,  здійснює  контроль  за  цільовим  використанням 
бюджетних коштів;

5)  керує  роботами,  пов’язаними  з  ліквідацією  наслідків  великих  за 
масштабами  аварій  і  катастроф  техногенного  характеру  та  інших  НС  і 
забезпечує готовність сил і штабів ЦО та сил з НС до дій за призначенням;

6)  здійснює  організаційно-методичне  керівництво,  координацію  і 
контроль за  діяльністю центральних органів  виконавчої  влади,  РМ АРК, 
місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ і організацій усіх 
форм власності з питань соціально-економічного, правового та медичного 
захисту громадян, які постраждали від радіаційних аварій та катастроф або 
брали участь у ліквідації їх наслідків, а також реабілітації забруднених унас-
лідок Чорнобильської катастрофи територій;
    7) бере участь у розгляді та опрацюванні пропозицій щодо будівництва, 
розширення та реконструкції господарських об’єктів на забруднених 
унаслідок Чорнобильської катастрофи територіях та в місцях компактного 
переселення з цих територій громадян; 
    8) здійснює державний нагляд і контроль за виконанням вимог цивільної 
оборони і техногенної безпеки, заходів щодо запобігання НС та їх ліквіда-
ції, станом готовності сил і засобів ЦО до проведення рятувальних та інших 
невідкладних робіт у разі виникнення НС;

9) контролює виконання центральними та місцевими органами виконав-
чої  влади,  підприємствами,  установами  та  організаціями  завдань  щодо 
переселення громадян з радіоактивно забруднених територій, створення для 
них необхідних соціально-побутових умов у місцях компактного поселення, 
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будівництва житла, об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури для 
громадян, які проживають на радіоактивно забруднених територіях, забез-
печення  їх  екологічно  чистими  продуктами  харчування  і  промисловими 
товарами першої необхідності;

10)  бере  участь  у  проведенні  державної  експертизи  містобудівної 
документації  та  проектів  будівництва  техногенно небезпечних об’єктів  у 
частині додержання вимог цивільної оборони і техногенної безпеки;

11)  координує  діяльність  центральних  органів  виконавчої  влади  щодо 
проведення  пошуку  і  рятування  людей,  аварійно-рятувальних  робіт, 
ліквідації  виливу  нафтопродуктів,  шкідливих  хімічних  та  радіоактивних 
речовин у довкілля;

12)  оповіщає  населення  про  загрозу  і  виникнення  НС,  забезпечує 
належне функціонування територіальних і локальних систем оповіщення;

13)  прогнозує  разом  із  заінтересованими  організаціями  імовірність 
виникнення НС природного і техногенного характеру, моделює їх, районує 
території України за наявністю потенційно небезпечних виробництв, об’єк-
тів  та  загрози  стихійного  лиха,  визначає  показники  ризику  на  об’єктах 
народного господарства і територіях;

14) організовує в установленому порядку надання допомоги населенню 
України та інших держав, яке потерпіло внаслідок надзвичайної ситуації;
    15) визначає разом з центральними органами виконавчої влади, Радою 
міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адмініст-
раціями склад, місця розміщення та оснащення сил і засобів, призначених 
для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, утворює навчальні та 
реабілітаційні центри; 

16)  організовує  створення,  підготовку  і  використання аварійно-рятува-
льних  спеціалізованих  формувань  у  проведенні  першочергових  робіт  з 
локалізації та ліквідації наслідків НС;

17) забезпечує проведення науково-дослідних та конструкторських робіт 
з проблем захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуа-
цій  та  Чорнобильської  катастрофи,  удосконалення  існуючих  і  створення 
нових  приладів  контролю  та  визначення  ступеня  впливу  шкідливих 
хімічних речовин та іонізуючого випромінювання, засобів захисту від їх дії 
й аварійно-рятувальних засобів;

18)  розпоряджається  коштами  Фонду  для  здійснення  заходів  щодо 
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи і соціального захисту насе-
лення,  фінансує витрати міністерств та інших центральних органів вико-
навчої  влади,  Ради  міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  місцевих 
органів  виконавчої  влади  і  органів  місцевого  самоврядування  на  прове-
дення робіт з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи і соціальний 
захист громадян, які постраждали від них;

19) дає загальну оцінку радіаційної обстановки на забруднених унаслідок 
Чорнобильської катастрофи територіях, здійснює радіоекологічний моніто-
ринг, методичне керівництво та координацію робіт щодо визначення радіа-
ційної обстановки на цих територіях;

20) подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо встановлення меж 
зон  забруднених  унаслідок  Чорнобильської  катастрофи  територій,  готує 
аналітичні матеріали про стан ліквідації її наслідків і соціального захисту 
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громадян, які постраждали від неї, а також пропозиції щодо передачі іно-
земним державам інформації про результати моніторингу і наукових дос-
ліджень, пов’язаних із зазначеною катастрофою;

 21)  організовує  і  координує  роботи  в  галузі  поводження  з  радіоак-
тивними відходами;
    22) забезпечує виконання робіт з дезактивації у населених пунктах та на 
територіях, забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи;
      23) керує всім комплексом робіт у зонах відчуження і безумовного 
(обов’язкового) відселення, забезпечує єдність концепцій господарської та 
природоохоронної  діяльності, розробляє і контролює виконання спеціаль-
них  правил  і  вимог  щодо  додержання  законодавства  підприємствами  і 
організаціями у цих зонах;

