
ПУБЛІКАЦІЇ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО НДІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ 

ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО 

ХАРАКТЕРУ МНС УКРАЇНИ ЗА ПЕРІОД 2005-2011 РОКИ 

 

 

 

Техногенна безпека. Т.1.: Нормативні документи Тех38 
(витяги) 

ДП НВП "Спецпожсервіс" – 2005. – 400с. 

Техногенна безпека. Т.2.: Нормативні документи Т38 
(витяги) 

К., ДП НВП "Спецпожсервіс", 2006. – 400с. 
 

До збірників увійшли витяги з нормативних документів з 

питань техногенної безпеки і вимоги, що містяться у 

будівельних нормах (станом на 01.08.2005). Призначено для  

керівників, інженерно-технічних працівників служб 

цивільного захисту, техногенної безпеки, охорони праці та 

спеціалістів проектних інститутів, установ, організацій, які 

працюють у сфері забезпечення техногенної безпеки. 

 

 

 

Вплив радіаційного фактора Чорнобильської зони 

відчуження на організм тварин: Монографія 
К.: Атiка, 2006. – 320 с. 

 

Представлено результати багаторічних наукових 

досліджень щодо вивчення впливу хронічного комбінованого 

(внутрішнього та зовнішнього) опромінення у малих дозах на 

стан різних систем та органів експериментальних тварин, які 

утримувались у Чорнобильської зоні відчуження. Наведений 

фактичний матеріал відображає динаміку розвитку 

радіобіологічних ефектів в організмі тварин за умов тривалого 

радіаційного навантаження в діапазоні малих і субмалих доз. 

Призначено для широкого колу фахівців у галузях 

радіобіології, радіоекології, радіаційної медицини та ін.  

 

 

 

Ведення сільськогосподарського виробництва на 

територіях, забруднених внаслідок Чорнобильської 

катастрофи//Методичні рекомендації 
К.: Атіка – Н, 2007. - 196 с. 

 

Дані методичні рекомендації розроблені на заміну 

діючих до 2002 року. Наведені радіологічні й економічні 

передумови ведення сільського господарства у віддаленому 

після аварійному періоду часу. Викладені принципи ведення 

рослинництва й тваринництва на забруднених територіях. Для 

переробної промисловості наведені кількісні параметри 

перерозподілу радіонуклідів у продуктах переробки. Надані 

рекомендації по виробництву на забруднених територіях 

сільськогосподарської продукції для харчування дітей. 
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20 років Чорнобильської катастрофи. Погляд у майбутнє. 

Національна доповідь України 
К.: Атіка, 2006. - 232с 

 

Присвячена 20-річчу Чорнобильської катастрофи. 

Детально викладено розвиток подій з позицій сьогодення, 

наведено великий фактичній матеріал по розвитку аварії, дії 

органів влади по ліквідації соціально-економічних, медичних і 

еколого-біологічних наслідків аварії наслідків аварії у різні 

періоди часу. Наведено оцінки втрат економіки України. 

Висвітлено роботи по приведенню об’єкту "Укриття" в 

небезпечний стан, зняття з експлуатації ЧАEС та проблеми 

поводження з радіоактивними відходами. Підсумком доповіді 

є глава "Уроки Чорнобиля". Надрукована українською, 

російською та англійською мовами. 

 

 

 

Про стан подолання наслідків Чорнобильської катастрофи 

в Україні за 2006-2007 роки.  

Щорічна Національна доповідь України 
К.: Атіка, 2008. - 112 с. 

 

Висвітлені результати роботи МНС України по виконанню 

завдань що здійснювались у відповідності до 

Загальнодержавної програми подолання наслідків 

Чорнобильської катастрофи на 2006-2010 рр. по вісьмох 

напрямах: соціальний захист та збереження здоров'я 

постраждалих осіб, протирадіаційний захист населення та 

екологічне оздоровлення забруднених територій, 

радіоекологічний стан Зони відчуження, реалізація будівельної 

програми, міжнародне співробітництво та інших.  

 

 

 

Національна доповідь з питань подолання наслідків 

Чорнобильської катастрофи в Україні за 2007-2008 роках. 

