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кАм,янкА-БузькА рмоннА шржАвнА Ад/fiнIстрАщя
1,

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
а / бZ'У,', ': /rРфР? м. Кам'янка-Бузька

Про поряdок орzанiзацii padiacliйHozo i
хiлпiчноzо зажuсmу
mераmорiй в районi

насеJlення mа

Вiдповiдно до Закону УкраiЪи <Про мiсцевi державнi адмiнiсфацii>, на
виконаннrI розпорядження голови Лъвiвськоi обласноi державноi адмiнiстрацiТ
ВtД 24.02.2017 J\Ъ 130/0/5-17, з метою забезпеченнrI радiацifiного i хiмiчного
захистУ населеннЯ та територiЙ В районi вiД надзвичайнихл ситуацiй* та
под€Lльшого пiдвищення ефективностi функцiонування Кам'яftка-Бузькоi
районноi ланки територiальноi пiдсистеми Сдс L{з Львiвськоi областi:

1. Затвердити склад розрахунково-аналiтичноi групи у новiй редакцii
згiдно додатку 1. За розрахунково-ан€tлiтичною групою закрiпити визначенl
пости радiацiйного та хiмiчного спостереження (додаток 2) i установи постiйно
дtючоt мережi спостереження i лабораторного контролю за забрудненням
I{авколишнього природного середовища радiоактивними, отруйними

засобами Кам'янка-Бузькогоречовинами та бактерiальними (бiологiчними)
району (додаток З).

2. ЗатвердитИ методичНi рекомендацii щодо складання перелiку
суб'ектiв господарювання, нз яких обладнуються мiсця для проведеннrI
caHiTapHoi обробки населення та сцецiальноi обробки одягу, майна i транспорту
щО додаються, провести комплекс заходiв щодо визначення вiдпойдних
об'сктiв.

з. Затвердити Положення про вtsедення режимiв радiацiйного захисту
та рекомендацii щодо поведiнки населення Кам'янка-Бузького району при
радiацiйних аварiях, що додасться.

4. Сектору з питань цивiльного захисту райлержадмiнiстрацiт (м.
Нетлюх):

4.1 Забезпечити постiйну готовнiсть до проведення спостереження та
дослiдження забрУднення навколиIrrнього природЕого середовища, здiйснення
збору, обробки, передачi та збереження iнформацii про стан радiацiйноi i "

хiмiчноi обстановки i сприяти удосконuLленню ii матерiальноТ бази.
4.2 ОрганiзУватИ систеN,{ат}lчну спецiальну пiдготовку персонЕUIу

лабораторiй, постiв радiацiйного i хiмiчного спостереження та розрахунково-
аналiтl,tчних груп



4.3 Забезпечити введення в
захисту при yMoBi радiоактивного
положенням.

дiю вiдповiдного режиму радiацiйного
затвердженимзабруднення згiдно iз

Органам мiсцевого самоврядування району:
Створити до 25.04.20117 кущовi пункти видачi засобiв радiацiйного i

хiмiчного захисту для забезпечення населення* засобами радiацiйного i
хiмiчного захисту на адмiнiстративних територiях району.

5.2 Вжити заходiв щодо утворення на пiдприемствах, установах та
органiзацiях об'ектових пунктiв видачi засобiв радiацiйного i хiмiчного захисту.

5.З Забезпечити укомплектування i дiяльнiсть пунктiв видачi засобiв

радiацiйного i хiмiчного захисту вiдповiдно до ПоложеннrI про пункти видачi
засобiв радiацiйного i хiмiчного захисту, затвердженого розпорядженням
голови Львiвськох обласноi державноТ адмiнiстрацiT вiд 24.02.201-7
Nь 130/0/5-17

6. Ко ь за виконанням розпорядження покласти на,першого
заступни

*

B.I. Кирилин

5.

5.1
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А. Вашкiвського.
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начсLпьник вiддiлу фiнансового-
господарського забезпечення, начаJIьник РАГ;
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,,Щутка Оксана Михайлiвна

Клiщ Ростислав
Ярославович

Чернецька Марiя
василiвна

нетлюх Михайло
Ярославович

Керiвник апарату
райдержадмiнiстрацiт

- нач€uIьниквiддiлумiстобудування,
архiтектури та будiвництва
райдержадмiнiстрацiТ ;

*

- головний спецiалiст вiддiлу правового Y

забезпечення, взасмодii з правоохорЪ"rr"r"
органами, оборонноi та мобiлiзацiйноi
роботи, запобiгання та виявлення корупцiТ;

провiдний спецiалiст сектору з питань
цивiльного захисту райдержадмiнiстрацiТ.

л. Височанська
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,Щодаток 2

до розпорядження голови

пЕрЕлIк
номерних постiв радiацiйного та хiмiчного спостереження

районнот постiйно дiючоi мережi спостереження i лабораторного контролю

r'J"

J\&

поста

Найменування
населепого

пYнкту

Об'скт господарськоi дiяльностi на якому
створено пост

75 Кам'янка-Бузька гiдрометеорологiчна станцiя

76 Кам'янка - Бузький районrfий вiйськовий
комiсФат f

77 TOB"CBICC кроно,,

78 смт. !обротвiр
Кам'янка-
Бузького
раЙону

ПАТ (ДТЕК Закiденерго>.

t'a

районноТ
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Щодаток З

до розпорядження голови

районноi державноi адмiнiстрацiТ
вiд 2/йrtеэz- Дl//rl0Ё/
Np /з/:,-,_а4 ,i" о

пЕрЕлIк
установ постiйно дiючоi мережi спостереження i лабораторного

контролю за забрулненням навколишнього природного середовища

радiоактивними, отруйпими речовинами та бактерiальними
(бiологiчними) засобами

Кам'янка-Бузького району

ль
пос
та

Категорiя
установи

Найменуванця
лабораторiТ (установи),
'fi вiдомча належнiсть

Мiсце *

розташуванн
я

Зона
обслуговув
ъ ання

79 Лабораторiя Кам'янка-Бузьке районне
лабораторне вiддiлення

Радехiвського
мiжрайонного вiддiлення

.ЩУ "Львiвський
обласний лабораторний

центр МОЗ Украiни"

м. Кам'янка-
Бузька

Територiя
району

80 Районна
лабораторiя

Щержпродспоживслужби
в Кам'янка-Бузькому
районi

м. Кам'янка-
Бузька

ТеритоРiя

району

t* {
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розпорядженням голови'r
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районноi державноТ адмiнiстрацii
2017 року

IИЕ ТОДИtIНI РЕКОМЕНДАЦIi
ЧОДО 

СКЛаДання Перелiку суб'сктiв господарюваннrI, на яких обладнуються
МlСЦЯ ДЛЯ ПРОВеДення caHiTapHoТ обробки населення та спецiальноТ обробки

одяry, маина 1 транспорту

I. Загальнi положення

l. Методичнi рекомендацii щодо складання перелiку суб'ектiв
ГОСПОДаРЮВаННЯ, На яКих обладнуються мiсця для проведення caHiTapHoТ
Обробки населення та спецiальноТ обробки одягу, майна i транспорту (далi -

РеКОМеНДацii) розробленi вiдповiдно до Кодексу цивiльного'захисту Украrди,
розпорядження Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 14 лютого 2002 pqщy JYч 58-р
"ПРО ЗаХОДи Щодо надання населенню санiтарно-гiгiенiчних послуг" з метою
ВИЗНаЧеНня суб'ектiв господарювання незаJIежно вiд форпл власностi, що
НаДаЮТЬ Санiтарно-гiгiенiчнi послуги i можуть з€шучатися до проведення
СаНiтарноi обробки населення та спецiальноi обробки одяц, майна i транспорту
У,РаЗi ВинИкНення надзвичаЙних ситуацiй техногенного та природного
ХаРаКТерУ, надЗвичаЙних екологiчних ситуацiЙ i лiквiдацiТ ix наслiдкiв.