24)  установлює  і  координує  реалізацію  науково-технічних  зв’язків  з 
підприємствами, установами і організаціями країн світового співтовариства 
з питань, що належать до його компетенції;
   25)  організовує фінансове,  матеріальне і  технічне забезпечення військ 
цивільної оборони, аварійно-рятувальних та інших підпорядкованих спеціа-
льних формувань;
  26) забезпечує розроблення, погоджує або затверджує програми підготовки 
спеціалістів, посадових осіб органів управління і сил цивільної оборони до 
дій у надзвичайних ситуаціях, навчання населення, організовує та прово-
дить атестацію рятувальників і аварійно-рятувальних формувань;
    27) забезпечує безпеку осіб, які залучаються до роботи у районах НС і 
збереження вантажів, що доставляються у райони лиха;

28) налагоджує в встановленому порядку міжнародне співробітництво з 
питань, віднесених до його повноважень, вивчає, узагальнює та поширює 
зарубіжний  досвід,  проводить  зовнішньоекономічну  діяльність  згідно  з 
чинним законодавством, бере участь у підготовці міжнародних договорів 
України, укладає міжнародні договори міжвідомчого характеру;

29) забезпечує органи управління, сили ЦО, підприємства і організації, 
що входять до його системи, висококваліфікованими спеціалістами, вирі-
шує питання добору і розстановки кадрів;

30) здійснює в межах повноважень, визначених законодавством, функції 
з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управ-
ління Міністерства;

31)  утворює,  реорганізовує  і  ліквідовує  в  установленому  порядку 
підприємства,  установи,  організації,  військові  з’єднання  і  частини,  нав-
чальні заклади;

32) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що нале-
жать до сфери його управління, розробляє пропозиції  про вдосконалення 
законодавства  та  в  установленому порядку вносить їх  на  розгляд Прези-
дентові України, Кабінету Міністрі України;

33) організовує виконання актів законодавства, здійснює систематичний 
контроль  за  їхньою  реалізацією  в  межах  і  в  порядку,  установленому 
законодавством;
   34) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики 
стосовно державної таємниці, установлює контроль за її збереженням у 
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центральному апараті Міністерства, на підприємствах, в установах і 
організаціях, що належать до сфери його управління;

35)  здійснює  інші  функції,  що  випливають  з  покладених  на  нього 
завдань.

5. МНС України має право:
1) одержувати безоплатно від міністерств та інших центральних органів 

виконавчої  влади,  Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих 
органів  виконавчої  влади,  підприємств,  установ  і  організацій  усіх  форм 
власності інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання пок-
ладених на нього завдань;

2) заслуховувати інформацію керівників міністерств, інших центральних 
і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій усіх 
форм власності про хід виконання завдань і заходів, передбачених рішен-
нями Верховної  Ради України,  Президента  України і  Кабінету Міністрів 
України щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і Чорнобильської 
катастрофи та захисту населення від їхнього впливу;

3)  проводити перевірки стану ЦО і  готовності  до  дій  у  надзвичайних 
ситуаціях міністерств та інших центральних і місцевих органів виконавчої 
влади, підприємств, установ і організацій усіх форм власності;  

 4) залучати спеціалістів центральних та інших органів виконавчої влади, 
підприємств,  установ,  організацій  (за  погодженням  з  керівниками)  для 
розгляду питань, що належать до його компетенції;

 5) укладати в установленому порядку договори (контракти) з виконав-
цями  робіт,  у  тому числі  з  іноземними,  з  питань  створення  сучасної 
аварійно-рятувальної техніки для проведення рятувальних та інших невідк-
ладних робіт і реабілітації територій, що потерпіли внаслідок радіаційних 
та інших великих аварій і катастроф;
     6) обмежувати, припиняти або забороняти проведення робіт на радіоак-
тивно забруднених територіях і  у разі  потреби надсилати до відповідних 
органів матеріали про порушення законодавства;
     7) організовувати для міністерств та інших центральних і місцевих орга-
нів виконавчої влади підготовку та підвищення кваліфікації фахівців з циві-
льної оборони та тих, які залучаються для проведення робіт з ліквідації нас-
лідків аварій та дезактивації територій, а також навчання справи забезпе-
чення радіаційної безпеки працівників підприємств, установ і організацій;

 8) приймати після погодженнями з міністерствами та іншими централь-
ними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки 
Крим,  місцевими  органами  виконавчої  влади  рішення  про  залучення 
галузевих та територіальних сил і засобів цивільної оборони до проведення 
робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в інших регіонах;

 9) представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у між-
народних організаціях та під час укладення міжнародних договорів України;
   10) скликати в установленому порядку наради з питань, що входять до 
його компетенції;
   11) притягати до дисциплінарної відповідальності керівників підприєм-
ств, установ і організацій, що належать до сфери його управління;
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   12) скасовувати в межах своїх повноважень акти управлінь, відділів, що 
входять  до  складу  місцевих  державних  адміністрацій,  які  суперечать 
Конституції України, законодавству України та рішенням Міністерства.

6.  МНС  України  у  процесі  виконання  покладених  на  нього  завдань 
взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, 
органами  Автономної  Республіки  Крим,  органами  місцевого 
самоврядування, а також відповідними органами інших держав. 

7. МНС України в межах своїх повноважень на основі та на виконання 
законодавства України видає накази, організовує і контролює їх виконання.

У  випадках,  передбачених  законодавством,  рішення  МНС  України  є 
обов’язковими  для  виконання  центральними  та  місцевими  органами 
виконавчої  влади,  органами  місцевого  самоврядування,  підприємствами, 
установами, організаціями усіх форм власності та громадянами.

Нормативно-правові акти МНС України підлягають державній реєстрації 
у Міністерстві юстиції України в порядку, встановленому законодавством.