Щорічна Національна доповідь України  
К.: ВНДІЦЗ, 2009. - 134 с. 

 

Висвітлені результати роботи МНС України по 

виконанню завдань що здійснювались у відповідності до 

Загальнодержавної програми подолання наслідків 

Чорнобильської катастрофи на 2007-2008 рр. по вісьмох 

напрямах: соціальний захист та збереження здоров'я 

постраждалих осіб, радіологічний захист населення та 

екологічне оздоровлення забруднених територій, 

радіоекологічний стан Зони відчуження, економічне 

відродження забруднених територій, державне управління у 

сфері подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, 

реалізація будівельної програми, та інших. 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ 

Про надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру 

в Україні у 2007 році (державний і регіональний рівні). 

Дії органів управління та сил цивільного захисту з ліквідації 

надзвичайних ситуацій. № 1 
К.: "СПД Морозов І.А.", 2007. - 72 с. 

 

У першому номеру Інформаційного бюлетеня, який 

планується видавати щорічно, наведено класифікації, 

характеристики та наслідки надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру (державний і 

регіональний рівні), що виникли у 2007 р. Дана оцінка збитків 

всіх описаних надзвичайних ситуацій. У хронологічному 

порядку викладаються дії органів управління та сил 

цивільного захисту під час ліквідації надзвичайних ситуацій. 

Бюлетень ілюстровано кольоровими фотографіями, табличним 

та графічним матеріалами. 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ 

Про надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру 

в Україні за період з 1997 по 2006 роки (державний рівень). 

Дії органів управління та сил цивільного захисту з ліквідації 

надзвичайних ситуацій. № 2 
К.: "Купріянова О.О.", 2008. - 212 с. 

 

 

 

У другому номеру Інформаційного бюлетеня наведені 

надзвичайні ситуації природного (1997-2006 роки), 

техногенного (2000-2006 роки) та соціально-політичного 

характеру (державний рівень) та проведено їх аналіз. Наведено 

результати аналізу стану з пожежами та їх наслідками. 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ 

Про надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру 

в Україні  у 2008 році (державний і регіональний рівні). 

Дії органів управління та сил цивільного захисту з ліквідації 

надзвичайних ситуацій. № 3 
К.: "Видавництво КІМ", 2008. - 100 с. 

 

У третьому номеру Інформаційного бюлетеня наведені 

надзвичайні ситуації природного, техногенного та соціально-

політичного характеру, що виникли у 2008 році (державний і 

регіональний рівні) та проведено їх аналіз. Наведено результати 

аналізу стану з пожежами та їх наслідками у 2008 році. 

Наведена узагальнена характеристика всіх надзвичайних 

ситуацій що виникли у 2008 році. 
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Методика комплексного радіаційного обстеження 

забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи 

територій (за винятком зони відчуження) 
К.: Атіка-Н, 2007. - 60 с. 

 

 

Наведені критерії радіаційно-гігієнічної оцінки територій 

та визначені джерела опромінення населення забруднених 

територій. Детально описано вплив основних ґрунтових 

характеристик на міграцію радіонуклідів в системі ґрунт-

рослина. Викладені методи відбору проб ґрунту, рослинної та 

тваринної продукції та методи визначення щільності 

забруднення ґрунтів. Наведено оцінка ймовірності критичних 

подій на радіоактивно забруднених територіях 

 

 

 

 

 

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. 

Т.1. Техногенна та природна небезпека 
К.: "Видавництво КіМ", 2007. – 636 с. 

 

У запропонованому посібнику розглядаються основні 

ознаки надзвичайних ситуацій та аварій техногенного, 

природного, екологічного та соціально – політичного 

характеру. Наведено характеристику небезпечних чинників, 

що призводять до руйнівних наслідків. 

Висвітлено рекомендації щодо порядку дій органів 

управління при організації заходів щодо запобігання 

можливих аварій, катастроф і стихійних лих та ліквідації їх 

наслідків, захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій, першочергового життєзабезпечення населення у 

надзвичайних ситуаціях, проведення аварійно–рятувальних та 

інших невідкладних робіт. 

 

 

 

 

 

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. 

Т.2. Організація управління в надзвичайних ситуаціях 

 
К.: Купріянова, 2007. – 303 с. 

