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I. СПОСОБИ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В НС 
1. Організація і проведення евакуаційних заходів : 

• Створення органів управління евакуаційними заходами (ЕК, 
ЕПК, ППЕ, СЕП…); 

• Підготовка заміської бази для заміської бази для евакуйованих 
і роззосередженних; 

• Знайомство з маршрутами евакуації; 
• Вивчення нормативно-правової бази (Наш р-н: Андр.р-н 

Житомир.обл., маршрут:Васильк.-жд. Андр.). 
 

2. Створення засобів індивідуального і колективного захисту: 
• Забезпечення протигазами індивідуального користування (ГП-5, 

ГП-7, ПДФ-2Д(2м),  КЗД-4у, ІП-4, ІП-5) 
Розміри ГП-5:  L<62 см→0, 62-64→1, 64-66→2,  66-68→3,  
68-70→4); 

• Забезпечення протигазами промислового призначення у сфері 
виробництва (марки «М», «К», «Я»); 

• Забезпечення населення засобами індивідуального медичного 
захисту (ІА, ІПП-8). 
 

3. Розробка і підтримка в готовності засобів колективного захисту: 
• Система сповіщення населення «Увага всім!»; 
• Сховища різної категорії: КП, ПУ та ін.; 

(150-600,  600-200, >2000, ПРУ≤150 чол.); 
• Протирадіаційні укриття (підвали); 
• Підручні засоби колективного захисту (печери, підземні 

пустоти); 
(% укриттів: ≈20000 – КПІ; ≈30% по Україні). 
 

4. Підготовка і проведення медичних і медико-протиепідеміологічних 
заходів в НС: 

• Науково-практичний центр надання екстреної допомоги; 
• Спеціальні медичні формування; 
• лікувальні установи; 
• Створення «служби медицини катастроф»; 
• Координатор «служби» - центральна координаційна коміссія 

(ЦКК МОЗ) під керівництвом міністра; 
• Створення «служби медицини катастроф» на регіональному 

рівні: АР Крим, області, Києв, Севастополь; 
• Входять: а) територіальні центри екстренної допомоги; 

                б) спеціалізовані бригади пост.готов.; 
                в) медичні формування; 
                г) лікувальні установи. 
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5. Протиепідеміологічний захист населення 
Мета: попередити виникнення епідемій в осередку НС. 

 Заходи протидії: 
• ретельна розвідка місцевості з залученням радіологів, токсикологів, 

хіміків та ін.; 
• вивчення особливостей розвитку інфекційних захворювань в 
даній місцевості; 
• підготовка сил і заходів для ліквідації інфекційних захворювань; 
• введення заходів з ізоляції району епідемії -  "карантину" або 

"обсервація"; 
• підготовка та утримання в готовності  протиепідеміологічних  

ресурсів. 
 
6. Протихімічний захист населення здійснюється: 

• створення СІВ (100÷105%); 
• створення СКЗ; 
• хімічна розвідка і контроль. Виявлення ЗХЗ; 
• постійний моніторинг в зоні ХЗ; 
• захист продуктів харчування і води; 
• чітке знання правил поведінки в ЗХЗ; 
• знання методів і способів надання медичної допомоги 

при ураженні людей СДОР, БОВ. 
7. Протирадіаційний захист: 

• утримання в готовності СІЗ; 
• утримання в робочому стані приладів дозиметричного контролю 

(щорічний ТО); 
• створення резерву заходів медичної профілактики (табл.йода); 
• знання типових режимів захисту: 

     а) військовий час (довідник, додаток 21):  
         1-3 - цивільне населення; 
         4-7 – робочі,студенти; 
         8- для ГО.   
     б) При аварійних викидах (5 режимів): 
          №1 → Р1=0,1÷0,3 мР/год;     1) укриття дітей; 
                                                           2) загерметизація квартир; 
                                                           3) герметизація продовольства. 
 
