
НАКАЗ 

від 2.11.2009         № 22 

м.Запоріжжя 

 

Про оцінку хімічної ситуації  
та  ліквідації  наслідків  надзви- 
чайної ситуації 
 

На хімічно небезпечному об’єкті відбулася аварія. В результаті аварії 

викинуто в атмосферу небезпечна хімічна  речовина. Від зруйнованої ємності 

на відстані 13 км. знаходиться населений пункт, який може потрапити в зону 

хімічного зараження. 

В результаті оцінки хімічної обстановки встановлено: 

Площі поширення первинної і вторинної хмари СДЯВ рівняються 
1

S

=10,815 км 2 , 
2

S =1,046 км 2 . При забезпеченості 35 % і кількості робітників 

270, зразкова кількість потерпілих буде становити 27%, це 73 чоловік.   

Тривалість вражаючої дії хлору буде зберігатися 0,901  доби, тобто 21.624 

годин. 

Наказую: 

1. Відповідальному ________________ сповістити особистий склад про 

початок проведення евакуації – негайно після отримання наказу. 

2. Вивести персонал об’єкту, що не бере участь у формуванні ЦО в 

напрямку, перпендикулярному напрямку руху зараженого повітря на 

1,5 км використовуючи для захисту органів подиху тканини, змочені у 

воді, і бавовняні частини одягу. Після виходу із зони зараження люди, 

які отримали незначні ураження повинні звернутися в медичні 

установи для одержання необхідної допомоги (відповідальний 

_____________ ). Термін виконання – негайно після аварії. 

3. Формуванням ГО об’єкта (відповідальний  _______________ : 



4. Відповідальному ________________ забезпечити населення і особистий 

склад засобами протихімічного та медичного захисту, впродовж 1 

години після отримання наказу про евакуацію. 

5. Провести негайну герметизацію об’єкта. (Відповідальний 

________________) 

6. При інтенсивному витоку для осадження газів використовувати 

вапняне молоко, розчин каустичної або кальцинованої соди. Створити 

велику зону безпеки. Сповістити компетентні органи. У разі якщо 

речовина потрапила в каналізацію або систему скидання стічних вод 

над поверхнею виникають пари з сильним подразнюючою дією. На 

водних шляхах заборонити рух суден. При витоку великої кількості 

речовини оголосити аварійну тривогу. У житлових і небезпечних 

промислових районах провести евакуацію. Дезактивація.  

Гашене вапно, аміак, луги, р-р соди або каустику, вода, їдкий натр, 

карбонат натрію, гідроксид кальцію. На 1т СДОР 10т води, 13т 10% 

NaOH або 4т 25% аміаку.  (Відповідальний ________________) 

7. По закінченню робіт провести спеціальну обробку техніки й санітарну 

обробку людей, які брали участь у ліквідації аварії. Дегазацію одягу, 

засобів індивідуального захисту здійснювати на станціях 

знезаражування одягу. (Відповідальний ________________) 

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник ЦО                                         ________________. 

 

 

 
 


