
Кафедра  РУНС 

Радіаційний та хімічний 

захист.  



Навчальні питання: 

 
1. Мета та основні заходи системи ЦЗ України з 

радіаційного і хімічного  захисту населення та 

територій. 

2. Основи прогнозування і оцінка  хімічної 

обстановки у випадку аварій на  ХНО. 

3. Основи прогнозування і оцінка радіаційної  

обстановки у випадку аварій на АЄС.   



Нормативно-законодавчі 

документи: 

 
 1. Конституція України  

 2. ЗУ  від  03.02.1993 № 2974-XII "Про ЦО" 

 3. ЗУ  від  24.06.2004 № 1859 -IV "Про правові 

засади цивільного захисту" 

 4. ЗУ  від 08.06.2000 № 1809-ІІІ "Про захист 

населення і територій від  НС техногенного та 

природного характеру". 

  



 5. Наказ  МНС  від  27.03.2001  № 73/82/64/122 

"Про  затвердження  Методики  прогнозування 

наслідків  виливу  (викиду)  НХР  при  аваріях 

на  промислових  об'єктах  і  транспорті ". 

 

 6. Наказ  МНС  від  06.03.2002  №186  "Про 

затвердження  Методики  спостережень  щодо 

оцінки  РХО ". 

 

 7. Методика   выявления   и   оценки 

радиационной  обстановки  при   разрушениях 

(авариях)  АЭС.  Москва,  ГШ РВ,  1989 г. 

 



Мета РХЗ: 

 
 

 не   допустити   або   максимальне   ослабіти   дію 
радіоактивного    та    хімічного    забруднення 
населення    і   таким   чином   виключити   або 
зменшити   їх   ураження; 

створити   умови   відповідно  до  стійкості  роботи 
об'єктів   господарської   діяльності   та  відповідних  
видів  транспорту  в  умовах   РХЗ; 

виключити  або  значно  зменшити  втрати  серед 
сільськогосподарських   тварин,   запобігти 
забруднення   продовольства,   харчового  сировини,  
вододжерел   та   інших  матеріальних   засобів   РХЗ; 

здійснити  успішне  ведення  рятувальних  робіт  на 
забрудненої  місцевості  та  безпосередньо  в 
осередках   ураження.  



Комплекс заходів РХЗ захисту населення 

№ Заходи  Хто виконує  Сили і засоби  

 

1 

 

Виявлення 

і оцінка 

РХО  

МНС  України,  упр. НС 

областей,  міст,  рай-в, 

 мін - в,  відомств та ОГД  

РАСТ України, РАГ обл. 

ПРХС,  опер.  гр.  прогн., 

ГМС, гр. РХР, лаб., повіт. 

сили, дозори ЗД, річні РХР  

 

2 

Установлення  і 

ввід  режимів  РХЗ 

 

МНС України,  упр. НС 

обл.,  міст,  рай-в,  мін., 

відомств  та  ОГД  

Начальники 

 ЦЗ  

 

3 

Доз. та  хімічний 

контроль  

Упр.НС, ком-ри формув. 

ЦЗ,  нач. ЖЕКів  
Підрозділи  РХР, лаб.  ЦЗ 

(розрахунковим метод.) 

з  доп.  приладів РХР і ДК)  

 

4 

Забезпечення 

населення  і  сил 

ЦЗ  спецмайном  

МНС  України,  упр.  НС 

обл.,  міст,  рай-в,  мін.,  

відомств  та  ОГД 

Склади МНС, міністерств, 

відомств  та ОГД 

5 

 

Ліквідація наслід. 

РХЗ  

МНС  України,  упр. НС, 

служби  ЦЗ,  фор.  РХЗ 

Звед.  загони,  команд, 

гр. РХЗ.  ком. знезаражен  