          №2 → Р1=0,3÷1,5 мР/год;     1),2),3) 
                                                           4) йодизація проф. дет.; 
                                                           5) заборонена  
 
          №3 → Р1=1,5÷15  мР/год;     1),2),3),4),5) 
                                                           6) проведення йодистої     
                                                         профілактики  всього населення. 
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          №4 → Р1=15÷100 мР/год;     7) евакуація населення; 
 
          №5 → Р=100÷1,0    Р/год;     8) повна евакуація. 
 

8. Резервування продуктів харчування, медичних засобів, фінансових і 
матеріально-технічних ресурсів.  
Щорічно з бюджету ≈Х% на створення і утримання ресурсів. 
 

II. ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ м.КИЄВА І КИЇВСЬКОЇ ОБЛ. 
КИЇВСЬКЕ ВОДОСХОВИЩЕ (КВ) 

  Об’єкт небезпеки №1 для Києва і населених пунктів, розташованих по 
правому і лівому берегу Дніпра вниз за течією. Найбільш небезпечним 
варіантом є варіант прориву греблі Київського водосховища з наступним 
руйнування гідротехнічних споруд, розташованих вниз за течією Дніпра. 
Лівий берег Київського водосховища відгороджений земляною дамбою 
довжиною 40 км. Це є елементом збільшення ризику і тому Європейські 
офіційні організації по гідротехнічній безпеці і відносять Київське 
водосховище до найбільш небезпечним гідротехнічних об’єктів світу. 
 
Технічні характеристики Київського водосховища: 
 

1. Площа дзеркала води 922 км2 
2. Об’єм води 3,73 км3 
3. Середня глибина водойми 4 м 
4. Перепад рівнів 11 м 

Ширина греблі: 
- по гребеню 7 м 

5. 

- по основі 250 м 
6. Повністю затоплено 1966 р. 
7. Довжина напірного фронту 42 км 
 

  За експертними оцінками фахівців у разі прориву греблі буде  
затоплено частину Києва, включаючи Поділ і частину лівого  берега  
(Троєщина, Воскресенка, Березняки та ін). Крім того на поверхню потрапить 
≈90 млн.т радіоактивного мулу (по цезію і стронцію), будуть  зруйновані  
ГТС  нижележащих станцій і без даху над головою  залишаться  ≈ 20 млн. 
 чоловік. Основним вражаючим  чинником  при  аварійних  затопленнях 
 є гідравлічна ударна хвиля і швидкість  затоплення.  Швидкість  затоплення  
буде  визначатися швидкістю руху хвилі прориву (за статистикою 
3÷25 км / год,  а для гірськихрічок - до 100 км / год). 
 

              (м/с) 
 

При  g=10 м/с2;  H=11 м; Vb=14,8 м/с (54 км/год). 
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Висота хвилі прориву визначається за співвідношенням 
 

 
де H�=20 м. 
 

Якщо h=15 км, то     
 
Через 20÷25 гідравлічний удар обрушиться на Троєщину, Воскресенку.  

При віддаленні висота Нв зменшується (за даними розрахунками в р-
не Ржащева Нв≈ 3м). Тривалість спаду води з водосховища визначається 
наступноюзалежністю: 

 
 
де W=3,73 км3, 
     N=350 м3/с·м 
     В- ширина                в (м). 
Якщо взяти W=3,73 км3, В=20 м. 
 

 
 

Заходи щодо недопущення НС на КВ: 
  Гарантійний строк експлуатації КВ – 100 років. 
 Створена автоматична система виявлення і попередження будь-
яких руйнуваньструктури КВ. 

 Будівництво захисних дамб з боку найбільш  ймовірних  шляхів  
затоплення районів (Русанівка, Березняки, Кілова, Переяслов-
Хмельницький). 

 Систематичний огляд підводної частини. 
 Створення системи аварійного скидання води. 