МНС України  у разі  потреби видає разом з іншими центральними та 
місцевими органами виконавчої влади спільні акти.

8. МНС України очолює Міністр, якого призначає Президент України. 
Міністр несе персональну відповідальність перед Президентом України і 
Кабінетом Міністрів України за виконання Міністерством покладених на 
нього завдань і здійснення ним своїх функцій.

9. Міністр має заступників, які призначаються відповідно до законодав-
ства. Міністр розподіляє обов’язки між заступниками та визначає ступінь 
відповідальності керівників підрозділів центрального апарату Міністерства.

Заступники  Міністра  виконують  за  дорученням  Міністра  окремі  його 
функції  та заміщують Міністра у разі  його відсутності або неможливості 
здійснення ним своїх повноважень.
    10. Міністр:
    1) здійснює керівництво Міністерством;
    2) організовує роботу колегії Міністерства і головує на її засіданнях;
    3) є розпорядником коштів Міністерства;
    4) затверджує штатний розпис центрального апарату Міністерства;
    5) затверджує положення про структурні підрозділи центрального апа-
рату Міністерства; 
    6) погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників 
відповідних підрозділів місцевих державних адміністрацій;
    7) присвоює в установленому порядку працівникам центрального апарату 
Міністерства ранги державних службовців;
    8)  представляє  у  встановленому  порядку  працівників,  які  особливо 
відзначилися в роботі, до нагородження державними нагородами і прези-
дентськими відзнаками;
    9)  вносить  у  встановленому  порядку  на  розгляд  Кабінету  Міністрів 
України проекти законодавчих та  інших актів з  питань,  що належать до 
повноважень Міністерства;
   10) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.
    11. Для погодженого вирішення питань, що належать до повноважень 
МНС  України,  обговорення  найважливіших  напрямів  його  діяльності  у 
Міністерстві утворюється колегія у складі Міністра, заступників Міністра 
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за посадою, а також інших керівних працівників Міністерства. До складу 
колегії  можуть входити керівники інших центральних органів виконавчої 
влади,  підприємств,  установ і  організацій,  що належать до сфери управ-
ління МНС України.

Членів колегії  затверджує та звільняє від обов’язків  Кабінет Міністрів 
України за поданням Міністра.

Рішення колегії проводяться в життя наказами МНС України.
12. Для розгляду наукових рекомендацій з найважливіших проблем у 

МНС  України  утворюється  науково-технічна  рада  з  учених  і  високо-
кваліфікованих фахівців.

Склад науково-технічної ради і положення про неї затверджує Міністр. У
МНС України можуть утворюватись інші дорадчі та консультаційні органи, 
склад яких і положення про них затверджує Міністр.

13. Граничну чисельність і фонд оплати праці працівників централь-
ного апарату МНС України затверджує Кабінет Міністрів України.  Струк-
туру центрального апарату МНС України затверджує Перший віце-прем’єр-
міністр України.

14.  МНС  України  є  юридичною  особою, має  самостійний  баланс, 
рахунки  в  установах  банків,  печатку  із  зображенням  Державного  Герба 
України і своїм найменуванням.
   15. Загальні засади діяльності, статус, умови оплати праці, матеріальне і  
соціально-побутове  забезпечення  працівників  Міністерства  визначаються 
законодавством України.

“ЗАТВЕРДЖЕНО” 
Указом Президента України від 28 жовтня 1996 року 

№ 1005/96

12.4. ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ 
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

НАСЕЛЕННЯ ОБЛАСНОЇ КИЇВСЬКОЇ ТА СЕВАСТОПОЛЬСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

1. Управління з питань НС та ЦЗН (далі - управління) є струк-турним 
підрозділом і входить до складу обласної, Київської та Севасто-польської 
міської державної адміністрації.

Управління  створюються  обласними,  Київською  та  Севастопольською 
міськими державними адміністраціями і підпорядковуються голові облас-
ної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації та МНС 
України.

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, зако-
нами України, актами Президента України і  Кабінету Міністрів України, 
наказами МНС України, рішеннями голови обласної, Київської та Севасто-
польської міської державної адміністрації та відповідного органу місцевого 
самоврядування, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями управління є:
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забезпечення  створення  і  сталого  функціонування  територіальних  під-
систем ЄДС запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного 
і природного характеру;

реалізація державної політики у сфері цивільної оборони, захисту насе-
лення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання цим ситуаціям та 
реагування  на  них,  ліквідації  їх  наслідків  та  наслідків  Чорнобильської 
катастрофи на відповідній території;

розроблення і реалізація заходів щодо підвищення готовності цивільної 
оборони,  захисту населення і  територій  від  НС,  наслідків  Чорнобильської 
катастрофи;

керівництво  діяльністю  відповідних  місцевих  органів  з  питань  НС  та 
ЦЗН, управління підпорядкованими силами цивільної оборони;

координація діяльності відповідних місцевих органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх 
форм  власності  з  питань  цивільного  захисту  населення  і  територій  від 
надзвичайних ситуацій та  їх наслідків;

визначення основних напрямів роботи у сфері цивільної оборони, захис-
ту  населення  і  територій  від  надзвичайних  ситуацій  та  їх  наслідків, 
соціального захисту населення і реабілітації територій, забруднених унас-
лідок Чорнобильської катастрофи;

здійснення інформаційного забезпечення у сфері ЦО, захисту населення і 
територій  від  НС  та  їх  наслідків,  створення  та  впровадження  сучасних 
інформаційних технологій та банків даних;

підготовка і перепідготовка кадрів органів управління та сил цивільної 
оборони, захисту населення і територій від  НС та їх наслідків, навчання 
населення дій у НС. 

