
КАФЕДРА  ТОЗНТ  



 

Кількість  НС, які мали місце в Україні в 1997 – 2011 р.р. 

Надзвичайні ситуації 
1997 –  

2006    
2007 2008  2009 2010 2011 

Всього  4248  368 312 264 254 221 

Техногенного характеру 2319 196 165 130 130 134 

Природного характеру 1506 152 126 117 108 77 

Соціально-політичного 

характеру 
423 20 21 17 16 10 

Державного рівня 91 8 8 2 5 5 

Регіонального рівня 302 32 12 29 16 3 

Місцевого рівня 1389 164 131 109 107 89 

Об'єктового рівня 2466 164 161 124 126 125 

Загинуло людей 7073 614 587 356 361 353 

Постраждало людей 35103 1377 959 1511 753 985 

Мат. збитки (млрд.грн.) 4,5 0,83 4,8 0,5 1.0 0,09 



Організація діяльності уповноваженого 

керівника  та штабу з ліквідації  

наслідків НС 



Навчальні питання 
  

 1. Уповноважений керівник (УК) та  

алгоритм його дій по ліквідації НС. 

  

 2. Положення про штаб з ліквідації НС. 

Порядок утворення, основні завдання та 

структура штабів з ліквідації НС. 

 

 3. Оперативно-технічна та звітна 

документація штабів з ліквідації НС. 
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1. Уповноважений керівник (УК) та  алгоритм його 

дій по ліквідації НС. 
Призначення УК  

 Для загальної координації дій Ц і МОВВ під  час ліквідації НС 

державного рівня, рішенням КМУ утворюється спеціальна Урядова 

комісія з ліквідації НС та призначається УК з ліквідації НС – 

перший віце-прем’єр-міністр, віце-прем’єр-міністр чи керівник 

одного з ЦОВВ або його перший заступник. 

 УК з ліквідації НС призначається з урахуванням розроблених 

планів реагування на НС. Планами передбачається спеціальне 

навчання і періодичне тренування осіб, які можуть призначатися УК 

з ліквідації НС. 

 УК з ліквідації НС державного рівня встановлює порядок та 

режим роботи Штабу і приступає до безпосередньої організації і 

координації аварійно-рятувальних робіт з ліквідації НС. Урядова 

комісія та Штаб розміщується у Кризовому центрі МНС або у в 

іншому місці - за визначенням їх керівників.  

 



 У разі виникнення НС регіонального або місцевого рівня 

спеціальна комісія з ліквідації НС та Штаб розміщуються на 

відповідних пунктах управління або безпосередньо на місці 

подій.  Керівництво організацією та проведенням робіт у зоні 

НС до прибуття Уповноваженого керівника покладається на 

комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та НС 

держадміністрації, на території якої виявлено об'єктивні 

передумови або факт виникнення НС. 

 

 У разі виникнення НС об’єктового рівня спеціальна 

комісія з ліквідації НС та Штаб розміщуються на відповідних 

пунктах управління об’єкта (кабінет начальника ЦО, в захисній 

споруді або безпосередньо на місці подій). 



Алгоритм дій УК з ліквідації НС 
Організує  взаємодію  органів  управління і сил,  що  залучаються  до ліквідації НС державного рівня, згідно зі 

змістом розділу VIII Плану реагування на НС державного рівня. 

 Організує, з метою першочергового життєзабезпечення постраждалого населення та оперативного 

ліквідування НС і її наслідків, контроль за виконанням усіх видів забезпечення під час дій у зоні НС. 

 Організує забезпечення, контроль та координацію робіт, пов'язаних з виконанням заходів безпеки під 

час дій у режимі НС. 

 Подає КМУ звіт щодо прийнятих рішень і стану справ під час ліквідації НС. 

 Подає, у разі виникнення НС регіонального або місцевого рівня, звіт органу, який його призначив. 