2. РеКОмендацiТ призначенi для районних державних адмiнiстрацiй та
РеКОМеНДОванi органам мiсцевого самоврядування, якi згiдно з вищезазначеним
РОЗПОРЯДЖенняМ Кабiнету MiHicTpiB Украiни повиннi проводити роботу. iз
ВИЗНаЧеНня Та щорiчного уточнення перелiку суб'ектiв господарювання, що
МОЖУТЬ бути заJIученими до проведення caHiTapHoТ обробки населення та
спецiальноi обробки одягу, майна i транспорту.

il

зzLлученими3. !о перелiку суб'сктiв господарювання, що можуть бути зzLлученими
ДЛЯ ПРОВеДення caHiTapHoT обробки населення та спецiалъноТ обробки одягу,
МаЙна i транспорту (зразок додаеться), включаються суб'екти господарювання
ПОбУтового обслуговування населення, установи та органiзацiТ, якi мають у
СВОеМУ складi пiдроздiли для caHiTapHoT обробки людей та одяry, у тому числi
ПРалънi, лазнi, пiдприемства хiмiчноТ чистки, баннсi-оздоровчi комплекси,
ДУшОвi павiльЙони, дезiнфекцiйнi станцii та камери лiкувально-профiлактичних
ЗаклаДiв i установ, пункти мийки автомобiлiв, пересувнi поливнi автомобiлi та
авторозливнi станцiТ.

[[. Порядок проведення робiт щодо визначення суб'сктiв
ГОСпОДарювання. що можyть бчти залyченими до проведення caHiTapHoT
обробки населення та спецiальноi обробки одяry. майна i транспорту

Роботи з визначення суб'ектiв господарювання, що можуть бути
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залу{еними до проведення caнiTapнoT обробки населення та спецiальноТ
обробки одяц, майна i транспорту, доцiльно проводити у такiй послiдовностi:

1. створити робочi групи, до скпаду яких з€шrIити фахiвцiв
вiдгrовiдних структурних пiдроздiлiв мiсцевих державних адмiнiстрацiй,
органiв мiсцевого самоврядування, територiальних органiв MiHicTepcTB та
вiдомств УкраiЪи в областi;

2. провести iнвентаризацiю суб'ектiв господарювання, у разi,
необхiдностi, з виiЪдом на об'скти;

З. провести аналiз та пiдготувати висновки щодо можливостi
зzLлучення об'сктiв до вказаного виду посJrуг з урахуванням ik оснащення
вiдповiдним обладнанням i витратними матерiалами;

4. укласти цивiльно-правовi угоди щодо надання послуг суб'ектами
господарювання, на яких обладнуються мiсця для проведення caHiTapHoT
обробки населення та спецiальноТ обробки одяц, майна i транспорту, у яких
передбачити завдання, обсяги, строки надання послуг та норми Тх оснащення
вiдповiдним обладнанням i витратними матерiалами;

5. пiд час складання перелiку суб'ектiв господарю?ання, що можуть
бути зчtлученими до проtsедення caHiTapHoТ обробки населення та спецiальноТ
обробки одягу, майна i транспорту, повиннi бути BpaxoBaнi державн,i будiвельнi
норми, caHiTapHi правила та вiдомчi накази й iнструкцiТ

a,



", Затверджено

розпорядженням голови
районноi державноi адмiнiстрацii
вiд <Fl >> 2017 року

положвння
про введення режимiв радiацiйного захисту
та рекомендацii щодо поведiнки населення

кам'янка-Бузького району при радiацiйних аваfiях

1. Загальнi положення

1.1. Положення про введення режимiв радiацiйного захисту та
рекомендацii щодо поведiнки населення Кам'янка-Бузького району при
радiацiйних аварiях (далi - Положення про введення режимiв ръдiuцiи"о.озахисту) спрямоВане на забезпеЧення захисту життя, здоров'я та майна людейвiд негативного впливу iонiзуючого випромiно"uъ"r, спр{чиненого
практичноЮ дiяльнiстю, а також у випадках радiацiйних u"upiй, шляхом
виконання запобiжних та рятув€}JIьних заходiв.

Положення про введення режимiв радiацiйного захисту розробленовiдповiдно до Кодексу цивiльного захисту Укратни, Закону Укратни ''про
захисТ людини вiд впливу iонiзуючого випромiнювання", no.run b" Кабiнету
MiHicTpiB УкраiнИ вiд 02.06.2003 J\ъ 813 "ПрЬ затвердження Порядку 

".uurодiiорганiВ виконавЧоТ влади та юридичних осiб, якi провадять дiяльнiсть у сферi
використання ядерноi енергii, в разi виявленнД Радiоактивних матерiалБ 

-у

незаконному обiгу", Вiд 24.07.2013 J\ъ 598 "Про затвердженнrI державного плану
взасмодiт центральних та мiсцевих органiв виконавчоi влади на випадок
вчинення диверсiй щодо ядерних установок, ядерних матерiалiв, iнших джерел'
iонiзуючого випромiнювання у процесi ix використання, зберiганн"* Ьбо
перевезення, а також щодо радiоактивних вiдходiв у процесi поводження з
ними", НорМ радiацiйноi безпекИ УкраiЪИ (нрБу-9 itд-zооО1, Основних
санiтарНих правИл забезпечення радiацiйноi безпеки Украrни (ОСПУ-2005) та
iншиХ норматиВно-закоНодавчиХ aKTiB у сферi цивiльнО.о au*""Ty населення,
територiй, навколишнього природного середовища та майна вiд
надзвичайниХ ситуацiЙ (далi - нс) i визнача€ порядок дiй мiсцевих органiв
виконавчоi влади, органiВ мiсцевого самоврядування, суб'сктiв
господарювання щодо забезпечення захисту людей вiд впливу iонiзуючих
випромiнювань шляхом введення режимiв радiацiйного захисту населення
на пiдвiдомчих територiях.

