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Визначаються інтервали часу, що необхідні для безпечної еваку-
ації населення, для безпечного укриття людей у захисних спору-
дах, а також для проведення комплексної евакуації із застосу-
ванням засобів індивідуального захисту 
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Постановка проблеми. На території України розташована 

велика кількість промислових підприємств. Третина з них  відно-
ситься до потенційно небезпечних об�єктів, на яких  виробляються, 
зберігаються та транспортуються  небезпечні хімічні речовини. 

Ризик виникнення надзвичайних ситуацій (НС) техногенно-
го характеру постійно зростає, оскільки рівень зносу виробничого 
устаткування на більшості хімічних об�єктах наближається до 
критичного.   

Аварії на таких об�єктах можуть супроводжуватись забруд-
ненням  навколишнього середовища небезпечними хімічними ре-
човинами, а також пожежами та вибухами. При цьому площа зон 
забруднення буде вимірюватись квадратними кілометрами, а по-
страждале населення  нараховуватиме сотні та тисячі чоловік. 

Збільшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій тех-
ногенного характеру, зокрема на об�єктах з підвищеною хімічною 
небезпекою, в останній часи в Україні створює необхідність у ство-
ренні комплексу заходів, спрямованого на забезпечення збере-
ження життя та здоров�я населення у ході локалізації НС. 

У зв�язку з цим постає проблема по відпрацюванню комплек-
су дій та їх технічного забезпечення щодо своєчасного виведення 
людей з-під загрози впливу небезпечних факторів НС.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Це питання 
неодноразово висвітлювалося у публіцистичних, навчальних та 
наукових публікаціях останнього періоду, зокрема у [1-8]. Крім то-
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го, зазначалося, що, на сьогоднішній день, надзвичайні ситуації, 
що можуть виникнути на потенційно небезпечних об�єктах, у бі-
льшості випадків будуть носити комплексний характер [9]. 

Як свідчить аналіз сучасних законодавчих та нормативних 
документів, у державі немає чіткої регламентації у частині стосов-
ній споруд цивільного захисту. Так і досі головними документами, 
що регламентують це питання, є [10-11], які, відповідно до їх назв, 
в основному регламентують питання, пов�язані із спорудами, що 
призначені для захисту населення у воєнний час. Так само і захо-
ди з евакуації населення і досі визначаються за тими норматива-
ми, що існували ще за часів СРСР [12]. 

Постановка завдання та його вирішення. Поставлена 
проблема потребує розв�язання наукової задачі по розрахунку не-
обхідного часу та технічного забезпечення щодо укриття населен-
ня у захисних спорудах або евакуації із зони виникнення НС. 

Розглянемо типові параметри техногенних надзвичайних си-
туацій по часу дії небезпечних факторів НС з летальним резуль-
татом. Час дії небезпечних факторів НС, протягом якого можливе 
смертельне ураження населення, можна записати у вигляді фор-
мули 

 
 ТСМ = tспов + tроз + tзн.к., (1) 

 
де tспов � проміжок часу від моменту виникнення НС до повного 
сповіщення всього населення; tроз � проміжок часу від моменту 
сповіщення населення до розповсюдження небезпечних факторів 
по всій території даного району; tзн.к. � проміжок часу від моменту 
досягнення максимальної концентрації небезпечних речовин до 
моменту зниження їх концентрації до небезпечного рівня. 

У свою чергу tспов буде визначатися за формулою 
 

 tспов = tвияв + tадмін. реаг., (2) 
 

де tвияв � проміжок часу від моменту виникнення НС до його вияв-
лення засобами ідентифікації; tадмін. реаг. � проміжок часу від моме-
нту виявлення НС до прийняття адміністративного рішення. 

Звідси випливає, що, для забезпечення безпеки населення у 
разі виникнення НС, необхідно дотримуватись наступної умови 

 
 tспов < tроз. (3) 
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Окремо розглянемо часові рамки, необхідні для евакуації на-
селення при виникненні техногенної НС. Сумарний час евакуації 
буде визначатися наступними часовими інтервалами. 

Необхідний час на евакуацію населення без залучення спе-
ціальних захисних засобів можна записати у вигляді наступної 
формули 

 
 ТЕ = tспов + tз.т.с + tрух + tзав + tрух безп., (4) 

 
де tз.т.с � проміжок часу, необхідний для залучення необхідної кі-
лькості транспортних засобів; tрух � проміжок часу, необхідний для 
руху транспорту до пункту збору населення; tзав � проміжок часу, 
необхідний для безпечного завантаження населення у транспорт-
ні засобі; tрух безп � проміжок часу, необхідний для безпечного руху 
транспорту з населенням у безпечний район. 