 

 

 

 

Дане видання підготовлено з метою надання методичної і 

практичної допомоги органам управління та силам під час 

організації, планування і керівництва при загрозі та 

виникненні надзвичайних ситуацій. 
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Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. 

Т.3. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту 

(цивільної оборони) та містобудування 
К.: "Видавництво КіМ", 2008. – 152 с. 

 

У запропонованому посібнику розглядаються основи 

організації захисту населення у надзвичайних ситуаціях. 

Наведена історіографія інженерно-технічних заходів цивільної 

оборони, їх характеристики та особливості. Здійснено 

зонування територій за видами стихійних лих та надано 

рекомендації щодо захисту особливо важливих та потенційно 

небезпечних об’єктів. Висвітлено специфіку організації захисту 

населення. Подані основні вимоги інженерно-технічних заходів 

у складі проектної документації.  

 

 

 

 

 

 

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. 

Т. 4. Евакуація населення у надзвичайних ситуаціях  
К.: "Видавництво КіМ", 2008. – 288 с. 

 

 

 

У запропонованому посібнику розглядаються основи 

організації евакуації населення у надзвичайних ситуаціях, 

порядок її організації та проведення. Розглянуті основні види 

забезпечення евакуаційних заходів. Наведені варіанти 

основних документів з організації евакуації. 

 

 

 

 

 

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. 

Т. 5. Небезпечні хімічні речовини та заходи захисту від них  
К.: "Видавництво КіМ", 2010. – 472 с. 

 

У запропонованому посібнику наведено характеристику 

небезпечних хімічних речовин, які використовуються в усіх 

галузях промисловості, масштаби і наслідки можливих 

надзвичайних ситуацій пов’язаних з виливом (викидом) 

небезпечних хімічних речовин у навколишнє природне 

середовище. Розглядаються варіанти методик прогнозування 

масштабів і наслідків аварій (катастроф), наведено 

рекомендації щодо організації захисту населення і проведення 

аварійно-рятувальних робіт. Запропоновані засоби 

індивідуального та колективного захисту.  
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Міністерство надзвичайних ситуацій України  

 
Всеукраїнський науково-дослідний інститут 

цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру МНС 

 

 

ЗАХИСТ 

НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

 
Захисні споруди цивільного захисту 

(цивільної оборони) 

 

 

6 

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. 

Т. 6. Захисні споруди цивільного захисту (цивільної оборони)  
К.: "Видавництво КіМ", 2011. – 495 с. 

 

Посібник містить основні положення щодо організації 

інженерного захисту населення, шляхи накопичення фонду 

захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони), 

вимоги до їх проектування і будівництва, пристосування під 

захисні споруди приміщень підземного простору, 

метрополітенів гірничих виробок і природних порожнин. 

Зібраний і систематизований просторий матеріал щодо 

обладнання, призначення і експлуатації основних типів сховищ 

і протирадіаційних укриттів, їх використання, утримання у 

мирний час, особливості їх реконструкції, обстеження і 

подальшого використання у разі зміни власника. 

 

 

 

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. 

Т. 7. Робота начальників підрозділів і служб  

Оперативно-рятувальної службі цивільного захисту з 

організації рятувальних та інших невідкладних робіт. 

Можливості аварійно-рятувальних формувань 

Оперативно-рятувальної службі цивільного захисту  
К.: "Видавництво КіМ", 2010. – 352 с. 

 

Посібник призначений для допомоги керівному складу 

Оперативно-рятувальної службі цивільного захисту який 

безпосередньо приймає участь у гасінні пожеж, організації 

рятувальних та інших невідкладних робіт, ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій,курсантам, студентам, слухачам 

вищих навчальних закладів та спеціалістам у сфері 

цивільного захисту. 

 

 

 

 

Дії населення в умовах надзвичайних, несприятливих 

побутових та нестандартних ситуаціях 
 

К.: "Атіка –Н", 2007. – 92 с. 

