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,.Щодаток 2' доОрганiзацiйно-методичнихвказlвок
з пiдготовки населення Кам'янка-

Бузъкого району Львiвсъкоi областi до

дiй у надзвичайних ситуацiях на 2019 piK

прогрАмА
спецiальноi пiдготовки працiвникiв, якi входять до складу

спецiалiзованих служб i формувань цивiльного захисту

I. Загальнi положення

1.1. tи Програма розроблена вiдповiдно до Кодексу цивiльного захисту

укратни та постапЪu" кЬбiнету MiHicTpiB украiни вiд 26.06,201з j\ъ 444 <про

затвердженнrI Порядку здiйснення навчання населення дiям у надзвичайних

ситуацiях>> з метою встановленйя рекомендованого змiсту рiзних форN{

навчання, а також навчаJIъного часу на ix проведення,

|.2. Навчання за цiею Програмою проводиться rцорiчно в обсязi 15

навчаJIъних годин. Програма складаетъся з двох роздiлiв,
Перший роздiл Програми (9 годин) включас загаJIъну тематику, яка

вiдпрацьовуеться BciMa формуваннями цивiльного захисту,
^ЩрУгийроздiлпро.рu*"(6годин)спецiалънаТеМаТика,Що

Ъiдrrр uцiЪ"у"rui" ф ормуваннJIми з ур ахуванням Тх призначення,

koHkpeTHi теми' час на iх вивчення i метод проведення занять зi

спецiалiзованими службами та формуваннями визначаютъся керiвниками

пiдприсмств, установ, органiзацit' , урахуванням специфiки суб'ектiв

господаРюваннЯ та завдань, що ними вирiшуються, аJIе без скорочення

загаJIьного часу, який вiдводиться на навчання,

1.з. У процесi вивчення Програми рекомендуетъся:
ознайомлення iз ,uuдurr""r" ,u особливостями органiзацiТ заходiв

цивiльного захисту на пiдприемствi, в ycTaнoвi, органiзuцiil 
_ _л__:_ л,._о. .

вивченнЯ своТХ особистих функчiон€Lльних обов'язкiв у склад1

спецiалiзованих служб i формувань цивiльного захисту; 
{аппгл

катастроф, терористичного акту;

набуття практичних BMiHb щодо

колективного захисту, первинними
користування заЬобами iндивiдуального i

засобами пожежогасiння i дiй при

;Бffi;;;rЙ;;;;,;;;;;х невiдкладних робiт пiд час лiКВiДаЦiТ НС;
т 

-л_л_ -лflт, fiлтАл-iпт,rlл

2.1. У резулътатi проходження.навчання за Програмою рекомендусться

знати:



- ocHoBHi прrtнцtлпи фl,rrклliонування об'ск,говоТ системи цивi.lльнсlгti

захист}. поря_lок органiзашiТ otioBittleнHя i]po загрозу i винлtкIлЕrння над:звичайноТ

ситr,ашiТ;
, лrохсливi фактори yра)riення налзвичайrtих ситуацiй техi]Oгеннс'ii'ti.

riриродного, военного характеру та терористичних проявiв;
- c,cHoBHi небезгlечнi вирrrбни.ti фактори, технtlг"еннi т,а. пr;rtродr;i

небезпеки, шIо ймовiрrлi дJlя плiсця розташування гriлприемствil, yc,taнoBt{ 'т;!,

оргагriзачiТ;
- своТ сlсобистi функцiональнi обов'язки 1, складi сгlеltiа-ltiзоваt{t{,\ служб i

формlzвань IIивi;lьного захисту 1IlЗ),
- правLlла виксристання i зберiгання штатних технiчних зассбiв" заСОбiВ

i lrди вiдуап ьFiог,о зах ист\l ;

- tп,l,агнi засоби зв'язку;
* Irорядок проведення частковоТ, повноТ caHiTapHoT сlбрсlбкlа". сгtособи

знезараження територiТ, споруд, тех н iки, одя гу. проловоJlьствti,
_ заходи безпеки i]ри проведеннi ряl,yj]аJlьI-1tl]t та iгll-t_ttз.х нс,вi"L'iit:lалНlДХ

,,; ji'Г,
- прийоми налання домедичноi допомоги постражJа.ll,t\,1.