4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
організовує розроблення і здійснення заходів щодо удосконалення циві-

льної  оборони,  цивільного  захисту  населення  і  територій  від  НС,  запо-
бігання  їх  виникненню і  реагування  на  надзвичайні  ситуації  та  заходів, 
пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи і соціальним 
захистом громадян, які постраждали від них;

подає МНС, місцевим державним адміністраціям та органам місцевого 
самоврядування пропозиції до проектів державних та реґіональних програм 
і прогнозів щодо ліквідації  наслідків Чорнобильської катастрофи, вдоско-
налення системи цивільної оборони, запобігання виникнення НС, соціаль-
ного  захисту  громадян,  які  від  них  постраждали,  контролює  виконання 
затверджених програм;

подає пропозиції МНС, місцевим державним адміністраціям та органам 
місцевого  самоврядування  до  проекту  Державного  бюджету  України, 
бюджету  області  (міста)  витрат  на  розвиток  та  функціонування  системи 
ЦО, захисту населення і територій від НС, ліквідації  їх наслідків та наслід-
ків Чорнобильської катастрофи, забезпечує цільове використання виділених 
йому бюджетних коштів;
   визначає в межах своєї компетенції рівень НС, забезпечує оперативне і 
повне інформування органів управління з питань НС та ЦО щодо загрози її 
виникнення або про її виникнення та хід ліквідації;
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розробляє разом із заінтересованими організаціями прогнози ймовірності 
виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, 
здійснює  районування  територій  за  наявністю  потенційно  небезпечних 
об’єктів, виробництв і загрози виникнення стихійного лиха, визначає показ-
ники ризику на об’єктах господарювання і територіях;
     визначає в межах своєї компетенції рівень НС, забезпечує оперативне і 
повне інформування органів управління з питань НС та ЦО щодо загрози її 
виникнення або про її виникнення та хід ліквідації;

розробляє разом із заінтересованими організаціями прогнози ймовірності 
виникнення  НС природного  і  техногенного  характеру,  здійснює  району-
вання територій за наявністю потенційно небезпечних об’єктів, виробництв 
і загрози виникнення стихійного лиха, визначає показники ризику на об’єк-
тах господарювання і територіях;

організовує в установленому порядку надання допомоги населенню, яке 
потерпіло внаслідок  НС;

визначає  разом з районними,  районними у містах Києві  і  Севастополі 
державними адміністраціями склад, місця розміщення та оснащення сил і 
засобів територіальних підсистем ЄДС НС;

забезпечує у порядку, законом, контроль за накопиченням, збереженням 
та  цільовим використанням фінансових  резервів  і  матеріально-технічних 
ресурсів, призначених для ліквідації  НС та їх наслідків;  створює, органі-
зовує підготовку і забезпечує цільове використання пошуково-рятувальних 
і  рятувальних формувань під  час проведення робіт  з  ліквідації  НС та  їх 
наслідків;

відповідно до закону здійснює контроль за виконанням робіт з ліквідації 
наслідків Чорнобильської катастрофи і соціального захисту постраждалих 
громадян та цільовим використанням виділених бюджетних коштів;

фінансує  в  установленому  законодавством  порядку  витрати  на  прове-
дення робіт щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи і соціаль-
ного захисту постраждалих громадян;

вживає заходів до зниження рівня опромінювання та забезпечення нор-
мальної життєдіяльності населення на забруднених унаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи територіях;

дає загальну оцінку радіаційної обстановки на територіях, забруднених 
унаслідок Чорнобильської катастрофи, здійснює радіоекологічний моніто-
ринг, методичне керівництво та координацію робіт щодо визначення радіа-
ційної обстановки на цих територіях;

подає  пропозиції  щодо  встановлення  меж зон  територій,  забруднених 
унаслідок Чорнобильської катастрофи, готує аналітичні матеріали про стан 
соціального захисту постраждалих громадян;
   організовує впровадження в практику досягнень науки і техніки під час 
проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та Чорноби-
льської катастрофи;

організовує  фінансове,  матеріальне  і  технічне  забезпечення  підпоряд-
кованих органів управління і сил цивільної оборони;

розробляє, погоджує та затверджує в межах своєї компетенції плани дій з 
цивільної  оборони  та  заходів  щодо  запобігання  виникненню і  ліквідації 
можливих НС та їх наслідків, які є обов’язковими до виконання органами 
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управління з питань НС та ЦО, підприємствами, установами та організа-
ціями усіх форм власності;

організовує  підготовку  органів  управління з  питань НС та ЦО і  насе-
лення до дій в НС;

організовує роботу щодо забезпечення безпеки осіб, які залучаються до 
роботи  у  районах  виникнення  НС,  і  збереження  вантажів,  що  достав-
ляються у ці райони;

забезпечує виконання на відповідній території зобов’язань за міжнарод-
ними  договорами  у  сфері  цивільного  захисту  населення  і  територій  від 
наслідків НС;

погоджує питання добору і розстановки кадрів для підпорядкованих ОУ, 
сил ЦО;

розробляє пропозиції щодо удосконалення нормативно-правових актів та 
у  встановленому  порядку  вносить  їх  на  розгляд  МНС  або  місцевої 
державної адміністрації;

організовує  виконання  законів  та  інших  нормативно-правових  актів, 
здійснює  контроль  за  їх  реалізацією  в  межах  і  порядку,  встановлених 
законодавством;
    здійснює відповідно до закону комплексні перевірки стану ЦО на відпо-
відній території;
    формує обсяги замовлень на матеріально-технічні засоби, необхідні для 
потреб  органів  цивільного  захисту  населення  і  сил  цивільної  оборони 
області (міста);