 

 

У посібнику наводяться основні рекомендації щодо 

правил поведінки та дій населення, якщо настануть 

надзвичайні, несприятливі побутові та нестандартні ситуації. В 

основу посібника покладені дані науково – технічної 

літератури, законодавчих та нормативно – правових  актів, а 

також враховані існуючий стан справ та вимоги часу до 

зазначеного питання.  
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Тимчасовий статут дій у надзвичайних ситуаціях.  

Частина 1: Органи управління. Аварійно-рятувальні 

підрозділи Оперативно-рятувальної служби цивільного 

захисту 
К., МНС України, 2007. – 80 с. 

 

Визначає основи організації та проведення аварійно-

рятувальними підрозділами (загонами) Оперативно-

рятувальної служби цивільного захисту рятувальних та інших 

невідкладних робіт у разі виникнення надзвичайних ситуацій 

техногенного, природного та екологічного характеру 

самостійно, або у взаємодії з інженерними та РХБЗ військами 

Збройних сил України, спеціалізованими та невоєнізованими 

формуваннями цивільного захисту. 

 

 

 

 

 

 

Досвід дій органів управління та сил цивільного  

захисту з ліквідації наслідків стихійного лиха,  

що сталися 23-27 липня 2008 року 
К.: Купріянова, 2009. – 84 с. 

 

 

 

Наведено хронологію виникнення, наслідки лиха та 

аналіз дій органів управління та сил цивільного захисту з 

ліквідації наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 

2008 року (катастрофічна повінь). Висвітлено проведення 

відновлювальних робіт. 

 

 

 

 

 

 

 

Основы общей радиоэкологии 
К.: Атика, 2008. – 460 с. 

 
Данная монография может быть использована 

студентами высших учебных заведений, а также научными 

сотрудниками, работающими в области радиоэкологии и 

радиобиологии. 

Полезную информацию найдут в монографии и 

специалисты, занимающиеся радиационным контролем 

продукции, радиационным мониторингом, проблемами 

минимизации для населения последствий радиоактивного 

загрязнения территорий. 
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Рекомендації щодо використання сільськогосподарських 

угідь населених пунктів , які за радіологічними 

показниками можуть бути виведені за межі 2-ї зони 
К.: Атіка, 2008. – 108 с. 

 

Рекомендовано для використання як методична та 

нормативна база при розробленні, організації та контролі 

виконання програм мінімізації наслідків Чорнобильської 

катастрофи в галузі сільськогосподарського виробництва 

різного рівня на територіях забруднених внаслідок 

Чорнобильської катастрофи. 

 

 

 

 

 

 

Проект бюджету МНС України на 2010 рік  
К.: "Видавництво "Фенікс", 2009. – 80 с. 

 

 

 

 

Наведено презентаційні матеріали проекту Державного 

бюджету МНС України на 2010 рік для представлення членам 

Уряду та народнім депутатам України з метою найбільш 

повного фінансового забезпечення нормативних потреб для 

ефективного виконання всіх напрямків робіт, що спрямовані 

на ліквідацію наслідків Чорнобильської катастрофи. 

 

 

 

 

 

Збірник основних нормативно-правових документів з 

питань фінансово-господарської діяльності органів, 

підрозділів, підвідомчих установ та організацій МНС 

України. Вип.1 
К.:ПП "Вірлен система", 2008. – 964 с. 

 

Збірник містить перелік діючих законів, а також витяги з 

нормативно-правових документів, які висвітлюють питання 

фінансово-господарської діяльності підрозділів системи МНС 

України станом на 01.02.2008 р. Матеріали збірника дозволять 

надати більш оперативну правову допомогу фахівцям, які 

займаються питаннями фінансово-господарської діяльності в 

системі МНС України. 
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Національний стандарт України 

Безпека у надзвичайних ситуаціях 
 

 

ТЕХНОГЕННІ НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ 

Терміни та визначення основних понять 

ДСТУ 4933:2008 
 

 

 

 

 

 

Видання офіційне. 
К. :Держспоживстандарт України. - 2008 

 

 

 

 

 

 

Національний стандарт України 

Безпека у надзвичайних ситуаціях 
 

ДЖЕРЕЛА ФІЗІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ ПРИРОДНИХ 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

Номенклатура та показники впливів  

уражальних чинників 

ДСТУ 4934:2008 
 

 

 

