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1 І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

План складено на  виконання повноважень виконавчого комітету селищної ради, визначених 
відповідно до статті 361 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Кодексу 
цивільного захисту України, пункту 7 протоколу №9 позачергового засідання Державної комісії 
з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та інших нормативно-
правових документів з метою підвищення готовності селищної ради до реагування на 
надзвичайну ситуацію у випадку аварії на АЕС, чи вразі застосування противником ядерної 
зброї 
Склад громади: населених пунктів  - 71, населення - 21934 чол. (додаток 1, окремо). 
На виконання розпорядження начальника районної державної адміністрації від 16.03.2022 №33 
"Про організацію радіаційного спостереження на території району" з 18 березня 2022 року на 
території району ведеться радіаційне спостереження системою лабораторного контролю, до 
складу якої входять районна розрахунково-аналітична група, диспетчерські служби  та пости 
радіаційного спостереження у кількості -15 (додаток 1). 
У разі отримання інформації від Уряду України або  обласної військової адміністрації 
інформації щодо загрози або виникнення забруднення території району радіоактивними 



речовинами районною військовою адміністрацією запроваджується цілодобове спостереження 
за рівнем радіації в межах району. 
У разі виявлення визначених рівнів радіоактивного забруднення вводяться чотири  режими 
захисту населення відповідно до Положення про введення режимів радіаційного захисту та 
поведінки населення Житомирської області при радіаційних аваріях, затвердженого рішенням 
обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій  

Режим 1 
Відвернута розрахункова доза за перші 2 тижня – 0,2 Бер (2мГрей), для дорослих – 

0,2Бер (2мЗв), дітей – 0,1 Бер(1мЗв). 
на щитовидну залозу: дорослим – 10Бер(100мГрей), дітям – 2 Бер(20мГрей). 
Рγ ≥ 0,6 мР/год. 

Режим 2 
Відвернута розрахункова доза на все тіло – 0,5Бер(5мГрей),  
на щитовидну залозу  5 Бер (50мГрей)   
Рγ ≥ 1,5 мР/год. 

Режим 3 
Відвернута розрахункова доза –5 Бер(50мГрей) 
на щитовидну залозу 30 Бер (300мГрей),  
Рγ ≥ 15 мР/год. 

  
Режим 4 

Відвернута розрахункова доза на все тіло - 50 Бер( 500мГрей),  
на щитовидну залозу 200 Бер(2000мГрей),  
Рγ ≥ 149 мР/год. 

 
Якщо одразу вводиться вищий режим захисту, то одночасно виконуються заходи попередніх 
режимів, якщо вони не виконувалися раніше.   
Враховуючи осередковий характер випадіння радіонуклідів, рішення щодо введення режимів 
захисту населення на території громади приймається: 
начальниками обласної або районної військової адміністрації в межах області  або району; 
селищним головою  в межах громади за результатами радіаційного спостереження з негайною 
доповіддю начальнику районної військової адміністрації.  
Рішення про введення кожного режиму оформлюється письмово розпорядженням начальників 
обласної, районної військових адміністрації, селищного голови (додаток 4). 
 

2 ІІ. ПЛАНУВАННЯ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

Планування захисту населення громади від радіаційних аварій здійснюється структурним 
підрозділом з цивільного захисту (фахівцем) із залученням служб цивільного захисту, інших 
фахівців.  
Заходи з виконання режимів захисту населення супроводжуються короткими роз'ясненнями 
порядку виконання, визначенням виконавців заходів, розрахунками сил і засобів, матеріальних 
засобів та джерел фінансування. 

2.1 Організація оповіщення та інформування населення, зв'язку та управління 

Оповіщення населення громади про радіаційну небезпеку здійснюється сигналом 
"РАДІАЦІЙНА НЕБЕЗПЕКА" – уривчастими сигналами сирени, автомобільних гудків, 
церковних дзвонів, сигналами  в соціальних мережах  згідно Схеми оповіщення населення 
(додаток 4). 
Інформування населення про обстановку та порядок дій може проводитися по державних та 
місцевих каналах радіо та телебачення, в соціальних мережах, а також селищною радою, 
керівниками суб'єктів господарської діяльності Пам'ятками, які розповсюджуються серед 
населення посильними (додаток 3). Пам'ятки виготовляються заздалегідь і зберігаються в 
місцях їх видачі. 