Виконує (через Штаб та оперативну групу) наступні завдання: 

 

 визначає зону ураження НС, організовує рятування людей та надання медичної допомоги; 

 збирає та аналізує дані про обстановку в зоні НС; 

 визначає  напрями ліквідації НС, приймає рішення  щодо проведення РІНР, захисту населення і та 

забезпечення життєдіяльності постраждалого населення; 

 розробляє оперативні плани ліквідації НС, зосереджує у районі НС необхідні сили і технічні засоби та  

вводить їх у дію; 

 визначає кількість, склад, порядок і терміни  залучення АРФ; 

 організовує   взаємодію   АРС  та   АРФ, залучених до ліквідації НС; 

 здійснює керівництво та облік роботами з ліквідації НС: 

 веде облік загиблих та постраждалих внаслідок НС; 

 здійснює інформування населення про наслідки НС та правила поведінки в зоні НС; 

 організовує   проведення   евакуаційних   заходів,   крім   загальної   або часткової евакуації населення; 

 зупиняє діяльність об'єктів в зоні НС та вводить обмеження доступу на територію цієї зони; 

 залучає   до   проведення  робіт   АРФ громадські організації та  громадян за їх згодою, необхідних 

транспортних та інших технічних засобів підприємств, які знаходяться у зоні НС; 

 зупиняє АРР у разі підвищення рівня загрози життю рятувальників та інших осіб, які беруть участь у 

ліквідації НС; 

  



Дії УК по ліквідації НС 
 Організує  взаємодію  органів  управління і сил,  що  

залучаються  до ліквідації НС. 

 Організує життєзабезпечення постраждалого населення,  

оперативну ліквідацію НС та її наслідків, контроль за 

виконанням усіх видів забезпечення під час дій у зоні НС. 

 Організує забезпечення, контроль та координацію робіт, 

пов'язаних з виконанням заходів безпеки під час дій у зоні НС. 

 Подає КМУ звіт щодо прийнятих рішень і стану справ під 

час ліквідації НС. 

 Подає, у разі виникнення НС регіонального або місцевого 

рівня, звіт органу, який його призначив. 



Через Штаб та оперативну групу виконує наступні завдання: 
 

 визначає зону ураження НС, організовує рятування людей та надання медичної 

допомоги; 

 збирає та аналізує дані про обстановку в зоні НС; 

 визначає  напрями ліквідації НС, приймає рішення  щодо проведення РІНР, 

захисту населення і та забезпечення життєдіяльності постраждалого населення; 

 розробляє оперативні плани ліквідації НС, зосереджує у районі НС необхідні 

сили і технічні засоби та  вводить їх у дію; 

 визначає кількість, склад, порядок і терміни  залучення АРФ; 

 організовує   взаємодію   АРС  та   АРФ, залучених до ліквідації НС; 

 здійснює керівництво роботами та їх облік з ліквідації НС: 

 веде облік загиблих та постраждалих внаслідок НС; 

 здійснює інформування населення про наслідки НС та правила поведінки в зоні 

НС; 

 організовує   проведення   евакуаційних   заходів,   крім   загальної   або 

часткової евакуації населення; 

 зупиняє діяльність об'єктів в зоні НС та вводить обмеження доступу на 

територію цієї зони; 

 залучає   до   проведення  робіт   АРФ громадські організації, громадян,  

необхідні транспортні та інші технічні засоби підприємств, які знаходяться у зоні НС; 

 зупиняє АРР у разі підвищення рівня загрози життю рятувальників та інших 

осіб, які беруть участь у ліквідації НС; 

  



Керівництво АРР об’єктового рівня  

 Під час ліквідації НС у підпорядкування УК переходять усі 

аварійно-рятувальні служби та формування, що залучаються до ліквідації 

надзвичайної ситуації.  

 Розпорядження УК є обов'язковими для виконання всіма 

суб'єктами, які беруть участь у ліквідації НС, а також громадянами і 

організаціями, які знаходяться в зоні НС. 

 До прибуття УК його обов'язки виконує керівник спеціалізованої 

аварійно-рятувальної служби, що прибула до зони НС першою. 

 Ніхто не має права втручатися в діяльність УК до відсторонення 

його в установленому порядку від виконання обов'язків і за умови 

прийняття на себе керівництва з ліквідації НС або до призначення іншого 

УК. 
  

  



 Залежно від обставин, що склалися в зоні НС, УК самостійно приймає 

рішення щодо: 

 проведення евакуаційних заходів; зупинення діяльності об'єктів, що 

знаходяться в зоні надзвичайної ситуації, та обмеження доступу людей у цю зону; 

залучення в установленому порядку до проведення робіт необхідних 

транспортних засобів, іншого майна підприємств, установ та організацій, що 

знаходяться в зоні НС, формувань аварійно-рятувальних служб громадських 

організацій, а також громадян за їх згодою; 

зупинення аварійно-рятувальних робіт, якщо виникла підвищена загроза 

життю рятувальників та інших осіб, які беруть участь у ліквідації НС. 