забезпечує  в  межах  своєї  компетенції  реалізацію  державної  політики 
стосовно  державної  таємниці,  встановлює  контроль  за  її  збереженням  в 
апараті  управління,  а  також в  установах  і  організаціях,  що належать  до 
сфери його управління;

контролює проведення навчань, тренувань з питань НС та ЦО в районах і 
населених пунктах, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм 
власності;

 здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.
5. Управління має право:
одержувати безоплатно від місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого  самоврядування,  органів  статистики,  підприємств,  установ  та 
організацій  усіх  форм  власності  інформацію,  необхідну  для  виконання 
покладених на нього завдань;

заслуховувати посадових осіб структурних підрозділів  місцевих держав-
них адміністрацій, підприємств, установ та організацій усіх форм власності 
про  хід  виконання  завдань  і  заходів  у  сфері  ЦО,  захисту  населення  і 
територій  від  НС,  ліквідації  їх  наслідків  та  наслідків  Чорнобильської 
катастрофи та в установленому законом порядку надсилає їм обов’язкові 
для виконання розпорядження про усунення порушень вимог ЦО і ТБ;

відповідно до закону проводити перевірки стану ЦО і готовності до дій у 
НС  органів  управління  з  питань  НС  та  ЦО,  сил  і  засобів  підприємств, 
установ та організацій усіх форм власності;  

залучати до проведення заходів, пов’язаних із забезпеченням запобігання 
виникненню та у разі виникнення НС, органи управління з питань НС та 
ЦО, сили та засоби підприємств, установ та організацій усіх форм власності, 
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пошуково-рятувальні  служби  і  територіальні  підрозділи  (формування) 
міністерств  та  інших  центральних  органів  виконавчої  влади  згідно  з 
планами взаємодії  у  порядку,  встановленому  законодавством,  а  окремих 
спеціалістів – за погодженням з їх керівниками;

брати  участь  у  порядку,  встановленому  законом,  у  перевірці  стану 
створення, збереження та обґрунтованості витрачання фінансових резервів і 
матеріально-технічних  ресурсів,  призначених  для  ліквідації  НС  та  їх 
наслідків, органами управління з питань НС та ЦО, підприємствами, уста-
новами та організаціями усіх форм власності, розташованими на території 
областей та інших адміністративно-територіальних одиниць;
   вносити пропозиції підприємствам, установам та організаціям усіх форм 
власності  що-до  заміщення  посад  працівників  у  сфері  ЦО,  захисту 
населення і територій від НС. 

 6. Управління у процесі виконання покладених на нього завдань взає-
модіє з іншими структурними підрозділами обласних, Київської та Севасто-
польської  міських державних адміністрацій  та  органами місцевого само-
врядування,  а  також  підприємствами,  установами  та  організаціями  усіх 
форм власності, об’єднаннями громадян.

7.  Управління очолює начальник. На посаду начальника управління 
можуть призначатись як військовослужбовці, так і цивільні особи у поряд-
ку, встановленому законодавством. Начальник управління має заступників, 
які за його поданням призначаються на посаду і звільняються з посади у 
порядку, встановленому законодавством.

Окремі посади в управлінні можуть заміщуватися військовослужбовцями 
у порядку, встановленому законодавством.

8. Начальник управління:
   здійснює керівництво діяльністю управління,  несе персональну відпові-
дальність за виконання покладених на управління завдань та прийняті ним 
рішення,  визначає ступінь відповідальності заступників начальника управ-
ління, керівників структурних підрозділів;

 організовує діяльність управління та його підрозділів, пов’язану з роз-
робленням і здійсненням заходів щодо запобігання і реагування на НС та 
заходів,  пов’язаних  з  ліквідацією наслідків  Чорнобильської  катастрофи і 
соціальним захистом постраждалих громадян;

 подає на затвердження голові обласної, Київської та Севастопольської 
міської  державної  адміністрації  кошторис  доходів  і  видатків  та  штатний 
розпис управління в межах граничної чисельності та фонду оплати праці 
його працівників;
      затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обо-
в’язки працівників  управління;  призначає на посаду та  звільняє з  посади 
працівників управління, за винятком військовослужбовців;
   керує  всіма  видами підготовки підпорядкованих йому військовослуж-
бовців і працівників для виконання в установлені терміни завдань, покла-
дених на управління;

вносить подання щодо призначення на посади, присвоєння чергових вій-
ськових звань, звільнення з військової служби військовослужбовців підпо-
рядкованих органів управління,  а  також про призначення та звільнення з 
посади керівників районних, міських органів управління з питань НС та ЦО 
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у разі порушення ними законодавства України у сфері ЦО, захисту насе-
лення і територій від НС та їх наслідків,  ліквідації  наслідків Чорнобиль-
ської катастрофи;
   розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на 
утримання управління;
   керує  всіма  видами підготовки підпорядкованих йому військовослуж-
бовців і працівників для виконання в установлені терміни завдань, покла-
дених на управління;

забезпечує підготовку у межах своєї компетенції проекти рішень голів 
відповідних державних адміністрацій  з  питань надзвичайних ситуацій  та 
цивільної оборони;

звертається  з  поданням  до  відповідних  місцевих  державних  адмініст-
рацій  та  органів  місцевого  самоврядування  про  прийняття  рішень  щодо 
притягнення  до  відповідальності  посадових  осіб,  винних  у  порушенні 
законодавства України у сфері ЦО, захисту населення і територій від НС та 
їх наслідків, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