1.2.виникнення радiацiйноi aBapii супроволжуеться радiоактивним-ЕзаOрудненням мlсцевост1, в результатi чого виникас загроза ураження людей,,
порушеНня виробничоТ дiяльностi промислових пiдприсмств, засобiв зв'язку,
транспорту. kpiM того, радiоактивне забруднення мiсцевостi ускладнрс
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ОРГанiЗацiю та ведення рятувальних i невiдкладних аварiйно - вiдновлюв€tльних
робiт в осередках ураження.

В Цих умовах без застосування заходiв захисту дiя радiацii на людей е
немин)ruою.

З метою виключення масових радiацiйних уражень i опромiнення людей
ВиЩе встановлених допустимих доз, дii населення в умовах радiацiйного
забруднення суворо регламентусться i пiдпорядковуеться певному режиму
радiацiйного захисту.

Пiд режимом радiацiйного захисту розумiють порядок дiй людей,
ЗасТосування засобiв та способiв захисту в зонах радiоактивного забруднення,
передбачаючи максимальне зменшення можливих доз опромiнення.

Режим радiацiйного захисту включае час постiйного перебування
ЛЮДеЙ в Захисних спорудах, обмеження перебування ix на вiдкритiй
мiсцевостi пiсля виходу iз захисних споруд або при веденнi рятува.ltьних i
невiдкладних аварiйно - вiдновлюваJIьних робiт в осередках ураження, а також
передбачае використання засобiв iндивiдуального захlФту
властивостей промислових споруд, технiки i транспорту.

Тривалiсть постiйного перебування людей в захисних споРудах i, в
ЦiломУ, трИвалiсть дотримання режиму захисту зzulежить вiд ряду факторiв,
ВиЗначаJIьними з яких е: piBHi радiацiТ на мiсцевостi, захиснi властивостi
СХОВищ, протирадiацiйних укриттiв, виробничих i житлов"" .rр"мiщень, а
Також встановленi (допустимi) дози опромiнення. З урахуванням цих факторiв
розробляються режими радiацiйного захисту населення.

Щотримання цих режимiв захисту викJIючае радiацiйне ураження i
опромiнення людей вище встановлених доз опромiнення.' 1.З. У цьому Положеннi про введення режимiв радiацiйного за*Йсrу,,
наведенi нижче термiни вживаютъся у таких значеннях:

АваРiйне опромiнення - непередбачене пiдвищення опромiнення
персоналу Tal або населення внаслiдок радiацiйноТ aBapiT.

Вiдвернута доза - доза, яка вiдвертаеться внаслiдок застосування
конкретного контрзаходу i вираховусться як рiзниця мiж дозою без
ЗасТосування контрзаходу i дозою пiсля припинення дii введеного
контрзаходу.

ВТРУчання - будь-яка дiя, спрямована на зменшення опромiнення або
запобiгання йому чи можливостi опромiнення людини вiд джерел, що не
НаЛеЖаТЬ до сфери контрольованоi практичноi дiяльностi або якi вийшли з-пiд
контролю.

Втручання безумовно виправдане - таке втручання, якщо значення
вiдвернутих ним доз настiльки велике, що користь для здоров'я вiд цього
втручання явно перевищуе той сумарний збиток, яким ця акцiя'
супроводжуетъся.

Втручання безумовно виправдане TepMiHoBe - таке втр)л{ання, при
реа-гriзацiТ якого вiдвернута доза пов'язана iз загрозою виникнення гострих
клiнiчних проявiв променевого ураження: променевоi хвороýи,
променевих опiкiв шкiри.
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Втручання виправдане - таке втручання, при якому користь для здоров'я
вiд вiдвернутоi ним дози бiльша вiд загального збитку, завданого введенням.
ЦЬого втр)л{ання.

Втручання невиправдане - таке втручання, при якому величина
вiдвернутоТ ним дози менша деякого мiнiмального рiвня, визначеного як
межа виправданостi. Межi виправданостi вiдповiдае така величина
вiдвернутоi дози, при якiй користь (для здоров'я) вiд втручання виявиться
меншою вiд величини завданого ним збитку.

Щжерело iонiзуючого випромiнювання - об'ект, що мiстить радiоактивну
речовину, або технiчний пристрiй, який створюе або в певних умовах здатний
створювати iонiзуюче випромiнювання,

Щоза (в рамках цього Положення) - узаг€Lльнена н€Iзва ефективноТ,
еквiвалентноТ або поrлиненоТ дози.

Ефекти детермiнiстичнi (нестохастичнi) - ефекти радiацiйного впливу,
що виявJuIються тiльки при перевищеннi певного дозового порогу i Тяжкiсть
наслiдкiв яких залежить вiд величини отриманоТ дози (гостра променева
хвороба, променевi опiки та iH.). ф

безпороговi ефекти радiацiйного впливу,Ефекти стохастичнi
iMoBipHicTb виникнення яких icHye при будь-яких дозах iёнiзуючого
випромiнювання i зростас iз збiльшенням дози, тодi як вiдносна тяжкiсть ik
проявiв вiд дози не з€tпежить. .Що стохастичних ефектiв наJIежать злоякiснi'
новоутворення (соматичнi стохастичнi ефекти) та генетичнi'наслiдки, якi
передаютъся нащадкам (спадковi ефекти).

Iонiзуюче випромiнювання - випромiнювання (електромагнiтне,
корпускулярне), яке при взасмодii з речовиною безпосереднъо або непрямо
викликае iонiзацiю та збудження iT aToMiB i молекул.

Забрулнення радiоактивне - наявнiсть або розповсюджёння
радiоактивних речовин понад iх природний BMicT у навколишньому
середовищi таlабо у тiлi людини.

Збиток - поняття, що використовусться для позначення сукупних втрат.
Збиток включа€ як компонентну, що позначасться поняттям "шкод8 для
здоров'я", так i економiчнi, соцiалъно-психологiчнi та iншi втрати.

Коефiцiснт послаблення радiацii (Кпосл) - показуе, у скiльки разiв доза
радiацiТ гама-випромiнювання, отримана людьми в будiвлi, спорудi, укриттi,
або транспортному засобi, менша дози, отриманоТ за аналогiчний перiод на
вiдкритiй мiсцевостi.

Контрзахiд - будь-яка дiя, яка призводить до зменшення iснуючих
iндивiдуальних таlабо колективних доз опромiнення або iMoBipHocTi
опромiнення внаслiдок aBapiT чи ситуацii хронiчного опромiнення таlабо
зменшення збитку здоров'ю, завданого самим фактом наявностi aBapii чи "

хронiчного опромiнення.
Користь - в загzшьному розумiннi - певнi позитивнi наслiдки, блага,

вигоди. Користь в галузi протирадiацiйного захисту - пе Mipa позитивних для
здоров'я людини наслiдкiв втрr{ання за рахунок вiдвернутоТ внаслiдок цього
втручання дози опромiнення. а
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КРитична група - це частина населення, яка за своiми статево-вiковими,
Соцiально-професiйними умовами, мiсцем проживання та iншими ознаками. ,

отримуе чи може отримувати найбiльшi piBHi огlромiнення вiд цього
джерела.