впцirlrr:

- запобiгати створенню ylv{oB.

^ чiтко дiяти за сI]гнала\lt,l
згi:,tно:з IIланом реагування на Н(-:

- EiиK()i{vBaTIJ захо_]lt з -liквi:ашiТ аварiйнрtх слrтуачiй на робс.iспrtl'ьriсшi. на

виробнlt.riй дi-тянцi особliсто та в ск-rадi форп,rування L{З;
* застосов\,ватiJ закрiпrен\ штатну TexHiKy, пцеханi:злл}d, llриладр{ 'Га iHlПe

,габе_пьне ttaiiHcr. а TaKoiK засоби захистv пiд .lac ilроведеt]ня pяT\/BajibнI,1x ]'а

i нtлих невiдк;rадних робiт;
_ лiяти в складi формуванняi i{З 0б'е:кта прI{ рятувалlглi гl{iilci:}Ha]l}'.

лrквiдацiТ наслiдкiв НС на тери],орiТ обiскта. а також }, l]lзо{livttl:iil' * ;;lll;llb;l,i

силами l{З об'екта;
"" користуватися засобами iндивiдуа.iIьного та коJIектиRногi} :]axlfс'I'y,

табельним аварiйно*рятувальниN,I майrном, налавати дL}i\,{едl-Jчну дOiIi]Ntогу {t]аМФ*
,га взасмодопомогу) llостраiкдаJtим, здiйснкlвати захоllиJ it{t] itepe;tбa'lt-.rTi ltданt;пl

eBaKyariiT та укриття у :rахиснiй спорулi;
- викt}н5lва,{,I.1 гlравиjtа особи'стоТ безлеклr ,у проuесi Bl,tкoнaнltя завllал{ь

trэоз вiлки, t] о шlу ково-рятувчtJi ьни,х Tal i нших невiдкладних робiт,
2.-r" ,]а пi;lсу,пtкамLl наtsчання за Програмою рекомендусться срормУваrirтя

fiсI.хоJIоГiчноТ готовнOСтi дО чiтких та зJlаго/lжених дiлi в уN,IGtsах стресовогсl

впливу уражаючих чlлнникiв н{-' згiдно з обов'язками IlpLI тtриведеrтнi

формувань } 1,oToBHic гь. Iipotseдelrrri ря гl вззlllНt|\ та iНшttх невiлкла,]l-{ич робi г"

trабуття практичн},Iх навичок корис]тYIJання MaT,eiэia;lblloK-l частинок} ,i,exHiKl,t,

приладliв i т,абе-пьного майна слецiалriзованих с_пlrжб i форьтч,вань. ;зсtlбаrтlt

:]ахистY,

2"2. У результатi проходження навt{ання за ГIрсlгра\lою рекоý4ендуЁ,т}}Сri

ШО \IO/h\ ТЬ Пi]}1BeCTli .]О ВИiiИКttе}rНЯ ГlС;
оповiш]ення. практt,lчно викG]iуват}{ захФдl,-1



III. Рекомендована тематика та розподiл навчального часy СпецiалЬНОi

шiдготовки працiвникiв. якi чвiйшли до складy спецiалiзОваниХ С;rVЖб i

Змiст
о() вих спе ваних сл ивiльного захи

тема 1. Нормативно-правовi засади створення спецiалiзованих служб

цивiльного захисту пiдприемства, установи, органiзацiт та ik дiй в умOвах
надзвичайних ситуацiй.

законодавчi та iншi нормативно-правовi акти з питанъ ilорядку

створенн я ,га органiзацii дiй спецiалiзованих служб пiдприемства, установи,

оо.u"i.uЦii (КодеКс цивiлъного захисту УкраТни, постанови Кабiнету MiHicTpiB

,",'краiни, накази дснС УкраТни та iнших центр€}пьних органiв виконавчоТ

"rruд", 
мiсцевих органiв,виконавчот влади та органiв мiсцевого самOврядування

з питанЬ цивiльнОiо.u*""rу). Види спецiалiзованих служб цивiлъного захисту,

Тема 2. Мета створення спецiалiзованоТ служби об'екта, if ocHoBHi

завдання, структура, сили та засоби
Мета .r"Ьр.i"я спецiа_гtiзованоТ служби. Мiсце спецiатriзованоi служби