Зв’язок здійснюється по телефонних каналах ДМД 321/4, операторів мобільного зв’язку,  
пересувними засобами, пішим порядком (в межах одного населеного пункту). 
При відсутності дротового та мобільного зв’язку  для передачі інформації використовуються 
обхідні канали зв’язку: радіоканали рятувальної служби, бригад екстреної медичної допомоги, 
служби охорони публічного (громадського) порядку, в тому числі – гучномовці.  
При відсутності електротехнічного зв’язку інформація доставляється пересувними засобами 
(автотранспортом) або пішим посильним (в межах одного населеного пункту). 
Зв’язок по дротових каналах забезпечує ДМД 321/4. 
За організацію зв’язку по каналах операторів мобільного зв’язку та радіоканалах відповідають в 
рівних частках всі суб’єкти, які беруть участь у заходах евакуації. 
Зв'язок пересувними засобами та пішим посильним зорганізується від молодшого начальника 
до старшого начальника, тобто від ЗПЕ та ППЕ – в комісію, а з комісії – в районну комісію. 
Всі посадові особи комісії зобов’язані добиватися зв’язку всіма можливими способами. 
Управління заходами здійснюється з приміщення селищної ради або з захисної споруди 
цивільного захисту за адресою смт. Ємільчине вул. Соборна, 51  У разі евакуації селищної ради 
управління здійснюється з безпечного району розміщення. 
 

2.2 Забезпечення постійного спостереження за радіаційним фоном 

Контроль за рівнем радіації на території громади планується та забезпечується відповідальною 
особою головним спеціалістом апарату селищної ради. 
Спостереження за рівнем радіації здійснюється районною розрахунково-аналітичною групою та 
постами радіаційного спостереження. Рівень радіації вимірюється у мілірентгенах (мР). 
У разі загрози радіаційного забруднення відповідальною особою зорганізується цілодобова 
взаємодія з районною розрахунково-аналітичною групою та постами радіаційного 
спостереження на території громади та отримується інформація щодо радіаційної обстановки. 
У разі виявлення підвищення радіаційної фону негайно доповідається  в районну військову 
адміністрацію та селищному голові. 

2.3 Укриття населення у захисних спорудах цивільного захисту (ЗС ЦЗ) 

Укриття населення у захисних спорудах цивільного захисту (далі – ЗС ЦЗ) планується фахівцем 
з питань цивільного захисту у протирадіаційних укриттях (далі – ПРУ), у найпростіших 
укриттях, у фортифікаційних спорудах по кожному населеному пункту та за громаду в цілому  
(розрахунок 1). 
Всього укривається у ЗС ЦЗ  осіб, 21934 %, захисних спорудах ЦЗ, з них: 
у протирадіаційних укриттях (ПРУ) - 2790 осіб12,4%; 
у найпростіших укриттях - 19146 осіб, 87,6%; 
У разі отримання розпорядження про укриття населення власники (балансоутримувачі) 
укриттів в строк до Ч+12.00 готують їх до використання за призначенням: 
вивільняють приміщення від сторонніх речей, влаштовують місця для сидіння (лежання); 
забезпечують освітлення (постійне та аварійне), засоби зв'язку; 
створюють запас питної води, продовольства, медикаментів на 3-5 діб; 
влаштовують санітарні вузли. 
По сигналу "РАДІАЦІЙНА НЕБЕЗПЕКА" (уривчасті сигнали сирени, автомобільні гудки та 
інше) протягом 20 хвилин населення укривається у ЗС ЦЗ.  

2.4 Проведення йодної профілактики населення. 

