
1. Роль і місце ЦО. 

ВР України у лютому 1993 року прийнято закон «Про ЦО України», який 

проголошує, що громадяни України мають право на захист свого життя і здоров'я 

від наслідок надзвичайних ситуацій (НС) і вимагати від уряду України і інших 

органів державної виконавчої влади, адміністрації підприємства, установ і 

організацій, незалежно від форм власності і господарювання гарантій щодо 

забезпечення його реалізації. 

2. Визнання та основні завдання ЦО. 

ЦО України є державною сис. сил і засобів, що створюються для організації та 

забезпечення захисту населення від наслідків НС. 

Цю систему складають: 

Органи державної виконавчої влади всіх рівнів; органи повсякденного 

управління процесами захисту населення; сили та засоби, що призначені для 

виконання завдань ЦО, фонди фінансових, медичних мат-технічних ресурсів, 

передбач. на випадок НС; системи зв’язку оповіщення та інформаційного 

забезпечення. 

Заходи ЦО поширюються на всю територію України, усі верстви населення, а 

розподіл за обсягом та відповідальністю за їх виконання здійснюється за 

територіально-виробничим принципом. 

3. Завдання ЦО. 

1) Запобігання виникнення НС техногенного походження. 

2) Запровадження заходів щодо зменшення збитків та втрат при аваріях, 

катастрофах через великі пожежі та стихійні лиха. 

3) Ліквідація наслідків НС. 

4)  Оповіщення населення про загрозу і виникнення НС у мирний та воєнний 

часи та постійне його інформування про наявну обстановку. 

5) Захист населення від наслідків НС. 

6) Організація життєзабезпечення населення під час НС. 

 

 



4. Організація і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт (РНР) у 

районах НС. 

1) Створення с-н аналізу і прогнозування управ., оповіщення та зв’язку, 

спостереження і контролю за різними видами зараження, підтримання їх 

готовності для сталого функціонування у НС. 

2) Підготовка і перепідготовка керівного складу ЦО, її органів управління та 

сил, навчання населення застосовувати засоби індивідуального захисту і 

діяти в НС. 

5.  Організаційна структура ЦО. 

Підприємства незалежно від форм власності і господарювання: 

1) Планують і здійснюють необхідні заходи, щодо захисту працівників від 

наслідків НС. 

2) Планують та проводять заходи щодо сталого функціонування об’єктів і 

забезпечення життєдіяльності працівників у НС. 

3) Забезпечують створення сил і засобів щодо попередження і ліквідації 

наслідків НС, навчання працівників способам захисту і діям у НС в складі 

формувань. 

4) Створюють і підтримують у постійній готовності лок. сис. оповіщення і 

зв’язку. 

5) Фінансують заходи захисту працівників, попередження та ліквідації НС, 

створ. резерви фінанси. і матер-техн. ресурсів для ліквідації НС. 

Начальником ЦО підприємства є його керівник, він створює штаб ЦО і 

призначає начальника штаба ЦО. 

6. Сили ЦО. 

Силами ЦО є війська, спеціалізовані і невоєнізовані формування. 

1) Війська ЦО виконують завдання із захисту населення від наслідків НС, а 

також проводить рятувальні та інші невідкладні роботи. Комплектування 

військ здійснюється на підставі закону України «Про загальний 

військовий обов’язок і військову службу», а також за контрактом. 

2) Спеціалізовані формування – організаційно оформлені підрозділи, що 

створюються для виконання спец робіт. Комплектація здійснюється за 

контрактом з числа досвідчених фахівців. 



3) Невоєнізовані формування ЦО – це групи людей, які об’єднані в команди, 

забезпечують спец технікою і майном, призначені та підготовлені для 

виконання покладених на них завдань у НС. 

7. Класифікація НС. 

НС – це порушення умов життя і діяльності людей на об’єкті або території, 

спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом чи іншою небезпечною 

подією, яка призвела (може призвести) до загибелі людей або значних 

матеріальних втрат. 

НС розрізняються: 

1) За причинами походження: техногенного характеру, природного, 

соціально політичного, воєнного. 

2) Відповідно територіального поширення, обсягів збитків, кількості 

загиблих: 

a) Загально державний: коли для ліквідації НС потребуються ресурси, 

що перевищують можливості однієї області або 1% зведеного річного 

бюджету, загинули понад 5 осіб, постраждали понад 300, істотно 

погіршилися умови проживання для понад 3000 осіб. 

b) Регіональний: НС на території 2 чи більше районів, що перевищує 

можливості одного району, понад 1% зведеного річного бюджету, 

загинули від 3-5 осіб, постраждали 50-300, погіршились умови від 

300-3000. 

c) Місцевий: НС виходить за межі об’єкта, потрібні ресурси, що 

перевищують можливості об’єкта, загинули 1-2, постраждало 50-200, 

погіршились умови 100-300. 

d) Об’єктний: до 1% річного бюджету, загинула 1 особа, постраждали до 

20, погіршились умови до 100. 