об'екта u .rpynrypi вiдповiдноi ланки сдинот'державнот системи цивiльного

захисту. OcHoBHi завданнЯ службИ у рiзних режимах ii дiяльностi (у режимi

формувань цивiльного захисту

Nq

тем
Найменування теми

кiлькiсть
годин

Вид заняття

1 2 J 4

особовий склад спецiалiзованих служб цивiльного захисту

1 Нормативно-правовi засади створення
спецiшriзованих служб цивiльного захисту
пiдприемства, установи, органiзацiТ та ik дiй в

умовах надзвичайних сиryацiй

2 JIетtltiяl

2 Мета створення спецiалiзованоТ служби об'екта, iT

ocHoBHi завдання, структура, сили та засоби
2

Практичне
заняття

аJ Матерiально-технiчне та фiнансове забезпечення

роботи спецiалiзованоТ служби
2

ГIрактичне
заняття

4 Призначення, ocHoBHi функцii штабу та iнших
структурних пiдроздiлiв спецiалiзованоi служби

2
Практичне

заняття

5 11орялок робо,ги спецiалiзованоТ с;r,,ь.бtt та iT

пiдрозлiлiв liри llлануваннi заходiв з "-riквiдацiТ НС
2

Практичне
заняття

6 Порядок роботи спецiа,riзованоТ с:l,яtбrr при

забезпе.lеннi заходiв з :riKBi:arliT НС
al
_) -+

Практичне
заняття

1
Робота спеllitt-liзсlваtiоТ с:1 iкбlt пiJ,tac eBaKyartiT

,") 1lpaKTll.tHc
:]а}lят,гrl



повсякденногО функцiоНування, пiдвищеноТ готовностi, надзвичайноi ситуацii,
надзвичайногО стану). Структура, сили та засоби спецiалiзованоТ служби,
порядок ik формування. Функцiональнi обов'язки особового складу служби.

тема 3. Матерiально-технiчне та фiнансове забезпечення роботи
спецiалiзованоi служби.

Призначення, ocHoBHi характеристики та можливостi штатноТ технiки,
приладiв i табельного майна спецiалiзованоi служби об'скта. Порядок
ПРИВеДеННЯ ТеХНiКи Та обладнання служби у готовнiстъ до застосування.
ФiНаНСОве забезпечення дiяльностi служби. Порядок визначення (проведення
розрахункiв) необхiдноi кiлькостi запасiв матерiальних засобiв для проведення
першочергових робiт з лiквiдацii наслiдкiв надзвичайних ситуацiй та
життезабезпечення персоналу об' екта.

Тема 4. Призначення, ocHoBHi функцiТ штабу та iнших структурних
пiдроздiлiв спецiа_lriзованоТ служби.

Призначення, ocHoBHi функцiТ та органiзацiя роботи груп збору,
узаг€LIIьНеннЯ iнформацii, оперативного планування, забезпечення матерiалами,
ОбЛаднанням i зберiгання матерiа_гtьних цiнностей, евакуацiя робiтникiв,
службовцiв служби та iх сiмей тощо в рiзних режимах дiяльностi
спецiалiзованоТ служби.

ТеМа 5. Порядок роботи спецiа;riзованоi слryжби та iT пiдроздiлiв при
плануваннi заходiв з лiквiдацii НС.

ЩОкУменти з органiзацiТ роботи спецiалiзованоi служби. Щокументи
ОРГаНiЗацiЙного характеру (наказ про створення служби, штатно-посадовий
СПИСОК, СХеМи зв'язку i оповiщення, функцiональнi обов'язки, розклад занять,
ЖУРН€LЛи облiку Занять з особовим скJIадом тощо). Номенклатура плануючих,
Облiкових та звiтних документiв служби, загаJIьний порядок iх розроблення та
ВеДеНня. Змiст плану забезпечення заходiв ЦЗ об'екта силами служби,
ПРИВеДеННЯ СлУЖби у готовнiсть, iнших плануючих документiв та ik
вiдповiднiстъ ГIлану реаryвання на НС об'екта.

Тема 6. Порядок роботи спецi4лiзованоi служби при забезпеченнi
заходiв з лiквiдацiТ НС.