Порядок планування заходів йодної профілактики на території району визначений 
розпорядженням начальника районної військової адміністрації від 06.10.2022 №163 "Про 
планування та проведення йодної профілактики серед населення Новоград-Волинського району 
у разі виникнення радіаційної аварії. 

Рішенням виконкому від 23.11.2022 року № 143  

призначено відповідальною особою за планування та проведення йодної профілактики 
населення громади: Директора Ємільчинського ЦПМСД ЦМОКАЛЮК Анжеліку 

затверджено схему видачі препаратів; 



визначено місця, порядок зберігання та видачі препаратів; 

затверджено перелік пунктів видачі препаратів та призначено начальників пунктів 
видачі. 

Застосування йодної профілактики здійснюється на всій території громади особам до 
40 років. 

Планування заходів здійснюється відповідальною особою із залученням фахівців з 
охорони здоров'я, цивільного захисту та інших посадових осіб селищної ради та інших 
структур. 

Складається розрахунок достатньої кількості препарату йодиду калію (далі – 
препарату) по населених пунктах та за громаду (розрахунок 2). 

На підставі схеми видачі препаратів, місць зберігання та постів видачі, визначених 
рішенням виконкому, складаються схеми видачі препаратів по кожному населеному пункту  та 
по категоріях населення. 

Складається розрахунок видачі препаратів на пунктах видачі по населених пунктах та 
загальний. Витяги з розрахунку надаються на пункти видачі препаратів. 

Рішення виконкому, витяги з Плану доводяться до виконавців. 

2.5 Забезпечення  інших заходів радіаційного захисту. 

Здійснюється планування виконання інших заходів радіаційного захисту, визначених 
Положенням про введення режимів радіаційного захисту та поведінки населення Житомирської 
області при радіаційних аваріях. 
Герметизація житлових приміщень, учбових закладів лікарень інших приміщень перебування 
людей планується власниками (балансоутримувачами) таких  приміщень: закупляється плівка, 
рейки, цвяхи та інші засоби. 
Населення забезпечується засобами захисту органів дихання. 
На території громади застосовуються таки засоби захисту органів дихання: 
 
непрацююче населення - респіратори, ватно - марлеві пов’язки,  

(забезпечуються населенням самостійно) 
працівники суб'єктів господарської 
діяльності 

- 1 протигаз і 1 респіратор на особу і додатково 2 
% загальної кількості працівників 
(забезпечуються суб’єктами господарювання за 
рахунок власних коштів) 
 

працівники формувань та 
спеціалізованих служб цивільного 
захисту 

- 1 протигаз і 1 респіратор на особу і додатково % 
загальної кількості працівників формувань та 
спеціалізованих служб; 
1 костюм захисний на особу і додатково 10 % 
загальної кількості працівників формувань та 
спеціалізованих служб 
(забезпечуються суб'єктами господарювання за 
рахунок власних коштів) 

Планується радіологічний контроль питної води і молока на замовлення. Здійснюється 
Олевським міжрайонним відділом ГУ Житомирський обласний центр центром контролю та 
профілактики захворювань. 

Планується проведення заходів по пилоподавленню територій населених пунктів, 
періодичному поливу дорожнього полотна з твердим покриттям і обочини. 

Планується підготовка населених пунктів до евакуації: 
попередньо визначається кількість населення до евакуації; 
визначається кількість населення, яка може виїхати у чисту зону власним транспортом; 
для решти населення плануються пункти збору і посадки населення на транспорт (ЗПЕ); 
призначається адміністрація ЗПЕ та готується документація. 



В наших умовах напрямки евакуації населення будуть визначатися, насамперед, у 
південному та східному напрямках. Безпечні райони евакуації будуть визначатися додатково 
старшим начальником. 

Планується розгортання пунктів проведення часткової санітарної обробки людей, 
пунктів дегазації транспортних засобів, влаштування санітарних шлюзів, як правило, на шляхах 
на межі виїзду в чисту зону (розрахунок 3). Призначається адміністрація пунктів із розрахунку 
цілодобового чергування.  