Час збору населення для евакуації можна визначити по фо-
рмулі 

 
 ТЗБ = tспов + tзб.п.ев, (5) 

 
де tзб.п.ев � проміжок часу від моменту повного сповіщення насе-
лення до повного збору населення на пункті евакуації. 

Причому, для забезпечення безпеки населення під час збору 
та евакуації, необхідно дотримуватися наступної умови 

 
 ТЗБ < (tспов + tз.т.с + tрух). (6) 

 
Необхідний час на збирання і доставку до місця збору насе-

лення засобів індивідуального захисту можна записати у вигляді 
формули 

 
 ТЗСЗ = tспов + tз.с.з.с. + tдост.зс + tрозт, (7) 

 
де tз.с.з.с � проміжок часу, необхідний для збирання необхідної кі-
лькості засобів індивідуального захисту; tдост.зс � проміжок часу, 
необхідний для доставки засобів захисту до пункту збирання авто-
транспорту; tрозт � проміжок часу, необхідний для розташування 
засобів захисту у автотранспорті. 
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Безпека населення під час евакуації із залученням спеціа-
льних засобів індивідуального захисту може бути забезпечена при 
дотриманні наступної умови 

 
 ТЗСЗ < ТЗБ. (8) 

 
Загальна формула по визначенню необхідного часу для ева-

куації населення із залученням спеціальних захисних засобів мо-
же бути записана наступним чином 

 
 ТЗСЗ = tспов + tз.т.с + tрух + tзав + tоснащ + tрух безп, (9) 

 
де tоснащ � проміжок часу, необхідний для оснащення населення 
засобами індивідуального захисту. 

Окремо розглянемо часові рамки, необхідні для безпечного 
укриття населення у захисних спорудах при виникненні техно-
генної НС. 

Необхідний час для укриття населення у захисних спорудах 
можна записати у вигляді формули 

 
 ТУКР = tспов + tзб.п.ев + tзаповн, (10) 

 
де tзаповн � проміжок часу, необхідний для безпечного заповнення 
захисної споруди нормативною кількістю людей. 

Причому необхідно дотримуватися умови 
 

 ТУКР < (tспов + tроз) (11) 
 
Для забезпечення безпеки людей після виходу з захисних 

споруд час перебування у захисних спорудах повинен бути біль-
шим, ніж інтервал часу, необхідний для зниження концентрації 
небезпечних речовин до безпечного рівня, тобто tсхов > tзн.к. 

Якщо, наприклад, у випадку виникнення комплексної НС, 
tсхов<tзн.к, то необхідно проводити евакуацію людей із захисних спо-
руд, залучаючи для цього спеціальні засоби індивідуального захи-
сту. 

Час, необхідний для евакуації людей із захисних споруд з 
використанням засобів індивідуального захисту (час комплексної 
евакуації), можна записати у вигляді наступної формули 
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 ТКОМПЛ = tспов + tз.т.с + tрух + tоснащ + tвих + tзав + tрух безп, (12) 
 

де tвих � проміжок часу, необхідний для безпечного виходу людей із 
захисної споруди. 

Висновок. З урахуванням вищенаведеного, необхідно ство-
рювати необхідні умови щодо якомога оперативної евакуації насе-
лення або розташування людей у захисних спорудах. Іншими сло-
вами, необхідно влаштовувати захисні споруди з відповідними 
ступенями захисту, зведених у відповідних районах і розрахова-
них на відповідну кількість населення, а також мережу транспор-
тних комунікацій з відповідною пропускною здатністю. 
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Квитковский Ю.В. 
Обеспечение защиты населения при возникновении чрезвы-

чайной ситуации техногенного характера путём укрытия и эвакуа-
ции 

Определяются интервалы времени, необходимые для безопасной эва-
куации население, для безопасного укрытия людей в защитных сооружениях, 
а также для проведения комплексной эвакуации с применением средств ин-
дивидуальной защиты 

Ключевые слова: защита, убежище, опасные факторы, комплексная 
чрезвычайная ситуация, оценка, эвакуация 

 
Kvitkovskiy U.V. 
To protect populations in emergency situations by man-made shel-

ters and evacuation 
Defines the time interval required for the safe evacuation of people for safe 

haven in protective structures, as well as to conduct comprehensive evacuation 
using personal protective equipment 

Key words: protection, shelter, hazards, complex emergency situation as-
sessment, evacuation 