Лiмiт доЗи (ЛД) - основний радiацiйно-гiгiенiчний норматив, метою якого
е обмеження опромiнення осiб категорiТ А, Б, В вiдусiх iндустрiальних джерел
iонiзуючого випромiнювання в ситуацiях практичноi дiяльностi. У НРБУ-97/
Д-2000 встановленi лiмiт ефективноТ дози та лiмiти еквiвалентноТ дози
зовнiшнього опромiнення.

Опромiнення - вплив на людину iонiзуючого випромiнюваннJI вiд
Джерел, що знаходяться поза органiзмом (зовнiшне опромiнення), або вiд
джерел, що знаходяться всерединi органiзму (внутрiшне опромiнення).

Поryжнiсть поглиненоi в повiтрi дози (ППЛ - потужнiсть дози, що
поглинена в одиницi об'ему повiтря.

Принцип виправданостi - принцип протирадiацiйного захиQту, який.,
ВиМагае, щоб користь вiд вибраноi людськоi дiяльностi перевищувала
пов'язаниЙ з цiею дiяльнiстю сумарний збиток для суспiльствъчи людини.

Принцип неперевищення - принцип протирадiацiйнбго захисту, пкий
вимагае обмеження (неперевищення) величин опромiнення, пвв'язаних з .

вибраною людською дiяльнiстю, встановлених piBHiB.
Принцип оптимiзацiТ - принцип протирадiацiйного захисту, який

ВиМагас, щоб користь вiд вибраноТ людськоi дiяльностi не тiльки
перевищувала пов'язаний з нею збиток, але й була максим€Lльною.

Протирадiацiйний захист - сукупнiсть нормативно-правових, проектно-
конструкторських, медичних, технiчних та органiзацiйних заходiв, що
забезпечують радiацiйну безпеку.

Радiацiйно-ядерний об'скт - будь-якi речовини, пристроТ та споруди, що
мiстять чи можуть вмiщувати ядернi матерiали або джерела iонiзуючого

:випромiнювання (енергетичнi, промисловi, дослiднi, експериментальнi.'
реактори, пристроi, установки, стенди, обладнання, прилади, склади,
сховища, транспортнi засоби, а також електростанцiТ, виробництва,
технологiчнi комплекси, якi використовують TaKi технiчнi засоби, у тому
числi пов'язанi з розробкою, виробництвом, дослiдженнJIм, випробуваннhм,
переробкою, транспортуванням, збереженням ядерних вибухових пристроiЪ).

Радiацiйна безпека - дотримання допустимих меж радiацiйного впливу на
персонzlJI, населення та навколишнс природне середовище, встановлених
нормами, правилами та стандартами з безпеки.

Радiацiйна аварiя (аварiя) - подiя, внаслiдок якоi втрачено контроль над
ядерною установкою, джерелом iонiзуючого випромiнювання, i яка
призводить або може призвести до радiацiйного впливу на людей та_
навколишне природне середовище, що перевищуе допустимi межi,
встановленi нормами, правилами i стандартами з безпеки

Радiоактивне забруднення - забруднення поверхнi землi, атмосфери,
води чи продовольства, харчовоi' сировини, KopMiB i рiзних предметiв
радiоактивними речовинами в обсягах, що перевищують piBeHb,
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встановлениЙ нормами радiацiЙноi безпеки i
радiоактивними речовинами.

правилами робiт з

PiBeHb втручання - piBeHb вiдвернутоТ дози опромiненнrl, при
перевищеннi якого потрiбно застосовувати конкретний контрзахiд у випадку
аварiЙного чи хронiчного опромiнення.

PiBeHb дiт - величина, похiдна вiд piBHiB втру{ання, яка виражасться у
TepMiHax таких показникiв радiацiйних обставин, якi можуть бути вимiрянi:, ,

ПОТУЖНiСТЬ пОглинутоТ дози в повiтрi на вiдкритiй мiqцевостi, об'смна
активнiсть радiонуклiдiв в повiтрi, концентрацii ik в продуктах харчування,
щiльнiсть випадiнь радiонуклiдiв на грунт та iншi.

радiацiйпий захист - сукупнiсть радiацiйно-гiгiенiчних, проектно-
конструкторських, технiчних та органiзацiйних заходiв, спрямованих на
забезпечення радiацiйноi безпеки.

режим радiацiйноfо захисту - порядок дiт населення i використання
засобiв i способiв захисту в зонi радiоактивного забруднення i метою
можливого зменшення дiт iонiзуючого опромiнювання на людей.

РадiацiйниЙ контроль - контроль за дотриманням hорм радiацiйноТ
безпеки i основних санiтарних правил роботи з радiоактивними речовинайи i

tiншими джерелами iонiзуючого випромiнювання, а також отримання
iнформацii про piBHi опромiнення людей i про обстановку на об'ектi та в
довкiллi.

Природний
випромiнюванням

радiацiйний фоrr - опромiнення, зумовлене космiчним
та випромiнюванням природних радiонуклiдiв, природно

розподiлених v землi, водi, повiтрi та iнших елементах бiосфери
Фаза aBapii рання (гостра) - фазu комун€tльноi аварii тривалiстю вiд

декiлькох годин до 1 - 2-ох мiсяцiв пiсля початку aBapii.
Фаза aBapii середня (фаза стабiлiзацll) - ф*а комунальноi aBapiТ, яка

починаеться через один-два мiсяцi i завершусться через 1-2 роки пiсля початку
радiацiйноi aBapii, на якiЙ вiдсутнi (iз-за радiоактивного розпаду)
короткоживучi осколочнi радiоiзотопи.

ФаЗа aBapii пiзця (фаза вiдновлення) - фаза комун€LльноI aBapiТ, що
починаеться через 1-2 роки пiсля початку аварiI, коли основним джерелом
зовнiшнього опромiнення е СslЗ7 у випадах на грунт, а внутрiшнього - 6rlЗТ i
Sr90 в продуктах харчування, якi виробляються на .uЪруд".""" цими
радiонуклiдами територiях.

захиснi споруди цпвiльного захисту (далi - захиснi споруди цз)
iнженернi споруди, призначенi для захисту населення вiд впливу небезпечних
фаКТОРiв, Що виникають внаслiдок надзвичайних ситуацiй, военних дiй Ьбо
терорисТичних aKTiB. Захиснi споруди цЗ за захисними властивостями
розподiляються на сховища i протирадiацiйнi укриття.

2. КритерiТ визначення радiацiйних аварiй

!о критерiТв визначення радiацiйних аварiй вiдносяться:
- грули радiацiйних аварiй;
- класифiкацiя радiацiйних аварiй за масштабами;

1' 
,

i,

t



t',

}в

-фuз" aBapiT.
2.1. Yci радiацiйнi aBapii подiляються

перша група - aBapii, якi не
забрудненням виробничих примiщень,

на двi групи:
супроводжуютъся радiоактивним

проммайданчика об'екта та

територiй, а
неI. За своiм
промисловl l

навколишнього середовища;
друга група - aBapii, внаслiдок яких 

"iдбу"u.r""" радiоактивне
забруднення середовища виробничоi дiяльностi i проживання людей.