ІІІ. ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ. 

Заходи із захисту населення організовуються і проводяться виконкомом міської, селищної, 
сільської ради, керівниками суб'єктів господарської діяльності  усіх форм власності.  

2.6 Виконання заходів режиму захисту населення №1. 

У разі виявлення на території області, району або громади рівня радіації  
Рγ ≥0,6 мР/год.: 
негайно проводиться оповіщення населення сигналом "РАДІАЦІЙНА НЕБЕЗПЕКА" 
визначеними способами (додаток 4); 
розпорядженням начальника обласної, районної військової адміністрації або селищного голови 
на відповідній території вводиться режим захисту населення №1. 
населенню та керівникам суб'єктів господарської діяльності  усіх форм власності по всіх 
можливих каналах інформування  доводиться розпорядження відповідного керівника про 
введення режиму захисту №1 та порядок дій. Додатково посильними селищної ради (при 
необхідності) населенню подвірно вручаються Пам'ятки про порядок дій (додаток 3); 
вводиться режим обмеженого перебування людей на відкритому повітрі; 

проводиться герметизація житлових та нежитлових приміщень; 

готуються захисні споруди до укриття людей: перевіряється робота усіх систем 
життєзабезпечення, закладаються продовольство, питна вода, медикаменти на 3-5 діб 
(розрахунок 1); 

запроваджується режим перебування людей на відкритому повітрі у засобах захисту 
органів дихання; 

в строк до Ч+24.00 доповідається начальнику районної військової адміністрації про 
запровадження на території громади режиму захисту населення №1. 

2.7 Виконання заходів режиму захисту населення №2. 

У разі виявлення на території області, району або громади рівня радіації  
Рγ ≥ 1,5 мР/год.: 
негайно проводиться оповіщення населення сигналом  "РАДІАЦІЙНА НЕБЕЗПЕКА" 
визначеними способами (додаток 4); 
розпорядженням начальника обласної, районної військової адміністрації або селищного голови 
на відповідній території вводиться режим захисту населення №2. 
населенню та керівникам суб'єктів господарської діяльності  усіх форм власності по всіх 
можливих каналах інформування  доводиться розпорядження про введення режиму захисту №2 
та порядок дій (додаток 4). 
Виконуються заходи режиму захисту населення №1, якщо вони не виконувалися раніше і 
додатково: 

протягом наступних 6 годин проводиться йодна профілактика населенню віком до 40 
років  (розрахунок 2); 

здійснюється радіологічний контроль питної води і молока, тел. 0966151107; 

силами селищної ради, суб'єктів господарської діяльності, населення здійснюється 
герметизація плівкою колодязів та артсвердловин; 

 суб’єктами господарської діяльності та населенням переводиться  худоба та птиця на 
стійловий режим утримання у закритих приміщеннях; 



пакування продуктів харчування, документів у поліетиленові мішки (пакети); 

вводиться режим обов’язкового застосування засобів індивідуального захисту органів 
дихання на відкритому повітрі; 

ведеться цілодобове спостереження за радіаційним фоном; 

до Ч+24.00 доповідається начальнику районної військової адміністрації про 
запровадження на території громади режиму захисту населення №2. 

3.3. Виконання заходів режиму захисту населення №3 

У разі виявлення на території області, району або громади рівня радіації  
Рγ ≥ 15 мР/год.: 

негайно проводиться оповіщення населення сигналом "РАДІАЦІЙНА НЕБЕЗПЕКА" 
визначеними способами (додаток 2); 
розпорядженням начальника обласної, районної військової адміністрації або селищного голови 
на відповідній території вводиться режим захисту населення №3. 
населенню та керівникам суб'єктів господарської діяльності  усіх форм власності по всіх 
можливих каналах інформування  доводиться розпорядження про введення режиму захисту №3 
та порядок дій (додаток 4). 
Виконуються заходи режиму захисту населення №1, 2, якщо вони не виконувалися раніше і 
додатково: 
населення негайно укривається у захисних спорудах цивільного захисту; 
рекомендується населенню, який має власний транспорт, негайно виїхати у чисту зону; 
планується евакуація решти населення: 