Після ліквідації НС НС подає органу, що його призначив, звіт щодо 

прийнятих рішень і перебігу подій під час ліквідації НС. 

 



2. Положення про штаб з ліквідації НС. Порядок утворення, 

основні завдання та структура штабів з ліквідації НС. 
Положення про штаб з ліквідації НС. Порядок утворення, основні 

завдання та структура штабів з ліквідації НС. 

 

Згідно із статтею 18 Закону України "Про аварійно-рятувальні  

служби"( 1281-14 ) УК з ліквідації НС утворює робочий орган – штаб з 

ліквідації НС. 

 Положення про штаб з ліквідації НС техногенного та природного 

характеру  (далі - Штаб) затверджено постановою Кабінету Міністрів 

України № 1201 від 19.08. 2002 р. Положення  визначає  засади  

функціонування  штабу  з ліквідації  НС  техногенного   та   

природного характеру. 

 Штаб з ліквідації НС є робочим органом з ліквідації НС.  

Залежно від рівня НС утворюється : 

 штаб з ліквідації НС державного рівня; 

 штаб з ліквідації НС регіонального рівня; 

 штаб з ліквідації НС місцевого рівня; 

 штаб з ліквідації НС об'єктового рівня. 

 



Час 

виникнення 

НС   

дата, год, хв. 

Інформація про аварійну обстановку,  

зміст завдань з ліквідації аварії 

згідно з  

ПЛАС або оперативними планами, 

хід АРР. Звіт про виконання завдань 

П І Б, підпис 

особи, яка 

видала 

завдання, та 

особи  

відповідальної 

за  виконання  

1 2 3 

3. Оперативно-технічна та звітна документація 

штабів з ліквідації НС 

 
ОПЕРАТИВНИЙ ЖУРНАЛ З ЛІКВІДАЦІЇ НС 

 

Об'єкт (територія, підприємство)            _____________________________ 

Орган, якому підпорядкований об'єкт   _____________________________ 

Вид НС                                                          _____________________________ 

Осередок (місце) надзвичайної ситуації  ____________________________ 

Час виникнення надзвичайної ситуації (дата, год., хв.) _______________ 



ОПЕРАТИВНИЙ ПЛАН  N __ ЛІКВІДАЦІЇ НС 
___________________________________________________________________ 

(вид НС, місце, дата і час її виникнення) 

Об'єкт (територія, підприємство) _____________________________ 

Орган, якому підпорядкований об'єкт _________________________ 

Час (дата, год., хв.) розроблення _______________________________ 

Обстановка в зоні НС на час розроблення _____________________ 

№ 

з/п 

Перелік заходів з 

ліквідації НС 

Термін  

виконання 

(дата, год.) 

Особи 

відповідальні за 

виконання 

Відмітка про 

виконання або 

причини 

невиконання 

1 2 3 4 5 

УК з  ліквідації НС                                     Керівник АРР 

__________________________             ___________________________ 

(підпис) (прізвище, ініціали)                       (підпис) (прізвище, ініціали)  



ЖУРНАЛ 

ОБЛІКУ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ПІДРОЗДІЛІВ 

АРС (ФОРМУВАНЬ) ТА ІНШИХ ОСІБ, ЗАЛУЧЕНИХ  

ДО ЛІКВІДАЦІЇ НС 

№ 

з/п 

 

Прибуття  

у зону 

ПІБ Посада 

Вибуття із зони 

НС 
Примітк

а 
Дата, год., 

хв. 
Дата, год., хв. 

1 2 3 4 5 6 



ЖУРНАЛ 

ОБЛІКУ АНАЛІЗІВ ПРОБ (ПОВІТРЯ, 

ВОДИ, ГРУНТУ) 

№ 

з/п 

Відбір проби 

Назва 

показ 

ника 

Визначення 

проби 
Методи

ка 

вимірю

вань 

Резуль 

тати 

вимірю 

вань 

Дата 

відбору 

проби, 

год., хв. 

 

Місце 

та 

умови 

відбору 

проби 

Тип 

проби 

 

Дата, 

год., 

хв. 

Місце, 

організа

ція, 

викона 

вець 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



ПЛАН 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЛІКВІДАЦІЇ НС  

№ 

з/п 

Найменування 

техніки 

Оди

ниця 

вимі

ру 

Кіль

кість  

Термін 

доставки 

Відповіда

льний за 

виконанн

я 

Викона

вець 

Відмітка 

про 

виконанн

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 











HAPPY  END 