2.I.1. У резулЬтатi aBapiT першоi групи втрата регулюючого контролюнад джерелом може супроводжуватися додатковим зовнiшнiм
рентгенiвським, гамма, бета i 

"Ёйrро"rим опромiненням людини.
2.1.2. [о аварiй другоТ групи н€uIежать:

- aBapiТ на об'ектах, Д€ проводяться роботи з радiоактивними
речовинами У вiдкритому видi, якi супроводжуються локалъним
радiоактивним забрудненням об'сктiв виробничого середовища;

- aBapiТ, пов'язанi з радiоактивниМ забрудненняМ виробничого та,
навколишнього. середовища, викликанi проникненням у них радiоактивних
речовиН внаслlдок розгерметизацiТ закритих джерел гамйа, бета i альфавипромiнювання; ч

- радiацiйнi аварii на об'ектах ядерно-енергетичноЁо циклу,
експериМентальниХ ядерних реакторах, а також на скJIадах радiоактивних
речовин i на пунктах поховання радiоактивних вiдходiв, де можливi аварiйнi
ГЕВОаеРОЗОЛЬНi ВИКИДИ ТаlабО рiдиннi скиди радiонуклiдiв у навколишнс
середовище.

2.2. Класифiкацiя радiацiйних аварiй за масштабами.
2.2.1. Масштаб радiацiйноi aBapiТ визначаеться розмiром

також чисельнiстю персоналу i населення, якi втягненi до
масштабом радiацiйнi aBapiT подiляються на два великi класи:
комуна-пьнi.

2.2.2. ЩО класУ промисЛовиХ вiдносятьсЯ TaKi радiацiйнi aBapi1,"
наслiдки яких не поширюються за межi територiй виробничих примiщень i
проммайданчика об'екта, а аварiйне опромiнювання може отримувати уIише
персонztл

2-2.З- Що клаСу комунальниХ вiдносяТься радiацiйнi aBapii, наслiдки якихне обмежуються примiщеннями об'екта i його проммайданчиком, а
поширюються на оточуючi територii, де проживае населення. останне стае,
таким чином, об'сктом ре€Lпьного чи потенцiйного аварiйного опромiнювання.

2.2.4. За масштабом комунальнi радiацiйнi aBapiT бiльш детально
подiляються на:

- локальнi, якщо в зонi aBapiT проживае населення загальною
чисельнiстю до десяти тисяч осiб;

- регiональнi, при яких в зонi aBapii опиняються територiТ декiлькох
населених пунктiв, один чи декiлька адмiнiстративних районiв i HaBiTb,
областей, а загальна чисельнiсть втягненого в аварiю населення перевищуе
десять тисяч осiб;

- глобалънi - це комунальнi радiацiйнi aBapiT, внаслiдок яких утягу€ться
значна частина (чи уся) територiт кратни i iT населення.
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*Що особливого типу глобальних радiацiйних аварiй вiдносяться
коли зона aBapiT поширюеться за межi державних кордонiв.

2.З. Фази aBapiТ.
У розвитку комунtlJIьних радiацiйних аварiй видiляють

часових ф*" (Щодаток 1):
-рання (гостра) фаrа aBapii; }

-середня фазu аварii, чи фаза стабiлiзацii;
-пiзня фаза aBapii, чи фаза вiдновлення.

трансграни:н1,

три ocHoBHi

2.4. OcHoBHi дозовi межi опромiненнrl населення., 2"4.1. Основна дозова межа iндивiдуального опромiнецнrl населення не
повинна перевищувати 1 мiлiзiверта ефективноi дози опромiнення за piK, при
цьому середньорiчнi ефективнi дози опромiнення людини, вiднесънот докритичнот групи, Не повиннi перевищувати основних дозових меж
опромiнення нез€шежно вiд умов та шляхiв формування цих доз. , .*Мiлiзiверт (мЗв) - одиниця вимiрювання eKBiBarreHTHoT та ефективноТ
дози iонiзуючого опромiнення (у системi CI). Позасистемна одиниця - ъ.р.

2.4.2. Нормами радiацiйноi безпеки (далi - нрБу-97lд-9.000) встановленi
категорiТ осiб, якi зазнають опромiнення: Y

категорiя А - особи, якi постiйно чи тимчасово
джерелами iонiзуючих випромiнювань;

категорiя Б - особи, якi безпосередньо не зайнятi роботою.з джерелами
,l , iонiзуюЧих випрОмiнюваНь, але у зв'язкУ з розташуванням робочих мiсць в', примiщеннях та промислових майданчиках об'ектiв з радiацiйно-ядерними

, Технологiями моЖуть отримувати додаткове опромiнення;
категорiя В - все населення.
2.4-З..Щля осiб категорiй А i Б лiмiти доз встановлюються в TepMiHax

iндивiдуальнот рiчноi ефективноi та еквiвалентних доз зовнiшнього
опромiнення (лiМiти рiчноi ефективноi та еквiвалентноТ доз). обмежеЁня"

,l , опромiнення осiб категорii В (населення) здiйснюеться введенням лiмiтiв" РiчноТ ефективНоТ та еквiвалеНтноТ доЗ для криТичних груп осiб категорiТ В.
останне означае, що значення рiчНоТ дози опромiнення осiб, якi 

""одЪп" "критичНу групу, не повиНно переВищувати лiмiту дози, встановленого для.1 категорii В.
Лiмiти ефективноi дози опромiнення (мЗв piK - l):

r. КатегорiяА-20,категорiяБ-2,категорiяВ- 1.

, 2.4.4. Регламентацiя i контроль опромiнення населення здiйснюстъся на
ocHoBi ,розрахункiв рiчних ефективних та еквiвалентних доз опромiнення,,, КРИТИЧНИХ ГРУП. СТРУКТУра, обсяг, методи i засоби цього контролю
регламентуються вiдповiдними роздiлами основних санiтарних правил
роботи з джерелами iонiзуючого випромiнювання (далi - оспу), а також, При
необхiдНостi, спецiальними нормативними актами MiHicTepcTBa охорони-

| , здоров'я Украiни.
, 2.4.5. обМеженнЯ опромiнення населення здiйснюеться шляхом

регламентацl1 та контролю:

працюють безпосередньо з
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- газоаеРозольниХ викидiВ i рiдинниХ скидiВ У процесi роботи
радiацiйно-ядерних об'ектiв;

- BMicTy радiонуклiдiв в окремих об'ектах навколишнього середовища
(водi, продуктах харчування, повiтрi i T.i.).