уточнюється кількість населення до евакуації; 
готуються до розгортання збірні пункти евакуації та транспорт для евакуації населення 

(розрахунок 4); 

вводиться режим пересування населення в населених пунктах тільки у закритих та 
захищених від радіоактивного забруднення транспортних засобах; 

 
проводяться заходи по пилоподавленню територій населених пунктів, періодичному 

поливу дорожнього полотна з твердим покриттям і обочини;  

влаштовуються тимчасові санітарні шлюзи на вході у житлові  та інші приміщення; 

проводиться часткова санітарна обробка населення перед поверненням з відкритого 
повітря у захисні споруди цивільного захисту; 

обмежується застосування до харчування продуктів місцевого виробництва; 

до Ч+24.00 доповідається начальнику районної військової адміністрації про 
запровадження на території громади режиму захисту населення №3. 

3.4. Виконання заходів режиму захисту населення №4. 

У разі виявлення на території області, району або громади рівня радіації  
Рγ ≥ 149 мР/год.: 

негайно проводиться оповіщення населення сигналом "РАДІАЦІЙНА НЕБЕЗПЕКА" 
визначеними способами (додаток 2); 
розпорядженням начальника обласної, районної військової адміністрації або селищного голови 
на відповідній території вводиться режим захисту населення №4 та оголошується повна 
евакуація населення; 
населенню та керівникам суб'єктів господарської діяльності  усіх форм власності по всіх 
можливих каналах інформування  доводиться розпорядження про введення режиму захисту №4 
та порядок дій (додаток 4). 
Виконуються заходи режиму захисту населення №1, 2, 3, якщо вони не виконувалися раніше і 
додатково: 



терміново проводиться повна евакуація населення у безпечні райони евакуації, визначені 
старшим начальником; 
на межі виїзду в чисту зону визначаються місця для проведення часткової санітарної обробки 
населення та дезактивації техніки (розрахунок 3), влаштовуються санітарні шлюзи та 
виставляються пости для забезпечення охорони публічного (громадського) порядку та 
контролю за виконанням заходів режиму захисту населення  
у разі наявності чистого транспорту на межі виїзду у чисту зону після проведення часткової 
санітарної обробки проводиться пересадка населення на чистий транспорт; 
доповідається начальнику районної військової адміністрації про запровадження на території 
громади режиму захисту населення №4 та проведення повної евакуації населення громади у 
чисту зону. 
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Розрахунок 1. 
Укриття населення у захисних спорудах цивільного захисту 

Укриваються, чол. 

у протирадіаційних 
укриттях (ПРУ) 

у спорудах подвійного 
призначення 

у найпростіших укриттях всього 
укриваються 

№ з\п Назва населеного 
пункту 

Загальна 
кількість 

населення, 
чол. 