Видання офіційне. 
К. :Держспоживстандарт України. - 2008 

 

 

 

 

 

 

Національний стандарт України 

Безпека у надзвичайних ситуаціях 
 

НАВЧАННЯ НАСЕЛЕННЯ ДІЯМ  

У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

Основні положення 

ДСТУ 5058:2008 
 

 

 

 

 

Видання офіційне. 
К. :Держспоживстандарт України. - 2009 
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Національний стандарт України 

Безпека у надзвичайних ситуаціях 
 

ДЖЕРЕЛА ТЕХНОГЕННИХ  

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦИЙ 

Класифікація й номенклатура параметрів ура жальних 

чинників 

ДСТУ 7097:2009 
 

 

 

 

 

Видання офіційне. 
К. :Держспоживстандарт України. - 2010 

 

 

 

 

 

Національний стандарт України 

Безпека у надзвичайних ситуаціях 
 

 

 

ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ  

У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

Основні положення 

ДСТУ 7095:2009 
 

 

 

 

Видання офіційне. 
К. :Держспоживстандарт України. - 2010 

 

 

 

 

 

СТАНДАРТ МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА 

У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ 

КАТАСТРОФИ 

Безпека у надзвичайних ситуаціях 
 

 

ФІЛЬТУВАЛЬНІ ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО 

ЗАХИСТУ ОРГАНІВ ДИХАННЯ НАСЕЛЕННЯ У 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

Класифікація й загальні технічні вимоги 

СОУ МНС 75.2-00013528-002:2010 
 

 

 

 

Видання офіційне 
К.: МНС України. - 2010 

 

 



 11 

 

 

Національний стандарт України 

Проектування 
 

 

РОЗДІЛ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ 

ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ) У 

СКЛАДІ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ 

Основні положення 

ДСТУ БА.2.2-7:2010 
 

 

 

Видання офіційне. 
К. :Мінрегіонбуд України. - 2010 

 

 

 

 

 

Національний стандарт України 

Безпека у надзвичайних ситуаціях 

 

ЛІКВІДУВАННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦИЙ  

ТА ЇХ НАСЛІДКІВ 

 

Загальні положення 

ДСТУ 7098:2009 
 

 

 

 

Видання офіційне. 
К. :Держспоживстандарт України. - 2010 

 

 

 

 

 

Національний класифікатор України 

 

КЛАСИФІКАТОР НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

 

ДК 019:2010 

 

 

 

 

 

Видання офіційне. 
К. :Держспоживстандарт України. - 2010 
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Дії людини в умовах небезпечних подій 
(Друге видання, перероблено і доповнено) 

 
К.: "Видавництво КіМ", 2010. – 352 с. 

 

У практичному посібнику наводяться правила щодо дій 

населення при загрозі та виникненні найбільш небезпечних 

надзвичайних ситуацій, характерних для території України; 

нещасних випадків у невиробничій сфері та надання першої 

медичної допомоги. В основу посібника покладені дані 

науково-технічної літератури, законодавчих та нормативно – 

правових актів, а також враховані прогнозні посилки на 

майбутнє. 

Посібник призначено для широкого кола читачів, які 

небайдужі як до свого здоров'я, та і оточуючих громадян. 

 

 

 
Міністерство  надзвичайних ситуацій України 

Міністерство екології та природних ресурсів України 

Національна академія наук України  

Всеукраїнський науково-дослідний інститут 

цивільного захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
Київ - 2010 

Національна доповідь про стан техногенної та природної 

безпеки в Україні у 2009 році 
 

Київ, Міністерство надзвичайних ситуацій України,  

2010 – 252 с. 

 

Національна доповідь містить інформацію про розвиток 

природних і техногенних загроз в Україні, аналіз їх 

виникнення і найбільш характерні тенденції надзвичайних 

ситуацій та небезпечних подій, оцінку стану сил реагування, 

зокрема і системи цивільного захисту загалом, пропозиції 

щодо впровадження заходів, спрямованих на удосконалення 

системи захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій, запобігання і зменшення масштабів надзвичайних 

ситуацій та підвищення ефективності їх ліквідації, 

підвищення загального рівня природної та техногенної 

безпеки. 

 