бере участь у порядку, встановленому законодавством, у перевірці стану 
створення, збереження та обґрунтованості витрачання фінансових резервів і 
матерально-технічних  ресурсів,  призначених  для  ліквідації  надзвичайних 
ситуацій  та  їх  наслідків,  органами управління  з  питань  НС та  ЦО,  під-
приємствами  установами  та  організаціями  усіх  форм  власності,  дотри-
мання ними вимог цивільної оборони і техногенної безпеки, одержує від їх 
керівників потрібні пояснення, матеріали та інформацію;

вносить  пропозиції  відповідним  органам  щодо  обмеження,  а  у  разі 
потреби  припинення  роботи  підприємств,  об’єктів  господарської  діяль-
ності, окремих виробництв, цехів, експлуатації робочих місць до усунення 
порушень, які можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій;

бере участь у розгляді районними, районними у містах Києві та Севасто-
полі  державними  адміністраціями,  органами  місцевого  самоврядування 
питань,  пов’язаних з  діяльністю управління та сил,  що створюються для 
запобігання виникненню та ліквідації НС;

скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його 
компетенції.

9.  Управління  утримується за  рахунок  коштів  державного  бюджету. 
Гранична  чисельність  працівників  управління  (крім  військовослужбовців, 
гранична чисельність яких визначається в установленому порядку),  фонд 
оплати праці працівників управління та видатки на утримання управління 
затверджуються головою обласної,  Київської  та Севастопольської міської 
державної адміністрації з урахуванням техногенних та екологічних особли-
востей  територій  відповідно  до  розрахункової   мінімальної  чисельності, 
структури управління та табелю оснащення і завдань на особливий період, 
що визначаються МНС.

Матеріально-технічне забезпечення управління (службовими і складськи-
ми  приміщеннями,  службовим  автотранспортом  та  іншими  матеріально-
технічними  засобами)  здійснюють  обласні,  Київська  та  Севастопольська 
міські державні адміністрації.

Кошторис  доходів  і  видатків  та  штатний  розпис  управління  затверд-
жується  головою  обласної,  Київської  та  Севастопольської  міської  дер-
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жавної адміністрації в межах граничної чисельності та фонду оплати праці 
його працівників.

10. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки 
в установах банків,  печатку із  зображенням Державного Герба України і 
своїм найменуванням.

“ЗАТВЕРДЖЕНО” 
Постановою Міністрів України від 5 жовтня 1998 р. 

№ 1594

12.5. ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ З ПИТАНЬ 
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

НАСЕЛЕННЯ РАЙОННОЇ, РАЙОННОЇ У МІСТАХ КИЄВІ ТА 
СЕВАСТОПОЛІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

1. Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 
(далі  -  відділ)  є  структурним підрозділом і  входить до складу  районної, 
районної у містах Києві та Севастополі  державної адміністрації.

Відділи створюються районними,  районними у містах Києві  та  Севас-
тополі державними адміністраціями і підпорядковуються голові районної, 
районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації та управ-
лінню з питань НС  та ЦЗН відповідно обласної, Київської та Севастополь-
ської  міської державної адміністрації.

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 
України,  актами  Президента  України  і  Кабінету  Міністрі  України,  цим 
Положенням, розпорядженнями голови обласної, Київської та Севастополь-
ської міської, районної, районної у містах Києві та Севастополі державної 
адміністрації,  наказами  начальника  управління  з  питань  НС  та  ЦЗН 
обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації.

3. Основними завданнями відділу є:
забезпечення створення і сталого функціонування місцевих територіаль-

них  підсистем  Єдиної  державної  системи  запобігання  і  реагування  на 
надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру в Україні (далі-
Єдина державна система);

реалізація державної політики у сфері ЦО, захисту населення і територій 
від  НС,  запобігання  цим  ситуаціям  та  реагування  на  них,  ліквідації  їх 
наслідків та наслідків Чорнобильської катастрофи на відповідній території;

розроблення і  реалізація заходів щодо підвищення готовності сил ЦО, 
захисту  населення  і  територій  від  НС,  наслідків  Чорнобильської 
катастрофи;

координація  діяльності  місцевих  органів  виконавчої  влади  та  органів 
місцевого самоврядування,  підприємств, установ та організацій усіх форм 
власності з питань цивільного захисту населення і територій від НС та їх 
наслідків, управління підпорядкованими силами цивільної оборони;
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   визначення основних напрямів роботи у сфері цивільної оборони, захисту 
населення і територій від надзвичайних ситуацій та їх наслідків;

здійснення інформаційного забезпечення у сфері ЦО, захисту населення і 
територій  від  НС  та  їх  наслідків,  створення  та  впровадження  сучасних 
інформаційних технологій та банків даних;

організація підготовки і перепідготовки кадрів органів управління та сил 
ЦО, захисту населення і територій від НС та їх наслідків, навчання насе-
лення дій у  НС. 