8. НС, що можливі на Україні. 

1. НС природного характеру.  

1) Геологічні НС, сейсмоактивні зони (Зх. Укр, Пд.).  Зсуви, обвали та 

осипи. 

2)  Гідрологічні НС – повені, селі, маловоддя. Вздовж узбережжя Чорного і 

азовського морів. 



3) Метеорологічні НС. Дощі – Крим, Карпати, в теплий період – град. 

Сильна спека, що призводить до засухи. Сильні вітри (Карпати, Донбас), 

на морі призводять до штормів. 20-29м/с – шквальний вітер. Смерчі (Зп, 

Херсонська, Крим), пилові бурі, сильні снігопади, заметілі, сильні 

морози, ожеледдю, пожежі, інфекційна захворюваність (дифтерія, 

правець, кір, свинка,..) 

4) Гострі кишкові інфекційні хвороби. Туляремія – 23 області, лептоспіроз, 

сибірська виразка – 16, вірус західного Нілу – 6 областей. Інфекційні 

хвороби тварин – туберкульоз, лептоспіроз, сибірська виразка, чуча. 

2. НС техногенного характеру 

Транспортні НС, НС на радіаційно-небезпечних об’єктах. На території України 

діють 5 АЕС, з 16-ма енергетичними ядерними реакторами і 2 дослідних ядерних 

реактора, а також >8000підприємств і організацій, що використовують у 

виробництві науково-дослідні роботи та медич практиці радіоактивні речовини, а 

також зберігають і переробляють радіоактивні відходи.  

НС на хім.-небезпечних об’єктах. В Україні функціонує 1810 обєктів 

господарювання, на яких зберігаються або використовуються понад 183 тис тонн 

сильнодіючих речовин (СОР), в тому числі 9,8 тис тон хлору, 180,4 тис тон 

аміаку. 

Гідрологічні аварії – прориви гребель з утворенням хвиль прориву та затоплень. 

9-10. Ядерне ураження. 

Осередок  - це територія, в межах якої в наслідок дії ядерної зброї утворилися 

масові ураження людей, тварин і рослин, або руйнування будівель і споруд. 

Вражаючі фактори ядерної зброї. 

1) Ударна хвиля – обл. різкого стискування середовища, яке у вигляді сфери 

розповсюджується в усі боки від місця вибуху зі швидкістю більшою за 

швидкість звуку. Ураження людей і тварин – до загибелі. Ураження 

довкілля – до повного руйнування. 

2) Світлове випромінювання – сукупність видимого світла та близьких до 

нього за спектром ультрафіолетового світла та інфрачервоних променів. 

Ураження людей – опіки, сліпота тимчасова. Довкілля – окремі пожежі, 

зона суцільних пожеж, зона горіння і тміння. 



3) Проникаюча радіація – це гамма випромінювання і потік нейтронів, що 

потрапляють в довкілля із зони ядерного вибуху. Променева хвороба. 

Довкілля – зміни у матеріалах, радіотехніці, оптиці. 

4) Електромагнітний імпульс – це магнітні поля, що виникають при 

взаємодії альфа-випромінювання з атомами і молекулами довкілля і 

передають останнім імпульс енергії. Ураження – пробій ізоляції кабелів, 

псування напівпровідникових приладів. 

5) Радіоактивне зараження – забруднення території продуктами ядерного 

вибуху. Ураження – променева хвороба, виразка шкіри, руйнування 

тканин, розвиток пухлин, порушення. 

11. Осередок хімічного зараження. 

Зона хім. зараження – територія, на яку вплинула безпосередня дія зброї та 

територія, над якою розповсюдилась хмара забрудненого повітря з вражаючими 

концентраціями. 

Осередок – територія, в межах якої в наслідок дії отруйних речовин сталося 

масове ураження людей, тварин і рослин. 

1) Концентрація – кількість отруйної речовини, що знаходиться в одиниці 

об’єму зараженого повітря. 

2) Щільність зараження – кількість ОР, що знаходиться на одиниці площі 

місцевості або іншої поверхні. 

3) Стійкість – це здатність ОР зберігати свою вражаючу дію в повітрі або на 

місцевості протягом визначеного часу. 

4) Токсичність – здатність ОР спричиняти враж. дію на людей і тварин. 

12. Бактеріологічне ураження. 

Зона ураження – це район місцевості або обл. провітреного простору, які 

заражені біологічними збудниками хвороби в небезпечних для населення межах. 

Осередок – територія, на якій в наслідок дії бактеріологічної зброї виникли 

масові ураження людей, тварин, рослин. 

Ураження людей і тварин можуть спричинятися збудниками різних інф. хвороб. 

Найнебезпечніші – чума, натуральна віспа, холера, сибірка, ботулізм. 

 



13. Звичайна зброя. 