Органiзацiя i управлiння дiями служби у разi виникнення :НС.
Керiвництво структурними пiдроздiлами та позаштатними формуванЕями
служби пiд час лiквiдацii НС. Порядок роботи служби при зборi даних про
обстановку, аналiзi i оцiнцi обстановки, пiдготовцi висновкiв i пропозицiй до
Рiшення про органiзацiю роботи служби, прийняттi (уточненнi) рiшення i
ДОВеДеНнi завдань до виконавцiв, забезпеченнi дiй сил i засобiв. Органiзацiя та
здiйснення взаемодiТ служби з iншими структурами у рiзних видах
НадЗвичаЙних ситуацiЙ, режимах дiяльностi об'сктовоi ланки сдиноТ державноТ
СисТеМи цивiльного захиСту та етапах проведення аварiЙно-рятув€ulьних робiт у
зонах надзвичайних ситуацiй.

Тема 7. Робота спецiалiзованоi служби пiд час евакуацiТ.
Контроль стану оповiщення, збору персон€tлу, готовностi транспортних

засобiв до перевезень та формування колон. Щii персоналу служби у пунктах
::эщrацii i районах розмiщення. Здiйснення ycix видiв забезпечення евакуацiт"



J\ъ

тем
Найменування теми

кiлькiсть
годин

Вид заняття

1. Загальна тематика
1 1 Характеристика небезпечних техногенних

факторiв, притаманних сферi дiяльностi
пiдприсмства, установи, органiзацiТ, та

найближчих потенцiйно небезпечних об'сктiв

1 l Лекцiя

|.2. Призначення та органiзацiйна структура
позаштатного формування ЦЗ, функцiональнi
обов'язки особового скJIаду та його дiТ за планом
приведення формування в готовнiсть до виконання
завдань за призначенням

2 Практичне
заняття

I.3" Органiзацiя захисту особового сюIаду формування
пiд час виконання рятувttпьних та iнших
невiдюrадних робiт в умовах надзвичайних
сиryацiй мирного та воснного часу

l Практичне
заняття

1.4. Орr,анiзаlliя caHiTapHoT обробки особового ск-lа.]}

формувань, спеt{itl,чьноТ обробки ,гехнiкlr i rtaiiHa

Ilplr зараженнi радiоактl{внI,I\Itl. oTpr iiHlI\III

речовинам Lt "га бактер i ал bHI,{\I t] зас оба rTl t

l Практичне
заняття

1 .5. 11рийоми }Iадання caNlo- та взас\lо.lоtIо\lог1,I при

пораненнях. опiках" KpoBotella\. переJt]\Iах пiд час

ПРОВеitеНня рят) RaJbHIIx 1а iншrtх невiдюцадних

робiг. l1ерпlа }Iе-II1чна Ia :o"riKapcbкa дOпомога
при t,острлlх отр\ сннях неtlезпечrtил,rи xiMiчH}Il\,1I{

реLIовина\{11

1 Практичне
заняття

1.6. Заходи безпекtt IIpIr проведеннi рятув;t,ti,них 
,l,a

iнших невiдк-та.]нlrх робiт пiд час лiквiдацii
нас"цiдкiв стихil"rногo Jttxa, аварiй. катастроф ,га

проявiв l,ерористиrIних aKTiB

1 Г[рак,тичttе
,]а}{яl,тя

1,"l . Взаемодiя особового ск.тIаду формувань при

проведеннi робiт у районах надзвичайних сиryацiй
l Практичне

заняття

1.8. ДiТ фор*увань при загрозi та лiквiдацii наслiдкiв
терористичних aKTiB

1 Практичне
заняття

Тема 1.1.

притаманних
найближчих -

Змiст тем загальноi теD!атики
Характеристика небезпечних техногенних факторiв,

дiяльностi пiдприемства, установи, органiзацii, та

потенцiйно небезпечних об' cKTiB.
сферi та

НебезпеЧнi чинники виробничих аварiй, iх вплив на екологiчну безпеку

та безпеку життя i здоров'я людей. Характеристика небезпечних техногенних

факторiв об'скта. Загальна характеристика сусiднiх об'ектiв пiдвищеноТ



небезпеки, у зонi техногенних факторiв яких може опинитися свiй об'ект.
Можливi факторИ надзвичайниХ ситуацiй природного характеру цього регiону.
обстановка, яка може скластися на територii об'скта 

"на.лiдък 
надзвичайних

ситуацiй техногенного, природного та военного характеру.' Тема 1.2. Призначення та органiзацiйна струкч/ра позаштатного
i;i,-_}рмУВаННя цз, функцiональнi обов'язки особового Ъ*ф та його дiТ запланом приведеннi формування В готовнiсть до виконання завдань за
призначенням.