4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
забезпечує  розроблення і  здійснення заходів  щодо удосконалення ЦО, 

цивільного  захисту  населення  і  територій  від  НС,  запобігання  їх  виник-
ненню і реагування на них;
     подає пропозиції обласному, Київському та Севастопольському місько-
му управлінню з питань НС та ЦЗН та районній державній адміністрації 
щодо включення до проекту бюджету області (міста), району витрат на роз-
виток та функціонування системи ЦО, захисту населення і  територій від 
НС, ліквідації  їх  наслідків та  наслідків Чорнобильської  катастрофи, забез-
печує цільове використання виділених йому бюджетних коштів;
    подає пропозиції до проектів державних та реґіональних програм і прог-
нозів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, вдосконалення 
системи ЦО, запобігання виникненню НС, соціального захисту громадян, 
які від них постраждали, контролює виконання затверджених програм;
    здійснює організаційно-методичне керівництво і  координацію роботи з 
питань соціально-економічного, правового та медичного захисту громадян, 
які постраждали від НС або брали участь у ліквідації їх наслідків, а також 
реабілітації територій, забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи;

визначає в межах своєї компетенції рівень НС, забезпечує оперативне і 
повне інформування органів управління з питань НС та ЦО щодо загрози її 
виникнення або про її виникнення та хід ліквідації;

керує  роботами,  пов’язаними  з  ліквідацією НС,  контролює  готовність 
відповідних місцевих органів  з питань НС та ЦЗН, підпорядкованих сил 
ЦО до дій за призначенням;
   здійснює  відповідно  до  закону  державний  нагляд  і  контроль  за 
виконанням  вимог  ЦО  і  техногенної  безпеки,  заходів  щодо  запобігання 
виникненню НС та ліквідації їх наслідків, станом готовності сил і засобів ЦО 
до проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення 
НС;

бере участь у проведенні державної експертизи містобудівної докумен-
тації  та  проектів будівництва техногенно небезпечних об’єктів  у частині 
додержання вимог  ЦО і техногенної безпеки;

координує діяльність  місцевих органів  виконавчої  влади,  підприємств, 
установ  та  організацій  усіх  форм  власності  щодо  пошуку  і  рятування 
людей, проведення пошуково-рятувальних робіт, ліквідації виливу нафто-
продуктів, шкідливих хімічних та радіоактивних речовин у довкілля;

оповіщає  населення  за  розпорядженням  начальника  ЦО  району  про 
загрозу і виникнення НС, контролює належне функціонування територіаль-
них та об’єктових систем оповіщення;
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розробляє разом із заінтересованими організаціями прогнози ймовірності 
виникнення  НС природного  і  техногенного  характеру,  визначає  підлеглі 
території за наявністю потенційно небезпечних об’єктів, виробництв та заг-
рози виникнення стихійного лиха, визначає і контролює показники ризику 
на об’єктах господарювання і в адміністративно-територіальних одиницях;

організовує в установленому порядку надання допомоги населенню, яке 
потерпіло внаслідок надзвичайної ситуації;

визначає разом з органами місцевого самоврядування  склад, місця розмі-
щення та оснащення сил і засобів місцевої ланки підсистеми Єдиної дер-
жавної системи;

забезпечує контроль за  накопиченням,  збереженням та цільовим вико-
ристанням фінансових резервів і  матеріально-технічних ресурсів,  призна-
чених для ліквідації НС та їх наслідків;

створює,  організовує  підготовку  і  забезпечує  цільове  використання 
пошуково-рятувальних  і рятувальних формувань під час проведення робіт 
з ліквідації НС та їх наслідків;
    організовує впровадження в практику досягнень науки і техніки під час 
проведення робіт з ліквідації наслідків НС та Чорнобильської катастрофи; 
    організовує фінансове, матеріально-технічне забезпечення підпорядко-
ваних сил ЦО;
    організовує фінансове, матеріально-технічне забезпечення 
підпорядкованих сил ЦО;
    розробляє, погоджує або затверджує плани дій з цивільної оборони та 
заходів щодо запобігання виникненню і ліквідації можливих НС та їх нас-
лідків,  які  є  обов’язковими  до  виконання  всіма  органами  управління  з 
питань НС та ЦО, підприємствами, установами та організаціями усіх форм 
власності;
   організовує підготовку органів управління і сил ЦО та населення до дій в 
умовах НС;

 організовує роботу щодо забезпечення безпеки осіб, які залучаються до 
роботи  у  районах  виникнення  НС,  і  збереження  вантажів,  що  достав-
ляються у ці райони;

забезпечує  виконання  на  відповідній  території  зобов’язань  за  міжна-
родними договорами у сфері цивільного захисту населення і територій від 
наслідків НС;
   погоджує питання добору і розстановки кадрів для підпорядкованих сил 
цивільної оборони;
   розробляє (в межах своєї компетенції)  пропозиції  щодо удосконалення 
нормативно-правових  актів  та  у  встановленому  порядку  вносить  їх  на 
розгляд  обласному,  Київському  та  Севастопольському  міському  управ-
лінню з питань НС та районній державній адміністрації;

організовує  (в  межах своєї  компетенції)  виконання  законів  та  інших 
нормативно-правових актів, здійснює контроль за їх реалізацією;

забезпечує  (в  межах своєї  компетенції)  реалізацію державної  політики 
стосовно  державної  таємниці,  встановлює  контроль  за  її  збереженням  в 
апараті відділу та організаціях, що належать до сфери його управління;

формує обсяги замовлень на матеріально-технічні засоби, необхідні для 
потреб органів цивільного захисту населення і сил ЦО району;
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здійснює  відповідно  до  закону  комплексні  перевірки  стану  цивільної 
оборони на відповідній території;

контролює проведення навчань,  тренувань із  цивільного захисту насе-
лення і цивільної оборони в районі і населених пунктах, на підприємствах, 
в установах та організаціях усіх форм власності;
     здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

 5. Відділ має право: 
одержувати безоплатно від органів виконавчої  влади та органів місце-

вого  самоврядування,  статистичних  органів,  підприємств,  установ  та 
організацій  усіх  форм  власності  інформацію,  необхідну  для  виконання 
покладених на нього завдань;
    заслуховувати посадових осіб інших структурних підрозділів  районної 
державної адміністрації, керівників підприємств, установ та організацій усіх 
форм  власності  та  в  установленому  законом  порядку  надсилає  їм  обо-
в’язкові для виконання розпорядження про усунення недоліків і порушень 
вимог цивільної оборони і техногенної безпеки;
    відповідно до закону проводити перевірки стану ЦО і готовності до дій у 
НС органів управління, сил і засобів підприємств, установ та організацій 
усіх форм власності; 

