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З’ясування завдання; 

оцінка обстановки; 

прийняття рішення 

Планування дій ОУ та сил ЦЗ на основі 

рішення і доведення його до виконавців 

 Контроль виконання заходів та 

надання допомоги 



 

 

  В Україні функціонує понад 23 

тисячі ПНО, з них більш ніж 8 

тисяч ОПН та близько 1,3 тисячі 

ХНО. 

 
Журнал “Надзвичайна ситуація”, №3, 2010 р. 

 



Навчальні питання: 

1. Вивчення завдання, аналіз та оперативне 

прогнозування обстановки при: 

   а) техногенному характеру аварії на ХНО; 

   б) захопленні ХНО терористами. 

2. Вивчення завдання, аналіз та прогнозування 

обстановки при аварії на залізниці (навчальний 

фільм). 

3. Прийняття рішення  і створення наказу щодо 

захисту працівників об'єкта галузі.  
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 1а. Вивчення завдання, аналіз та довгострокове 

(оперативне) прогнозування обстановки при 

можливої аварії техногенного характеру на ХНО. 

                                Завдання: 
    На ХНО, який розташован на відстані 7,5 км від об'єкту 

галузі знаходиться дві ємності по 50 т хлору. Навколо ємностей 

побудовано обвалування висотою 3 метра. ХНО та об'єкт 

галузі знаходяться у межах міста N (місцевість – “закрита”). 

    При оперативному прогнозуванні приймаються таки 

метеорологічні умови: 

                 інверсія, швидкість вітру – 1 м/с,  

         температура повітря +20 С. 
    Для оперативного прогнозування розрахунки виконуються за 

максимальним об'ємом одиночної ємності. 

  
 



        L=7,5 км 

Схема можливої хімічної обстановки при аварії ХНО 

М 1:100000 

(1 см = 1 км) 
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Методика оперативного прогнозування 
    При розповсюдженні хмари НХР по суцільної "закритої"  

місцевості глибина прогнозованої ЗМХЗ: 

                    Гпр = Гт /Ксх /Кзм, де                         (1) 

   Гт - табличне значення глибини зони ( ємності НХР не 

обваловані  (розлив – "вільний"), місцевість "відкрита”, 

ступінь заповнення найбільшої ємності – 70% від паспортного 

об'єму, руйнування – повністю), (табл.8); 

   Ксх – коефіцієнт, що враховує тип сховища і характеризує  

зменшення глибини ЗМХЗ при виливі "у піддон" (при умовах 

зберігання НХР в обвалованих ємностях) в залежності від 

висоти обвалування Н (м) (табл.1). 

    Кзм – коефіцієнт зменшення глибини розповсюдження хмари 

НХР для кожного 1 км довжини “закритої” місцевості (табл.3);  

    L – глибина зони “закритої” місцевості. 

    Розповсюдження хмари приймається у колі 360°. 

 



Рішення 

 
   1. Кількість хлору, яка вилилась у піддон: 35 т. Для 

спрощення використання таблицею 8 приймемо – 40 т.            

Тоді, згідно з табл.8: Гт ≈ 46 км; 

   2. При висоти обвалування Н = 3м (табл.1): Ксх = 2,5; 

   3. При розповсюдженні хмари НХР по міської 

забудові (табл.3): Кзм = 3,5; 

   4. Тоді, згідно формулі (1): Гпр = 5,3 км. 

 
  На схему нанести ЗМХЗ з визначеними  параметрами. 
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Методика оперативного прогнозування 
         При розповсюдженні хмари НХР по несуцільної "закритої"  

місцевості глибина прогнозованої ЗМХЗ: 

Гпр = Гт /Ксх – Гзм, де 

    Гт (табл.8)  - табличне значення глибини зони ( ємності НХР 

не обваловані, місцевість відкрита, ступінь заповнення  

ємності – 70% від паспортного об'єму, руйнування - повністю); 

    Ксх (табл.1) – коефіцієнт зменшення глибини ЗМХЗ в 

залежності від висоти обвалування Н (м); 

 

    Гзм =                      – глибина зони, на яку зменшується Гпр  

 

    при проходженні хмари НХР на “закритій” місцевості; 

    Li – глибина зони і – тої “закритої” місцевості; 

    Кi (табл.3) – коефіцієнт зменшення глибини розповсюдження 

хмари НХР для кожного 1 км довжини і – тої “закритої” 

місцевості. 

     Розповсюдження хмари приймається у колі 360°. 
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1б. Вивчення завдання, аналіз та довгострокове 

(оперативне) прогнозування обстановки при 

захопленні ХНО терористами.  

При захоплені ХНО терористами дуже велика 

імовірність, що будуть зруйновані як всі ємності з хлором, 

так і обвалування. 

Тоді, кількість хлору, яка може вибухнути,  дорівнюється      

70 т, а Ксх = 1,0.  