ПризначеннЯ формування, його роль та мiсце у системi виконання
заходiв з лiквiдацii надзвичайних ситуацiй рiзних факторiв походження.
ОРГаНiЗаЦiЙНа СТРУКТУРа формування, TexHiKa, засоби оrЪро.""", обладнання i
майно. Поняття про готовнiсть формування, порядок приведення формування уГОТОВНiСТЬ. ФУНКЦiОНаЛЬнi обов'язки особового складу та його дiт при
приведеннi формування у готовнiсть до виконання завдань за призначенням.
оповiщення, мiсце та час збору особового складу. Порядок отримання
табельнОго майна, пiдгонка засобiв iндивiдуа-гrьного захисту. Порядок виходу i
строк прибуття у визначений район. Заходи, якi проводяться з метою
пiдвищення готовностi формування. Практичне приведення формування у
i-oToBHicTb.

Тема 1.з. Органiзацiя захИсту особового складу формування пiд час
виконання рятув€Lльних та iнших невiдкладних робiт в умовах надзвичайних
ситуацiй мирного та военного часу.

обов'язки командира (начальника) формування щодо забезпечення
виконанНя заходiВ iз захисТу особоВого скJIаДу формування. Ведення розвiдки,
викорисТання колектиВних та iндивiдуалъних засобiв захисту, засобiв зв'язку та
оповiщення. lозиметричний, хiмiчний та бактерiологiчний контроль.
протиепiдемiчнi, санiтарно-гiгiенiчнi та спецiальнi профiлактичнi .u"од".
ЗабезпеЧеннЯ безпеки i захисту формування пiд час дii' у .o"u" руйнувань,
зава_шiв, пожеж, зараження i катастрофiчного затоплення.

Страхування осiб, якi з€rлучаються до виконання заходiв з лiквiдацiТ
наслiдкiв надзвичайних ситуацiй мирного i воснного часу.

Тема 1.4. Органiзацiя caHiTapHoT обробки особового складу формувань,
спецiальнот обробки технiки i майна при зараженнi радiоактивними,
отруйними речовинами та бактерiальними засобами.

дii особового складу формування при проведеннi частковоi
дезактивацiт, дегазацii та дезiнфекцii технiки, приладiв, засобiв захисту, одяц,
взуття. Послiдовнiсть проведення частковот санiтарuот обробки людей при
зараженнi радiоактивними, отруйними, небезпечними хiмiчними речовинами-га бактерiальними засобами. Проведення повноi caHiTapHoT обробки.
Застосування табельних i пiдрl^rних засобiв.

Тема 1.5. ПриЙоми надання само- та взаемодопомоги при пораненнях"
опiках, кровотечах, переломах пiд час проведення рятув€Lльних та iнших
невiдкладних робiт. Перша медична та долiкарська допомога при гострих
отруеннях небезпечними хiмiчними речовинами.

прийоми i способи зупинення кровотечi, накладання пов'язок на



пораненi i обпеченi дiлянки тiла. OcHoBHi правила надання домедичноТ

допомоги при переломах, вивихах i забитих мiсцях, Надання домедичноi

допомоги при опiках (термiчних i хiмiчних). Надання домедичноi допомоги при

шоку, нецритомностi, ураженнi електричним струмом, обмороженнi,

,щомедична допомога при отруеннях i ур.аженнях отруйними речовинами,

Особлиuостi надання допомоги при рятуваннi людей з-пiд завалiв,

тема 1.6. Заходи безпеки при проведеннi рятув€tльних та iнших

невiдкладних робiт пiд час лiквiдацii наслiдкiв стихiйного лиха, аварiй,

катастроф та проявiв терористичних aKTiB,- 
Необхiднi заходи безпеки при проведеннi аварiйно-рятуваJIъних та

iнших невiдкладних робiт на мiсцевостi, зараженiй радiоактивними

речовинами, при роботi поблизу будинкiв i споруд, якi загрожують обвало11, 
1

auд"*пarrих i загазованих примiщеннях, на електричних мережах, При гасlнн1

liаЕьто[родуктiв, при органiзацiт робiт у зонах катастрофiчного затоплення, в

умовах поганоТ видимостi, вночi та взимку,
Тема 1.7. Бзас*одiя особового складу формувань при проведеннi робiт