залучати до проведення заходів, пов’язаних із забезпеченням запобігання 
виникненню та у разі виникнення НС, органи управління з питань НС та 
ЦО,  сили  та  засоби  підприємств,  установ  та  організацій  усіх  форм 
власності;

брати  участь  у  порядку,  встановленому  законом,  у  перевірці  стану 
створення, збереження та обґрунтованості витрачання фінансових резервів і 
матеріально-технічних ресурсів,  призначених для ліквідації  НС та їх нас-
лідків, органами управління з питань НС та ЦО, підприємствами, устано-
вами  та  організаціями  усіх  форм власності,  розташованими на  території 
областей та інших адміністративно-територіальних одиниць;
   давати рекомендації підприємствам, установам та організаціям усіх форм 
власності щодо заміщення посад працівників у сфері ЦО, захисту населення 
і  територій  від  НС,  ліквідації  їх  наслідків  та  наслідків  Чорнобильської 
катастрофи. 
   6. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з 
іншими структурними підрозділами районної   державної адміністрації  та 
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та орга-
нізаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян.
    7. Відділ очолює начальник, який у встановленому порядку  призначає-
ться на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміні-
страції  за  погодженням з  начальником управління  з  питань  НС та  ЦЗН 
обласної державної адміністрації.
    На посаду начальника відділу районної у містах Києві та Севастополі  
державної адміністрації можуть призначатись як військовослужбовці, так і 
цивільні  особи  у  порядку,  встановленому  законодавством.  Начальник 
відділу є заступником начальника ЦО району і несе відповідальність за її 
стан у межах району.

8. Начальник відділу:
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    здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідаль-
ність за виконання покладених на відділ завдань та прийняті ним рішення, 
визначає ступінь відповідальності співпрацівників відділу;
     організовує діяльність відділу та його підрозділів, пов’язану з розроб-
ленням і здійсненням заходів щодо запобігання і реагування на надзвичайні 
ситуації та  соціальним захистом  громадян, які постраждали від них та від 
наслідків Чорнобильської катастрофи;
    подає на затвердження голові районної державної адміністрації кошторис 
доходів і  видатків та штатний розпис відділу в межах граничної чисель-
ності та фонду оплати праці його працівників;
   затверджує положення про функціональні обов’язки працівників відділу; 
   призначає на посаду та звільняє з посади працівників відділу;
    розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на 
утримання відділу;
   керує  всіма  видами підготовки підпорядкованих йому військовослуж-
бовців і працівників для виконання в установлені терміни завдань, покла-
дених на відділ;
      забезпечує підготовку у межах своєї компетенції проектів наказів та 
розпоряджень голів відповідних державних адміністрацій;

представляє в місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого 
самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм 
власності інтереси у сфері ЦО, захисту населення і територій від НС та їх 
наслідків;
    звертається з поданням до відповідної державної адміністрації та органів 
місцевого  самоврядування щодо притягнення до дисциплінарної  відпові-
дальності  посадових осіб, винних у невиконанні затверджених заходів та 
планів у сфері ЦО, захисту населення і територій від НС та їх наслідків, 
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи; 

бере участь у порядку, встановленому законодавством, у перевірці стану 
створення,  збереження  та  витрачання  фінансових  резервів  і  матерально-
технічних ресурсів, призначених для ліквідації НС  їх наслідків, органами 
управління з  питань НС та ЦО, підприємствами установами та  організа-
ціями усіх форм власності, дотримання ними вимог ЦО і ТБ, одержує від їх 
керівників потрібні пояснення, матеріали та інформацію;

вносить пропозиції відповідним органам щодо обмеження, а у разі пот-
реби  припинення  роботи  підприємств,  об’єктів  господарської  діяльності, 
окремих  виробництв,  цехів,  експлуатації  робочих  місць  до  усунення 
порушень, які можуть призвести до виникнення НС;

бере участь у розгляді районною державною адміністрацією, органами 
місцевого самоврядування питань ЦО і техногенної безпеки,  дій сил, що 
створені для запобігання виникненню та ліквідації НС;
   скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його 
компетенції.

9.  Відділ  утримується за  рахунок  коштів  державного  бюджету.  Гра-
нична чисельність працівників відділу (крім військовослужбовців, гранична 
чисельність  яких  визначається  в  установленому  порядку),  фонд  оплати 
праці працівників відділу та видатки на утримання відділу затверджуються 
головою районної  державної  адміністрації  з  урахуванням техногенних та 
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екологічних особливостей територій відповідно до розрахункової  мініма-
льної  чисельності  працівників  відділу,  табелю  оснащення  і  завдань  на 
особливий період, що визначаються МНС України.

Матеріально-технічне забезпечення відділу (службовими і складськими 
приміщеннями,  службовим  автотранспортом  та  іншими  матеріально-тех-
нічними засобами) здійснюють районні, районні у містах Києві та Севас-
тополі  державні адміністрації.

Кошторис доходів і видатків та штатний розпис відділу затверджується 
головою районної, районної у містах Києві та Севастополі  державної адмі-
ністрації в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників.

10.  Відділ  є  юридичною особою, має  самостійний  баланс,  рахунки  в 
установах  банків,  печатку  із  зображенням  Державного  Герба  України  і 
своїм найменуванням.    

“ЗАТВЕРДЖЕНО”
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