2.5- На пiдставi прогнозу або ре€Lльних обставин, Що скJI€tлися внаслiдок
aBapii, з урахуванням зазначених критерiiв, застосовуються TaKi ocHoBHi
принI{ипи, на яких будуються радiацiйна безпека,га протирадiацiйний захист в ,

ситуацiях втручань:
-будь-який контрзахiд повинен бути виправданим, тобто отримана

користь (дп" суспiлъства та особи) вiд вiдвернутоi цим контрзаходом дози
повинна бутИ бiльша, нiЖ сумарниЙ збитоК (медичниЙ, економiчний,
соцiально-психологiчний тощо) вiд втручання, пов'язаного з його
проведенням (принцип виправданостi);

- повиннi бути застосованi Bci можливi заходи для обмеження
iндивiдУ€UIьних доз опромiнення на piBHi, нижчому за порiг детермiнiстичних
радiацiйНих ефекТiв, особливо порогiв гострих клiнiчни>r радiацiЙних проявiв
(принцип неперевиrцення); *

- форма втручанНя (контРзахiД або комбiнацiя декiлькох контрзаходtв),
йогО масштаби та тривалiсТь повиннi вибиратися таким чином, щЬЪ рiзницямiж сумарноЮ користЮ та сумаРним збиТком була не тiльки додатною, але i
максимапьною (принцип оптимiзацii).

3. ПовнОваження мiсцевих органiв виконавчоТ влади, oo.u"iв мiсцевого
самоврядування щодо введення режимiв радiацiйного захисту,

спрямоВани{ на захист людини вiд впливу iонiзуючого випромiнювання

На пiдсТавi аналiзу станУ техногеНно - природноi безпеки на територiТ
областi та сусiднiх регiонiв iснують Taki джерела ризику виникнення Нс, якi
пов'язанi з аварiями на АЕс, джерелами iонiзуючого випромiнювання:

- за прогнозами, потенцiйнУ загрозу на територii областi несуть
Хмельницька АЕС та PiBHeHcbKa АЕС; 

?-при транспортуваннi залiзничним транспортом територiею областi
радiоакТивного гIаJIива, радiоактивних вiдходiв, внаслiдоп а"uрiй, можлива
розгерметизацiя контейнерiв з радiоактивними вiдходами, Що призведе до
радiоактивного зафудненнrI територii та ураженнrI rшодей ;

- внаслiдок порушення технологiТ експлуатацiI пристроТв та споруд, що
мiстять чи можУть вмiщувати ядернi матерiали аб,о'джерела iонiфючого
випромiнювання, можливе радiоактивне забруднення середовища виробничот
дiяльностi i прилеглих територiй проживання людей.

з урахуванням зазначеного прогнозу на територii областi може ;

виникнути складна радiацiйна ситуацiя наслiдки якоi вимагатимуть вiд органiв
виконавчоi влади, органiв мiсцевого самоврядування, суб'ектiв
господарювання, на якi покладено. виконання завдань щодо захисту
населення i територiй вiд надзвичайних ситуацiй, оперативного реагуваннrI та
дiй.
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та iнформування про рятувальнi та профiлактичнi заходи у зв'язку з цим.

i:
Мiсцевi органи виконавчоi влади, органи мiсцевого самоврядування,

СУб'екти господарювання здiйснюють для забезпечення захисту людей вiд
впливу,iонiзуючих випромiнювань TaKi заходи:

- приймають згiдно iз законодавством УкраТни рiшення щодо
застосування на пiдвiдомчiй територiТ заходiв втручання у разi радiацiйних
аварiй; !,

- органiзовують проведення в установленому порядку щорiчцих
обстежень з метою оцiнки стану захисту людини вiд впливу iонiзуючих
випромiнювань та ведення екологiчного паспорта пiдвiдомчоТ територiI;

-здiйснюють органiзацiйне керiвництво системою облiку та контролю доз
опромiненнrl населення на пiдвiдомчiй територii;

-органiзовують контроль за виконанням заходiв щодо захисту людини вiд
впливу радiонуклiдiв, що мiстяться у будiвельних матерiалах;

- затверджують вiдповiднi плани щодо захисту населення вiд
радiацiйних аварiй та ix наслiдкiв; .

- забезпечують постiйну готовнiсть засобiв оповiщення населення на

,Що виконання вищез€вначених заходiв залучаютъся :

- ОРГаНи управлiння, сили i засоби обласноТ територiальноi та
фУнкцiональних пiдсистем единоi державноТ системи цивiльного захисту,,
(далi - СДС ЦЗ), порядок дiй яких визначено Планом реагування на
надзвичайнi ситуацii, пов'язанi з викидом радiоактивних речовин.

4. Режими радiацiйного захисту та дii населення в умовах
виникцення радiацiйноТ aBapii

4.1. Порядок вибору i введення в дiю режимiв захисту.
4.1.1. Типовi режими призначенi для практичного використання при

органiзацiТ захисту населення в умовах радiацiйного забруднення мiсцевостi
(рекомендованi режими захисту населення при виникненнi надзвичайноТ
ситyaцii'пoв'язaнoТзpaдiaцiйнимиaвapiяминaAЕC,вкaзaнiвдoдaтку4).

4.1.2.Режими захисту населення в межах конкретноi територiТ
вводяться в дiю:

за рiшенням обласноi державноТ.адмiнiстрацii - на територii областi; . ,

за рiшенням райдержадмiнiстрацiй та органiв мiсцевого
самоврядування - на територii вiдповiдного району (MicTa).
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РежимИ захистУ робiтниКiв i службовцiв на суб'ектах господарюва"""

вводяться в дiю рiшенням керiвникiв об'сктiв.
4,LЗ, РежимИ захистУ визначаються за наявними рiвнями радiацii,замiряними за допомогою дозиметричних приладiв на територiт населеногопункту.
ЯкщО на териТорii населеногО пунктУ в рiзних точках замiрянi piBHi

|$iu,,iT н:однаковi, режим вибирu"r""' i Ъсrа"о"люеться за максим1лъним
plBHeM радlацl1.

випадкаХ, колИ дО радiоакТивного забруднення потрапляе частинанаселеЁого пункту, режим захисту може бути встановлений тiльки на.'зараженiй територiт, якщо немас можливостi здiйснити перемiщення
населення iз зараженот територiт на незаражену. 

I

4,1,4,ПрИ виявленНi радiоа*r"""о.о забруднення подаеться сигнал"загроза радiоактивного фаження". За цим сигналом все населення
укрива€ться' потiм вводиться режим захисту, якиiт доводитъся донаселення BciMa засобами зв'язку.

4.1.5.НезалежнО вiД мiсцЯ розмiщеннЯ суб'скта гоъподаРювання (внаселеному пунктi або за його межами), на його тЬриторii 
""Jд"r"", в дiю сдiй

режим захисту з урахуванням piBHiB радiацiт, вимiряних наtоб'ектi i
реЕrльного ступеня захисту працiвникiв i службовцiв.