 
ЧОРНОБИЛЬСЬКА АЕС 

 
  Другим об'єктом особливої небезпеки для Києва і Київської області 
є ЧАЕС та ІЯД, якщо азимут середнього вітру буде в межах осі 0±5. Аварія  
на ЧАЕС сталася в ніч з 26.04. на 27.04.1986 р. з руйнуваннями  реактора  
РВПК (реактор великої потужності контурний) четвертого блоку. 
  Відповідно до міжнародних норм МГЕТ характеру аварії привласнений 
вищийрівень – 7 рівень безпеки. Також необхідно нагадати, що в даний  час  
в  світі  функціонує  > 450 АЕС різного типу. 
  Станом на сьогоднішній день серйозні аварії мали місце: 

 1961 р. (США) – вибух реактора (6 рівень безпеки); 
 1979 р. (США) – вибух з викидом радіації (5 рівень безпеки); 
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 1986 р. (СССР,ЧАЕС) – вибух реактора з радіоактивними викидами (7 
рівень безпеки); 

 2011 р. (Японія, Фукусіма-2) – вибух реактора з викидами активності (5 

рівень безпеки).       
 
Аварія на ЧАЕС: 

- тепловий вибух реактора; 
- в навколишнє середовище викинуто 4% активності (8т) (залишилось в 

реакторі ≈180 т  урану); 
- всього викинуто 1850 ПБК активності. На частку цезію 137 доводиться 

– 270 ПБК (П-пета=105); 
- Опромінене ядерне паливо зараз знаходиться в наступних станах: 

 частина фрагментів ядерного палива викинуто в верхні поверхи  
будівлі; 

 частина палива знаходиться в структурі застиглих лав; 
 частина розчинено у воді нижніх поверхах зі 
ступенем забруднення ≈10 мГ/л; 

 мелкодисперсний радіоактивний пил (≈10 т) розсіяний по всіх 
приміщеннях. 

  Загальна картина забруднення території припадає на Білорусію, РФ,  
Україна  і частково країни Прибалтики. На Україні:  зона відчуження, 
зона обов'язковоговідселення,зона добровільного відселення. Постраждало ст
аном на 2010 - 3млн.чол. Під час аварії загинуло - 31 осіб. 
  Стан рівня безпеки ЧАЕС зараз: 

1) Час гарантійної експлуатації саркофага обмежений (термін гарантії - 30 
років). Минуло 25 років; 

2) Об'єкт залишається потенційно ядернонебезпечним; 
3) Об'єкт таїть радіаційну небезпеку у вигляді застиглих лав, забрудненої 

води та радіоактивного пилу; 
4) Об'єкт залишається пожежонебезпечним; 
5) Об'єкт сейсмонебезпечний; 
6) Рівень безпеки не гарантований єдиним проектом (аналогів в світі 

немає). 
Що зроблено з метою забезпечення безпеки: 

 повністю проведена дезактивація території станцій та підземних  
маршрутів; 

 Зведено = укриття-1 = над 4 блоком; 
 забезпечена герметизація внутрішнього об'єму; 
 завершено демонтаж нестабільних частин саркофага; 
 завершена стабілізація опорних балок даху саркофага; 
 розроблена і впроваджена централізована система контролю 
параметрів  внутрішнього стану; 

 впроваджена система фільтрації внутрішнього об'єкта з  щотижневою  
зміною фільтрів; 
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 Розроблена законодавча база з радіаційної безпеки: 
o про поводження з радіоактивними відходами; 
o енергетична стратегія України до 2030 р. (2006) стратегія  

поводження; 
o з відходами раліоактівнимі на Україну (2009 р.). 

Що передбачається зробити: 
 закінчити зведення "Укриття-2", що забезпечить повну безпеку; 
 безперервно ведуться роботи з утилізації забрудненої техніки (> 2 млн 
м3) вмогильнику "Буряківка", "Розсоха"; 

 створюється база для будівництва сховищ ЦСВЯП. 
 