Одним із основних видів озброєнь є авіація і авіаційні боєприпаси. Серед 

звичайних засобів нападу значне місце займає запалювальна зброя, запалювальні 

речовини та прилади їх застосування, вражаюча дія якої заснована на 

безпосередньому впливі високих температур на людей, техніку, тощо. 

14. Комплекс заходів по захисту населення у НС. 

1) Оповіщення та інформування 

2) Спостереження і контроль за довкіллям 

3) Укриття в захисних спорудах 

4) Евакуаційні заходи 

5) Медичний захист 

6) Радіаційний і хімічний захист 

15. Способи оповіщення населення. 

Оповіщення і зв'язок у НС забезпечується за допомогою єдиної національної 

системи зв’язку. Сигнали оповіщення ЦО доводяться до всіх громадян наявними 

способами зв’язку, мовлення, оповіщення. 

Оповіщення організується відповідними органами ЦО та НС за схемою, 

затвердженою начальником ЦО відповідного рівня. Здійснюється за допомогою 

радіомовлення та телебачення. Таким повідомленням передує уривчасте звучання 

елктросерен, що означає «Увага всім!!!!» 

16. Евакуація і розселення. 

Організований вивіз і розміщення в заміській зоні робітників і службовців, 

підприємств і організацій, що продовжують роботу в містах і на об’єктах, 

розташованих поза цими містами. 

Заміська зона – територія, за межами зон можливих руйнувань, установл. для 

міст і важливих об’єктів, розташованими поза цими містами. 

Евакуація – організований вивід робітників і службовців, підприємств і 

організацій, що припиняють або переносять свою діяльність у заміську зону, а 

також непрацездатного населення і населення не зайнятого на виробництві. 

 

 



17. Організація розосередження й евакуації  

Евакуація і розселення – це організаційний вивіз-вихід і розміщення в заміській 

зоні робітників і службовців, підприємств, що продовжують роботу в міста і на 

важливих об’єктах, розташованих поза цими містами.  

Заміська зона – територія, за межами зон можливих руйнувань, установлених для 

міст і важливих об’єктів, розташованих поза цими містами. 

Евакуація – це організований вивід робітників і службовців підприємств, що 

припиняють роботу або переносять свою діяльність у заміську зону, а також 

непрацездатного населення і населення не зайнятого у виробництві. 

Райони розселення робітників підприємства що продовжують виробничу 

діяльність у місті повині бути на такій відстані від міста щоб на переїзд у місто і 

на роботу, а також  назад у заміську зону витрачалось не більше 4-5 годин. 

Розселення проводиться по виробничому принципу. Підприємство отримує 1 або 

декілька розташованих поблизу один від одних населених пунктів.  

18. Проведення розосередження й евакуації 

У районі, місті і на об’єктах промислов. евакуаційні комісії розробляють плани 

евакуації та розселення і керують їх проведенням. Збірні евакуаційні пункти 

виконують реєстрацію, облік і відправлення на приміські пункти евакуації. 

Кожен повинен мати: 

Паспорт 

Військовий квиток 

Документи про народження 

Трудове або пенсійне посвідчення 

Свідоцтво про народження дітей 

Необ. Запас продуктів 2-3 дні 

Білизна 

Постільне приналеж. 

Евакуаційна комісія розробляє і керують згідно плану ЦО по прийняттю, обліку, 

розселенню населення, забезпечують евакуйованих, уточнюють графік руху та 

чисельність евакуйованих. 



Приймальні евакопункти – здійснюють облік, розселення евакуйованих. ПЄП 

розгортаються поблизу станцій, пунктів висадки, та кінцевих пунктів пішого 

маршруту. 

Проміжний пункт євак. – розгортається на піших маршрутах, що перевищують 

добовий перехід 40-50 км, де тимчасово розміщують євак. годують, надають 

мед.допомогу і відправляють на кінцевий пункт. 

19. Заходи щодо забезпечення розосередження й евакуації. Транспортне 

забезпечення. Матеріальне забезпечення. Медичне забезпечення 

противорадіаційне забезпечення і противохімічне забезпечення. 

Транспортне забезпечення. Потрібне для перевезення людей, мотер. 

коштовностей, підвозу робочої зміни. Планується і організовується начальником 

автотранспорту ЦО міста за завданням штабу ЦО міста (ОБЛ). 

Матеріальне забезпечення передбачає забезпечення населення продуктами 

харчування  та предметами 1-ї необхідності(за нормами воєнного часу) 

Медичне забезпечення передбачає здійснювати через існуючі мережі лікарень, 

поліклінік і мед.пунктів сіл, що розширюються за рахунок міських лік. установ, 

які виводяться. 

Забезпечення протирадіаційного і протихімічного захисту. 

1. Організація рад. і хам. контролю 

2. Забезпечення засобами індик. захисту 

3. Підготовка засобів сан.обробки знезаражуванням 