При наяВностi на об'ектi сховищ i Фvlc1 з рiзним значення м Кпосл, за
рiшенням керiвника Цз об'екта режим захисту вибирастъся або за найменшим
значеннrIм Кпосл або ж для кожноI захисноi споруди окремо

4,1,6, При рiвнях радiацii, при якиХ 
". .uб.rrr.rуй"., захист населеннrI всховищах, керiвники цЗ укривають все населення в протирадiацiйних

укриттях, доповiдаютъ керiвникам територiальнот пiдсистеми едс цз iотримують вiд них вказiвки про наступнi дii населення. i4.|.7.Тривалiсть дотримання режиму радiацiйного захисту i часприпинення його дii встановлю€ться керiвником цз населеного пункту(об'екта) з урахуванням конкретних радiацiй""* обставин.
4,1,8, При випаданнi радiоакrй"""* речовин вимагаетъся дотримрння

режиму на протязi тривалого часу, а при використаннi ПРУ(С) з ,r"r"n"*"захисними властивостями може застосовуватись евакуацiя 
-населення 

вбезпечнi в радiацiйному вiдношеннi райони. TepMiH i порядок евакуацiiвстановлюються керiвником пiсля вивчення радiацitних обставин за даними
розвiдки

4.2.НаселеннlI в умовах радiацiйноi аварii.
4,2,1, При виникненнi комун€шьноТ раliацiйноi аварii, KpiM термiнових

робiТ щодО стабiлiзацiТ радiацiйного стану (включаючи вiдновлення
контролЮ над джеРелом), мiсцевi органИ виконавчоi влади, органи мiсцевогосамоврядування, суб'екти господарювання одночасно здiйснюють заходи,спрямованi на:

,}l

l(

i

- зведення до MiHiMyMy кiлькостi осiб з населення, якi зазнають
аварiйного опромiнення ;

- запобiгання чи зниження
опромiнення населення;

iндивiдуалъних i колективних доз
t
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запобiгаНня чИ зниженНя piBHiB радiоактивIlого забруднення продуктiв
харчуваНня, питНоi води, сiльськОгосподарськоi сировини i сiльгЬспугiдъ,"
об'ектiв довкiлля (повiтря, води, rрунту, рослин тощо), а також будiвель i
споруд.

4-2.2. ПротирадiацiйниЙ захист населення в умовах радiацiйноi aBppi1.
необхiдно базувати на системi протирадiацiйних заходiв (контрзаходiв), якi
практичНо завждИ с втручаНням В HopMulJIbHy життедiяльнiсть людей, а також усферУ нормального соцiально-побутового, господарського i культурrо.Ь
функцiонування територiй.

4.2.з. При плануваннi i реалiзацiт втручань, спрямованих на мiнiмiзацiю
ДОЗ i ЧИСеЛЬНОСТi ОСiб З населення, якi потрапили у сферу дii аварiйного
опромiнення, слiд керуватися трьома головними принципами
протирадiацiйного захисту в умовах радiацiйноi aBapiT (Д"". п. 2.5).

4.2.4. Види контрзаходiв.
4.2.4.1. Yci ЗаХИСНi контрзаходи, якi застосовуються в ; }мовох,,

радiацiйноi aBapii подiляються на прямi i непрямi.
ЩО ПРЯМИХ Н€LПеЖаТЬ контрзаходи, реалiзацiя якихе призводить до

запобiгання чи зниження iндивiду€Lльних tlабо колектив""i дЪ. аварiйнgго
опромiнення населення.

tt

ло непрямих напежать yci види контрзаходiв, якi не призводять до
запобiгання iндивiдуальним i колективним дозам опромiнення населення, але
зменшують (компенсують) величину збитку для здоров'я *, пов'язаного з цим
аварiйним опромiненням.

Що непРямиХ контрзаходiв, зокрема, н€Lлежать Ti, якi спрямованi на
пiдвищення якостi життя населення, яке зазн€UIо аварiйного опромiнення:
введення соцiально-економiчних i медичних пiльг та грошових компенсацiй,
покращення якостi харчування та iH., 4-2.4-2. У залежностi вiд масштабiв i фаз радiацiйноi aBapii, а також вiд.,
PiBHiB ПРОГНОЗНИХ аВаРiйних доз опромiнення *о"rр.u*оди* умовно
подiляються на TepMiHoBi, невiдкладнi i довгостроковi.*Пiд TepMiHoM "контрзаходи" слiд розУмiти'.прямi контрзаходи''. i

що термiнових нzulежать Taki контрзаходи, проведення яких мае за мету.
вiдвернення таких piBHiB доз гострого таlабо хронiчного опромiнення осiб Ь
населення, якi створюють загрозу виникнення радiацiйних ефектiв, що
виявляються клiнiчно.

Контрзаходи квалiфiкуються як невiдкладнi, якщо ix реалiзацiя
спрямована на вiдвернення детермiнiстичних ефектiв.

.Що довгострокових н€}JIежать контрзаходи, спрямованi на вiдвернення доз
короткочасного або хронiчного опромiнення, значення яких, як правило,
нижЧепopoгiвiндyкyвaHнЯДеTеpмiнiстичниxефeктiв.

4.2.5. Втручання.
4.2.5-1. С)сновою для прийняття рiшення стосовно доцiльностi"

(недоцiЛьностi) проведення того чи iншого контрзаходу с оцiнка i порiвняння
збитку, завданого втручанням, викликаним даним контрзаходом, з користю
для здоров'я, за рахунок дози, вiдвернутоi цим втручанням.

!
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4.2.5.2. К:лькiсними критерiями, якi забезпечують виконання вимог"
rl. 4.2.5.1, с регламенти третьоТ групи:

-piBHi втручання;
-piBHi дii.
4.2.5.З.Рiвень втручання виражасться

тобто дози, яку передбачаеться вiдвернути за
у TepMiHax вiдвернутоi дози,.
час дii контрзаходу, пов'язаного

з цим втру{анням.
PiBHi ДiТ е похiдними величинами вiд piBHiB втручання. Вони

ВИЗНаЧаЮТЬСЯ У ВиГлядi таких показникiв радiацiЙноТ ситуацiТ, якi можуть
бУти вимiрянi: потужнiсть поглинутоТ дози в повiтрi на вiдкритiй мiсцевостi,
Об'еМНа активнiсть радiонуклiдiв в повiтрi, концентрацii, ik в продуктах
харчування, щiльнiсть випадiнь радiонуклiдiв на грунт та iH., при
перевищеннi яких може розглядатися питання про проведення втручання.

4.2.5.4. ПРИ Реалiзацii контрзаходу, як правило, вiдвертаеться не вся,
доза вiд цього аварiйного джерела, а деяка Гi частина, так що зберiгаеться
залишковиЙ (невiдвернутиЙ) piBeHb дози. В процедурi оптимiзацiТ
зutпишковий piBeHb мас вiдповiдати деякiй дозi опромiненнядзапобiгання якiй
ЦИМ КОнТрЗаходом стае неприйнятним тому, що суттево збiльшу€ться збиток.

4.2.5.5. ВеЛичина прогнозованоТ дози для найбiльш опромiнених осiб з
населення не повинна перевищувати таких значень, при яких можливi гострi
клiнiчнi прояви радiацiйних уражень (додаток 2).

4.2.6.PiBHi втручання та piBHi дiТ для термiнових i "невiдкладних
контрзаходiв.