у районах надзвичайних ситуацiлi.
Органiзацiя взасмодiТ та зв'язкt,. Порялок встановJlеннЯ та пlдтримкИ

взасмодiт в районах надзвичайних ситуацiй, Взасл,tодiя формування прt,r

проведеннi iHiKeHepHllx. аварiйнО-вi.lновлюва-lьних, протипожежних,

рятувальних га iнш1iх влtдiв робiт, Участь формувань у заходах

життсзабезпечення населення. спряNIованих на задовоJlення MiHiMyMy )1(иттсвих

потреб громадян, якi потерпiли вiд наслiдкiв надзвичалiних ситуашiй., 
__лл*:__.:'-

здiйснення. Пiдготовка та проведення спецiальних заходiв щодо виявлення та

iдентифiкацiт небезпечних ръ.rо""", найбiльш iмовiрних у разi терористичних

aKTiB. Спецiальнi заходи щодо виявлення та знешкодження засобiв здiйснення

технологiчних терористичних akTiB. Органiзацiя та проведення особовим

складом формувань робiт в умовах можливого застосування терористами

ма 1.8. ДiТ
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тунелiв, розтаскування конструкцiй будiвель, використання домкратiв, засобiв
малоТ механiзацiТ тощо). Способи i порядок рятування людей, якi знаходяться
на Bepxнix поверхах зруйнованих або палаючих будiвель. Обладнання, яке
необхiдне для проведення робiт при рятуваннi людей, т0 порядок його
використання. Способи транспортування потерпiлих. Заходи безпеки.

Тема2.|.2. Завалення нестiйких конструкцiй споруд та ix пiдсилення. Щii
особового складу формування з рятування людей iз завалених захисних споруд.

Визначення стану нестiйких конструкцiй споруд, прийоми Тх завалення
або пiдсилення. Розвiдка завапеноТ захисноТ споруди. Визначення найбiльш
доступного мiсця розкриття та подачi свiжого повiтря у захисну споруду,
встановлення зв'язку з людьми, якi знаходяться у спорудi. Механiзми та
iнструменти, якi застосовуються при проведеннi робiт. Виведення людей та
винесення постражд€tлих iз захисноТ спорули. Особливостi рятування людей, якi
знаходяться у загазованих, затоплених водою i нечистотами примiщень.
Способи перенесення постраждапих на ношах i пiдручних засобах до мiсць
навантаження ix на транспорт.

Тема 2.1.3. Евакуацiя людей та майна iз зон затоплення (пiдтоплення),
осередкiв пожеж та територiй, забрулнених радiоактивними i небезпечними
хiмiчними речовинами.

Г[панування евакуацii та Bcix видiв it забезпечення. Функцiональнi
обов'язки особового складу евdкуацiйних органiв. Порядок визначення
евакуацiйних пунктiв, районiв (гryнктiв) розмiщення. Визначення маршрутiв
евакуацiТ та видiв транспортних засобiв. Особливостi евакуацiТ людей та майна
iз зон затоплення (пiдтоплення), осередкiв пожеж та територiй, забруднених
радiоактивними i небезпечними хiмiчними речовинами (д-i - FЖР).

Тема 2.1.4. Способи транспортування потерпiлих. Розмiщення
потерпiлих на транспортних засобах.

Способи транспортування потерпiлих. Планування та пiдготовка
транспортних засобiв для перевезення евакуйованого населення. Оснащення
транспортних засобiв спецiальним обладнанням для вивезення поранених,

уражених та хворих. Порядок розмiщення потерпiлих на транспортних засобах.
Тема 2.2.t. Пiдготовка машин та механiзмiв до дiй в осередках

ураження, районах аварiй та катастроф. .,1

Перевiрка технiчного стану.машин до дiй у вогнищах ураження, аварiй
та катастроф, особливостi проведення робiт. Перiодичнiсть обслуговування
технiки i машин при проведеннi рятувальних та iнших невiдкладних робiт.