При цьому, згідно з табл.8  Гт = 65,6 км. 

По аналогії з п.1а Гпр = Гт/ Кзм = 18,7 км.  

 

На схему (рис.1) нанести ЗМХЗ з визначеними  параметрами. 

 

Зробити висновки по пунктах 1а та 1б. 

 



 

 

 

2. Вивчення завдання, аналіз та 

прогнозування обстановки при аварії на 

залізниці (навчальний фільм). 

 



 

Кожен з слухачів знаходиться у ролі:  

 

1.Члена оперативної групи штабу з 

ліквідації НС (оперативна група ЦОВВ, до 

якого належить об'єкт галузі). 

2.Керівника об'єкту – начальника ЦЗ 

об'єкту.  



Місце аварії 

(машиніст) 

Черговий по  

з/станції 

ОЧ ГУ  

з питань НС 

міста 

 

ОЧ ГУ МВС 

міста 

 

 

Сили і засоби 

ЦЗ  залізниці 

 

Черговий  

диспетчер по 

залізниці 

Керівництво 

залізниці 

 

ОЧ ГУ МНС 

міста 

 

 

ОЧ 

управління 

з питань НС 

району 

 

 

Начальник 

ЦЗ  об’єкта 

 

Схема проходження інформації при аварії на 

залізниці  



Схема проходження інформації від об’єкта де виникла НС 



      

     Термін проходження інформації від органу 

управління Системи об'єктового рівня до 

державного не повинен перевищувати 1 

години, а передачі інформації від оперативно-

чергової (диспетчерської) служби 

центрального і місцевого органу виконавчої 

влади, органу місцевого самоврядування, 

підприємства, установи та організації 

(незалежно від форми власності і 

господарювання) до оперативно-чергової 

служби МНС – 5 хвилин. 



Введення в обстановку 
В (час, дата) в наслідок аварії на залізниці зійшло з колії 

декілька цистерн з хлором. В наслідок розгерметизації двох 

цистерни відбувся вилив біля 100т хлору ( розлив НХР, - 

“вільно”). 

Об'єкт галузі розташован на відстані 15 км від місця аварії. 

Місцевість умовно – “відкрита”. На об'єкті працюють 400 осіб, 

захисні споруди – відсутні, засобами індивідуального захисту 

забезпечені 50% особового складу.  

 

Метеорологічні дані: 

напрямок вітру: західний; 

швидкість вітру: 2 м/с; 

температура повітря: Т = 0ºС; 

ступінь вертикальної стійкості повітря (СВСП) – 

ізотермія (табл.7); 

На схемі нанести необхідні дані з обстановки. 
 



        L= 15 км 

ХЛОР – 100 т  

час, дата 

Схема можливої хімічної обстановки при аварії на транспорті 

М 1:200000 

(1 см = 2 км) 
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Рис.2 



            Після вивчення і аналізу даної  інформації провести 

прогнозування хімічної обстановки з метою 

обґрунтованого прийняття рішення з захисту працівників 

об'єкту. 

       Для чого необхідно визначити зону можливого 

хімічного забруднення (ЗМХЗ). 

       ЗМХЗ приймається як сектор круга, форма і розмір 

якого залежать від швидкості і напрямку вітру.  

      Основними параметрами ЗМХЗ є її глибина - Г та 

коефіцієнт  φ, який визначає кутовий розмір зони 

(сектора). 

      Глибина зони визначається згідно з табл.9 (ізотермія), 

коефіцієнт  φ визначається згідно з табл.5. 

      Визначити параметри ЗМХЗ і нанести їх у масштабі  

М 1:200000 на схему. 

 



            Після вивчення і аналізу даної  інформації провести 

прогнозування хімічної обстановки з метою 

обґрунтованого прийняття рішення з захисту працівників 

об'єкту. 

       Для чого необхідно визначити зону можливого 

хімічного забруднення (ЗМХЗ). 

       ЗМХЗ приймається як сектор круга, форма і розмір 

якого залежать від швидкості і напрямку вітру.  

      Основними параметрами ЗМХЗ є її глибина - Г та 

коефіцієнт  φ, який визначає кутовий розмір зони 

(сектора). 

      Глибина зони визначається згідно з табл.9 (ізотермія), 

коефіцієнт  φ визначається згідно з табл.5. 

      Визначити параметри ЗМХЗ і нанести їх у масштабі  

М 1:200000 на схему. 

(Г ≈ 18 км, φ = 90°) 



Схема можливої хімічної обстановки при аварії на транспорті 

М 1:200000 

(1 см = 2 км) 
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Рис.3 

 



      Для прийняття рішення  і створення наказу на 

ліквідацію наслідків НС треба:  

     визначити час підходу забрудненого повітря до 

об'єкта; 

     розрухувати можливі втрати робітників та 

службовців. 