4.2.6.1. ДО термiнових i невiдкладних протирадiацiйних захисних,'
заходiв гостроТ фа." aBapiT н€Lпежать:

- укриття населення;
- ОбМеЖеНня У режимi поведiнки (обмеження часу перебування на

вiдкритому повiтрi);
- евакуацiя;
- фаРмакологiчна профiлактика опромiнення щитовидноТ залози

РаДiОаКтиВними iзотопами йоду з допомогою препаратiв стабiльного йоду
(йолна профiлактика);

- тимчасова заборона вживання окремих продуктiв харчування
мiсцевого виробництва i використання води з мiсцевих джерел.

Значення piBHiB втручання таlабо piBHiB дii для рiзних типiв
невiдкладних контрзаходiв наведенi в додатку 3.' 4.2.6.2. РiШення про проведення термiнових i невiдкладних захисних,,
ЗаХОДiВ МаЮТЬ бУти приЙнятi не лише з урахуванням поточного стану
РаДiацiЙноТ ситуацii, але, у першу чергу, базуватися на прогнозi ii розвитку у
зв'язку з очiкуваними аварiйними викидами i скидами, а також з "

використанням гiдрометеорологiчних прогнозiв.
4.2.6.З. OcHoBHi органiзацiйнi i технологiчнi характеристики, а також

ПеРеЛiК i Розмiри pecypciB, необхiдних для проведення термiнових i
невiдкладних втручань (включаючи укриття, евакуацiю i Йодну
ПРОфiЛаКтикУ), вiдпрацьовуються заздалегiдь органами виконавчоi владиl та_

ОРГаНаМи мiсцевого самоврядування на пiдставi прогнозу та сценарiю
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гiпотетичних комунальних аварiй у виглядi плану радiацiйного захисту.
НаСеЛеННя i територiТ. У з€}значених планах визначаються piBHi втруIання i дiТ,
ВСТаНОВЛеНi НРБУ-97lЛ-2000. !о планiв слiд також вкJIючити значення piBHiB
ДiТ ДЛя Таких контрзаходiв, як вилучення i замiна рiзних продуктiв
харчування i питноТ води., 4.2.6.4. В умовах гострого дефiциту продуктiв харчування i питноТ води
ЧИ бУДЬ-яКиХ iнших складних соцiально-економiчних обставин можуть бути'
ВИКОРИСТанi бiльш високi piBHi дii, нiж наведенi в таблицi додатка 3, для
ВИЛУЧеННя Радiоактивно забруднених продуктiв харчування i питноТ води.
проте подiбнi рiшення мають бути обrрунтованi застосуванням процедур.
виправданостi i оптимiзацii втручання та узгодженi з органами
Щержпродспоживслужби УкраiЪи.

4.2.7. PiBHi втручання i piBHi дii для довгострокових контрзаходiв.
4.2.7 .1. До довгострокових контрзаходiв (додаток З), якi

здiйснюватися i на раннiй, i на пiзнiй фазах aBapiT, нzшежать:
- тимчасове вiдселення;
- переселення (на постiйне мiсце проживання); *

- ОбМеЖення вживання радiоактивно забруднених води i продуftiв
харчування; t]

- дезЬктивацiя територiй;
- рiзноманiтнi сiльськогосподарськi контрзаходи;

- iншi контрзаходи (гiдрологiчнi, включаючи протиповеневi,
Обмеження, пов'язанi з лiсокористуванням, полюванням, рибною ловлею та
iH.).

4.2.7.2.Сiльськогосподарськi, гiдротехнiчнi та iншi iндустрiаJIьно
ТеХНiчнi контрзаходи повиннi розглядатися лише пiсля повного завершення
аВаРiЙного радiоактивного забруднення територii, включаючи водойми, з

урахуванням результатiв детЕLльного радiацiйного монiторингу.
4.2.7.З. Необхiдно вжити Bcix заходiв для отримання оцiнок доз

опромiнення, якого з€lзн€Lли особи з населеннrI, за перiод до tIроведеншI
втручання, а також оцiяок доз прогнозного опромiнення, якщо прийнято
рiшення про вiдмову вiд будь-якого довгострокового контрзаходу. Результати
цйх оцiнок мають бути заг€шьнодоступними.

4.2.7.4. Оцiнки доз повиннi базуватися на результатах yciei доступноТ
iнформацiТ i постiйно уточнюватися з отриманням нових, уточнених таlабо
розширених даних радiацiйного монiторинry.

4.2.8. Прлtпинення втручання.
Будь-який довгостроковий контрзахiд мае бути призупинений, коли

оцiнки доз показують, що подальше його продовження невиправдане,
оскiльки величина невiдвернутого зzшишкового рiвня дози виявляеться нижче
прийнятного.

НРБУ-97/Л-2000 встановлено такий залишковий прийнятний сумарний
piBeHb зовнiшнього i внутрiшнього опрсiмiнення:

1 мЗв за piK для хронiчного опромiнення тривалiстю бiльше 10 poKiB;
5 мЗв сумарно за першi два роки, .

1,5 мЗв сумарно за першi 10 poKiB.

можуть

|'1

l"



,}, щi значення повиннi враховуватись при визначеннi розмiрiв (границь)

зони aBapii (комунальноi).

5. IIрикiнцеве положеннi

в умовах радiоактивного забруднення територiй особливо важливого

значення набуваютъ вибiр i встановлення режимiв радiацiйного захисту

людей ,на забрудненiй мiсцевостi. Правилъний вибiр режимiв радiацiйного,
захисту п.д.Й на забрудненiй мiсцевостi дозволить доцiльЕо органiзувати ik
захист, а також роботу суб'ектiв господарIовання, не допускаючи rrри цьому

небезпечного радiацiйного переопромiнення людей.

Щля наседення, робiтникiв та службовцiв суб'ектiв господарювання,,якi

можуть потрапити в зону випадiння радiоактивних опадiв, доцiльно

завчаснО, виходЯчи З конкретних мiсцевих умов, trlозрахувати варiанти

режимiв радiацiйного захисту. 
ф

в умовах радiоактивного забруднення мiсцевостi iабезцечити Taki

умови, щоб люди не опромiнювались, практично неможлцво, Тому

доводиться допус.кати опромiнення людей в деяких межах, встановлюючи

при цьому визначенi дозЙ радiацiТ, якi можутъ бути отриманi на зараженiй

мiсцевостi.
, Допустима доза опромiнення встановлю€ться в залежност1 вlд

обставин, якi склаJIисЬ. При цьомУ повинно враховуватись необхiднiсть як,

забезпечення безпеки людей, так i виконання робiт та пересуванЕя на

зараженiй мiсцевостi. Встановлена доза не повинна перевищувати

допустимих величин.
з урахуванням вищезазначеного, режими радiацiйного захисту

""од"r"a"- " дi*О мiсцевими органами виконавчоi владII, органами мiсцевого

самоврядування, суб'ектами господарювання з MeToIo захисту людей вiд

"пп"ф iоriзую"о.о випромiнювання у разi загрози або виникнення

надзвичайних ситуацiй, пов'язаних з радiацiйними аварiями
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