Тема 2.2.2. Прокладення колонних шляхiв. Ремонт дорiг та дорожнiх
споруд. Розчистка дорiг вiд завалiв.

Визначення мiсць пророблення проiЪдiв (проходiв) у завалах. Способи
влаштування проiЪдiв,(проходiв) у завzLлах (розчисткою завчuIу, верхом завалу).
Влаштування магiстральних i бокових проiЪдiв з одностороннiм та
двостороннiм рухом. Обладнання маршрутiв для виведення людей iз завалених
захисних споруд до мiсць посадки на транспорт. Обладнання маршрутiв для
винесення уражених. OcHoBHi види спiльних робiт рятув€tJIьникiв i пiдроздiлiв
iнженерних машин iз пророблення проходiв у зав€Lпах. Особливостi проведення



робiт в умова.к зараження MiclleBocTi радiоактивними, отруйнимiл,
небезпечними хiмiчним}l реltовинами. Заходи безпекll при проведеннi робiт.

Тема 2.2.З. Зведення HaclrttiB. даплб, водовiдвiдних KaHa";riB. .]Iiквiдацiя
пiдтоплень булiвель та споруд,

Порядок визначення зони можливогсl затопJIення пр},l проривi греблi
гiдротехнiчних споруд, повенi. Вихiднi данi дJlя розрахунку мож.iIивого
масштабу аварiйно-рятувальнI.{х та iнших невiдкладнr.rх робiт rrри лiквiдtацiТ
наслiдкiв прориву греб:Ii гiлрот,ехнiчноТ сrrор};1и, пclBeHi. ГIорядок проведення

робiт при зведеннi насипiв, лам6, водсlвi.tlвiдних каналiв. Порядок огJIядч
булiвель та сп()ру:{] якi були 

. 
пiдтопленi, на предмет лцоrкливостi Тх

використання для проживання та експлуатацiТ. Заходи безпеки при ог,l-tялi
бyr:tiBe;tb, споруд та проведеннi в них аварiйно*вiдноRних робiт.

Тема 2.2.4. Усунення аварiй та пошIкоджень захисних споруд. ДiТ
формування при булiвничтвi чкриттiв для людей i технiки.

Перевiрка стану констру,кцili, що обгороджуютъ, захLIсно-герметичFII.Iх

двереЙ (ворiт), cTaBHiB, гер\,{окJIапанiв i клапанiв наlljlиi]]к0вогсl ,гиск\/.

Виконання робiт при порl,шеннi подачi LIистOго гtовiтря. вi:lновлелlнi
герметичностi KoHcTpyKtliti. шо обгород)Iiують, ycyнeнHi загрозtт затOплеF{ня,
припиненнi подачi електроенергiТ, r]opyшeHHi роботи сtiст,еI\{Ll подачi повiтря.

КЛаСифiКацiя 1zкриттiв _l;rя .lюдеI"{ i TexHiKtr. Тх особливос,ri, T'exi_tiKa, яка
може застосовуватись прIi спорчliкеннi ., Kp1,lT,TiB .1ля .пlслеti i ,l,cxHiKlt.

Булiвельнi матерiали, iHcTpr-rleHT}I. Осtrб-lrlвостi проведення рсlбiт, tj vмoвax
надзвичайiних ситуашiй рiзного похоJ/kення. Заходи безгtекiа,

liMa 2,2,5. Види. lласштаб i характер пожеж. Гасiння \1асOвихr суtti"пьtiих
га лjсriвих пожеi+{. Влаштr,вання протLlпожежних бар'срiв. насиlliв, просiк.

Порядок вtlзначення вI,]д\,. rtасштабу i характеру lтохtежi. оцiнка
пох(ежноТ обстановки i]ри рiзнrrх видах i]оже}к. ДiТ особсlвого склад\
формування при гасiннi масових, суцiльних та лiсових пожеж. Влаштування
протипожежних бар'ерiв, насипiв, просiк. Особливостi гасiння пожея( при
вибухах пагIивно-повiтряних i газоповiтряних середовищ. Заходи безпекtл.