III. КИЇВСЬКИЙ  ВОДОКАНАЛ 
 

 Київський водоканал забезпечує поставку чистої води населенню м. 
Києва,  медичним організаціям і промисловим підприємствам. За ознаками 
 потенційної небезпеки він відноситься до категорії епідеміолого-хімічно 
 небезпечних об'єктів. Структурно підприємство складається з двох 
 водозабірних  станції (Дніпровський водозабір - м.Вишгород;  Деснянський  
водозабір - н/п Троєщина) та системи  бюветних  свердловин  (188 одиниць).  
Виробництво ≈800тис.м3-Днепр.ст., ≈400 тис.м3-Деснян.ст., ≈300 тис.м3 -
 бювети). 
  Щодоби в житлові будинки і організації надходить ≈1,5 млн. м3  
чистої питної води, яка відповідає всім вимогам  стандартів. Система  
очищення  води коагуляція і частково  озонування.  На етапі  готовності 
 вода піддається хлоруванню, оскільки загальна  довжина  водогонів  
м.Києва ≈3,5 тис. км. При таких  відстанях  забезпечити  епідеміологічну 
 безпеку без хлорування практично неможливо. Для очищення  води  
ежеуточно необхідно витрачати ≈60т коагулянтів і близько 2млн. квт електро
енергії (практично на київську воду витрачається енергія, яка виробляється 1 
блоком  АЕС). Бюветна система базується на підйомі води з водоносних  
горизонтів сеноманського (глибина 175 м) і  Юрського горизонту 
(глибина 380 м). Бюветна вода абсолютно чиста, якщо не порушена  
технологія  буріння і герметичність труб. 
У чому ж причина потенційної небезпеки станції? 
  1) Якщо будуть зменшені норми використання коагулянтів, то до 
нас в організм можуть потрапити різні збудники епідемій (холери,  
жовтяниці  та інших); 
  2) Для знезараження води на кожній станції використовується  хлор,  
який зберігається в закритих ємностях на території загальної маси від 60 
до 90 р. Можуть бути різні варіанти виходу хлору у навколишнє середовище 
з подальшим хімічним зараженням. При певних умовах (β= 0 для  Дніпро-
вського  водозабору і β = 900 для  Деснянського  водозабору) центральні  
райони м.Києва потрапляютьв зону хімічного зараження з часом вражаючої 
дії 20÷24 години. (Випадок руйнування ємності з хлором мав місце в 1989 р. 
в серпні місяці на хабаровській  водозабірної станції. Постраждала 41 особа). 
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  За інформацією головного санітарного лікаря Києва київська вода за 
бактеріологічними, хімічними та радіологічними показниками відповідає 
стандартам і безпечна в санітарно-епідеміологічному і токсикологічному 
відношенні. Вміст хлороформу в середньому не перевищує 50 МкГ/л 
(при нормі 60 МкГ/л). 
  Деякі застереження використання київської води: 

 бажано воду в сирому вигляді не використовувати як питну; 
 для приготування їжі доцільно воду відстоювати протягом 2-3 діб; 
 якщо є можливість пропускати воду через фільтри (у житлових 
будинках водопровідні труби ніхто не чистить); 

 для  підвищення якості води як питного продукту доцільно отримувати 
талу воду(важка вода виморожується і йде у відхід). 
 

Хлор (Cl2): 
• зеленувато-жовтий газ з різким запахом; 
• ГДК в робочій зоні 0,001 мг/л; 
• в 2,5 рази важчий за повітря. У випадку аварії  переміщається  понад  

Землею; 
• знижений стан настає при Р = 5÷7 атм; 
•  при випаровуванні утворює білий туман; 
• ПК при експозиції 1 год - 0,01 мг/л; 
• СК при експозиції 1 год - 0,1 0,2 мг/л; 
• в повітрі визначається приладом УГ-2 або ВВПХР. 

 
Захисні засоби: 

o промислові протигази марки "В" і "М"; 
o ДП-5 (ГП-7); 
o ПДФ і КЗД-4; 
o ІП-4; ІП-5. 

 
Перша допомога: 

• надіти протигаз і вийти на свіже повітря; 
• інгаляція киснем; 
• повний спокій; 
• вдихання нашатирного спирту; 
• промивання чистою водою носа, рота очей; 
• прийом у всередину теплого молока з содою або кави. 

 
 