     Час підходу забрудненого повітря до об'єкта 

визначається за формулою: 

t = L / V, год.,  

де  L – відстань від джерела забруднення до об'єкта, 

км; 

     V – швидкість переносу переднього фронту 

забрудненого повітря в залежності від швидкості вітру 

(табл.2) км/год. 

     Можливі втрати працівників згідно з табл.6 при 

знаходженні у будівлях без протигазів складають 50%.  
      



  

 

     При швидкості повітря 2 м/с, (ізотермія)  

V= 12 км/год. 

     Тоді, t = 1 год.15 хв. 

 

 

     Структура втрат може розподілятися таким 

чином: 

легкі – до 25 осіб (до 25%); 

середньої тяжкості – до 40 осіб (до 40%); 

зі смертельними наслідками – до 35 осіб (35%). 

 

 

 



 

Протигази ГП-7 забезпечують захист від хлору 

при концентрації 5 мг/л протягом 40 хв. 

При використанні додаткових патронів: 

ДПГ-1 -------- 80 хв. (аміак – 30 хв.); 

ДПГ-3 ---------100 хв. (аміак – 60 хв.). 

  



Наказ 
         “___“________200_р.         м. N                             №_______ 

  

          Про проведення заходів ЦЗ 

          у зв'язку з аварією на залізниці 

 

          У ……………… на відстані 15 км від об'єкту на захід 

відбулася аварія на залізниці: зійшло з колії декілька цистерн з 

хлором. В наслідок розгерметизації двох цистерн відбувся вилив 

біля 100т хлору ( розлив НХР, - “вільно”). Хмара зараженого 

повітря рухається в напрямку об'єкту.  Час підходу зараженої 

хмари від моменту аварії по прогнозу 1 год. 15 хв. 

         В зв'язку з реальною загрозою забруднення наказую: 
 

 

 



 

      1.Голові комісії з питань ТЕБ та НС …………………………... 

……………………………………………………………………………. 

      2. Начальнику служби радіаційного та хімічного захисту……  

…………………………………………………………………….........… 

      3. Голові евакуаційної комісії …………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

      4. Начальнику медичної служби ………………………………...  

……………………………………………………………………………. 

      5. Начальнику транспортної служби  …………………………... 

……………………………………………………………………………. 

      6. Начальнику служби безпеки (охорони) ……………………… 

……………………………………………………………………………. 

      7. Особі з питань НС (начальнику штабу) …………………….. 

……………………………………………………………………………. 

      8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

                                              Начальник ЦЗ об'єкту ……………… 

 



       1.Голові комісії з питань ТЕБ та НС …………………….. 

ввести  в дію план реагування на загрозу та виникнення НС 

техногенного та природного характеру об'єкта в повному обсязі 

та приступити до виконання передбачених заходів – негайно.  

      2. Начальнику служби радіаційного та хімічного захисту 

……………….. розгорнути пост хімічного спостереження  та 

організувати хімічний контроль складу повітря з доповіддю 

через …… хв., а при різкий зміні обстановки – негайно. 

      3. Голові евакуаційної комісії ………………… уточнити у 

районної держадміністрації розташування безпечного району і 

маршрути евакуації. Евакуацію працівників провести негайно. 

      4. Начальнику медичної служби …………………. бути  

готовим до прийому уражених хлором і наданню першої 

медичної допомоги потерпілим. 

      5. Начальнику транспортної служби  …………… виділити 

автотранспорт для проведення евакуації працівників. 

       

    

 



 

      6. Начальнику служби безпеки (охорони) …………………….. 

організувати заходи по забезпеченню громадського порядку  та  

регулювання руху на об'єкті, у місцях розміщення  

евакуйованих охорону коштів і спецчастини.  

      7. Особі з питань НС (начальнику штабу) …………………..  

про хід виконання заходів з евакуації доповідати в управління  

(відділ) з питань НС держадміністрації району (міста)  

відповідно табелю термінових донесень.    

      8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

                                              Начальник ЦЗ об'єкту ……………… 

 



        L 

Схема можливої хімічної обстановки при аварії на : 

                                        - ХНО {М 1:100000 (1 см = 1 км)}; 

                                                   - транспорті {М 1:200000 (1 см = 2 км)}. 
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ПІВДЕНЬ 

СХІД 

Рис.3 



Заходи для запобігання та організації дій у НС 
на ПНО та ОПН: 

1. Проведення ідентифікації ПНО; 

2. Проведення паспортизації ПНО; 

3. Розробка ПЛАС; 

4. Проведення ідентифікації ОПН; 

5. Розробка декларації безпеки ОПН та проведення ії 
експертизи; 

6. Страхування цивільної відповідальності ОПН; 

7. Укладення угоди з державними АРС на постійне та 
обов'язкове обслуговування; 

8. Створення об'єктових АРС; 

9. Створення об'єктових систем раннього виявлення 
НС. 

 