Тема 2.3.1. Ймовiрний характер руйнуванъ i пошкоджень на
комун€шьно-енергетичних мережах та технологiчних лiнiях.

Характер i масштаб впливу уражаючих факторiв стихiйних лих, аварiй
та катастроф на комун€шьно-енергетичнi та технологiчнi мережi. Vtrожлilвий
характер руйнувань та пошкоджень. Змiст плану об'скта з вiдображенням ycix
мереж, мiсць прокладення вiдновлюваних мереж, напрямкiв руху вiд насосних
станцiй води, газу, пари, технологiчних продуктiв тощо. Органiзацiя та
проведення розвiдки аварiйно-вiдновлюваних робiт на комун€Lльно-
енергетичних мережах об'скта для визначення мiсць i масштабу Тх руйнувань та
пошкоджень.

Тема2.З.2. Аварiйно-вiдновлювальнi роботи на мережах водо-,
теплопостачання та каналiзацii.

Заходи iз захисту води i джерел водопостачання. Вiдшукування
колодязiв i камер, вiдриття завалiв над ними i вiдключення вводiв до будинкiв i
споруд або пошкоджених дiлянок мереж для поilередження затоплення



пiдвальних примiщень, якi використовуються для розмiщення енергетичного i
Технологiчного обладнання. Вiдключення пошкоджених теплотрас, вiдвiд
гарячоТ води, конденсату, пари у безпечнi мiсця. Прийоми перекриття
трубопроводiв. Вiдкачування води. з пiдвальних примiшень. Вiдновлювальнi
рботи на пошкоджених мережах. Влаштування тимчасових обхiдних
трубопроводiв. Характер можливих руйнувань i ушкоджень систем каналiзацiТ.
Види i способи аварiйних робiт на мережах канапiзацiТ та вiдведення стiчних
вод. Заходи безпеки.

Тема 2.3.З. Аварiйно-вiдновлювалънi роботи на
газозабезпечення.

Система газозабезпечення об'екта. Характер можливих руйнувань i
ушкоджень на системах газозабезпечення. Види i способи аварiйних робiт.
Способи виявлення мiсць аварiй на системах газозабезпечення. Способи
екстреного усунення аварiй на газових мережах. OcHoBHi способи тимчасового
вiдновлення пошкоджених дiлянок гiвопроводiв.

Тема 2.3.4. Аварiйно-вiдновлюва_ltьнi роботи

мережах

на системах
енергопостачання.

Система електрозабезпечення об'екта. Склад мереж i споруд
електрозабезпечення першоi категорiТ. Електричнi споруди i мережi спiльного
користування другоТ категорiТ. Характер можливих руйнувань i ушкоджень на
системах електрозабезпечення. Види i способи аварiйних робiт на системах
електрозабезпечення. OcHoBHi способtr екстреного yсчнення аварiй. Подача
електроенергiТ в oKpeMi районrл i .ri-rянкlt осередк},\iраження, OcHoBHi способи
тимчасових aBapi йно- в iдно влюваjIьних роб i т.

Тема 2.З.5. ДiТ формування при лiквiдацiТ витокiв та нейтралiзацiТ
небезпечних хiмiчних речовин.

Характеристика комунiкацiй об'екта, який мае FЖР. Можливий характер

руйнувань. Способи захисту вiд FЖР. Порядок вiдключення пошкоджених
дiлянок i аварiйного зливу IЖP. Ремонт пошкоджених дiлянок. TexHiKa безпеки
при проведеннi робiт.

лъ
,гсм Найменування теми

кiлькiсть
годин

Вид заняття

2.4. [rлlя формувань розвiдки, радiацiйного та хiмiчного захисry
2,4.1 Органiзацiя радiацiйного i хiмiчного контролю.

Прилади радiацiйноТ та хiмiчноi розвiдки
1 Практичне

заняття

2.4.2. Органiзацiя радiацiйного i хiмiчного
спостереження. Мережа спостереження та
лабораторного контролю

l Практичне
заняття

2.4.з. liT формувань при веденнi розвiдки маршрутiв
висування i району (об' екта) аварiйно-рятуваJIьних
та iнших невiдкладних робiт

1 Практичне
заняття

2.4.4. 1 Практичне
заняття