кількість 
ПРУ 

чол. % кількість 
споруд 

чол. % кількість 
укриттів 

чол. % чол. % 

1. смт Ємільчине 6547 7 480 7 5 880 13 970 5187 80 6547 100 

2. с.Руденька 539       188 569 100 539 100 

3. с.Горбове 480       148 480 100 480 100 

4. с.Здоровець 108       36 108 100 108 100 

5. с. Адамове 38       12 38 100 38 100 

6. с. Ситне 90       31 90 100 90 100 

7. с. Березники 350       148 350 100 350 100 

8. с.Велика Глумча 220       84 220 100 220 100 

9. с.Малоглумчанка 72       36 72 100 72 100 

10. с.Лука 72       29 72 100 72 100 

11. с.Кочичине 232       96 232 100 232 100 

12. с.Забаро-Давидівка 15       6 15 100 15 100 

13. с.Дібрівка 18       4 18 100 18 100 

14. с.Володимирівка 6       2 6 100 6 100 

15. с.Кривотин 214       31 214 100 214 100 

16. с.Малий Кривотин 20       8 20 100 20 100 

17. с.Косяк 10       2 10 100 10 100 

18. с.Яменець 55       18 55 100 55 100 

19. с. Куліші 859 1 450 52    83 409 48 859 100 

20. с. Хутір-Мокляки 357 1 50 14    126 307 86 357 100 

21. с. Нараївка 212       84 212 100 212 100 

22. с. Красногірка 24       9 24 100 24 100 

23. с. Мала Глумча 517 1 250 48    48 267 52 517 100 



24. с. Паранине 221 3 120 54    29 101 46 221 100 

25. с.Медведеве 274       64 274 100 274 100 

26. с.Заровенка 86       35 86 100 86 100 

27. с.Мокляки 302       102 302 100 302 100 

28. с.Кам’яногірка 131       39 131 100 131 100 

29. с.Аполлонівка 86       38 86 100 86 100 

30. с.Осівка 324       112 324 100 324 100 

31. с.Льонівка 33       14 33 100 33 100 

32. с.Чміль 199       56 199 100 199 100 

33. с.Підлуби 1419       402 1419 100 1419 100 

34. с.Нитине 104       47 104 100 104 100 

35. с.Серби 397       132 397 100 397 100 

36. с.Нові Серби 47       19 47 100 47 100 

37. с.Старі Серби 3       1 3 100 3 100 

38. с.Зосимівка 37       11 37 100 37 100 

39. с.Вільшанка 11       5 11 100 11 100 

40. с.Сергіївка 199       51 199 100 199 100 

41. с.Запруда 141       38 141 100 141 100 

42. с Середи 815       290 815 100 815 100 

43. с. Садки 176       45 176 100 176 100 

44. с. Покощеве 87       26 87 100 87 100 

45. с. Симони 482 1 250 51    43 232 49 482 100 

46. с. Брідок 23       6 23 100 23 100 

47. с. Червоний Бір 2       1 2 100 2 100 

48. с. Степанівка 836 3 640 76    34 196 24 836 100 

49. с. Королівка 167       41 167 100 167 100 

50. с. Ганнівка 15       6 15 100 15 100 

51. с.Лебідь 2       1 2 100 2 100 

52. с.Тайки 334       98 334 100 334 100 



53. с.Просіка 115       36 115 100 115 100 

54. с.Ілляшівка 25       8 25 100 25 100 

55. с.Старий Хмерин 4       1 4 100 4 100 

56. с Андрієвичі 567       196 567 100 567 100 

57. с. Великий Яблунець 466 1 250 53    56 216 47 466 100 

58. с.Малий Яблунець 132       29 132 100 132 100 

59. с.Вірівка 107       32 107 100 107 100 

60. с.Непізнаничі 194       29 194 100 194 100 

61. с.Старі Непізнаничі 51       20 51 100 51 100 

62. с. Велика Цвиля 670       215 670 100 670 100 

63. с.Осова 94       58 94 100 94 100 

64. с.Болярка 82       53 82 100 82 100 

65. с.Рогівка 19       9 19 100 19 100 

66. с.Лісове 21       8 21 100 21 100 

67. с.Рудня-Іванівська 870       250 870 100 870 100 

68. с.Миколаївка 647 1 350 54    65 297 46 647 100 

69. с. Рудня-Миколаївка 121       59 121 100 121 100 

70. с. Полоничеве 40       18 40 100 40 100 

71. с.Спаське  21       12 21 100 21 100 
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Розрахунок 2 
Кількості препарату йодиду калію по населених пунктах Ємільчинської громади 

 

№ 
з/п 

Населений пункт Всього 
потреба 

(доз) 

наявність недостає залишок примітка 

1 ЄМІЛЬЧИНСЬКА 
СЕЛИЩНА РАДА 

11230     

2 смт Ємільчине 3205     

Руденський старостинський округ 

3 с.Руденька 257     

4 с.Горбове 217     

5 с.Здоровець 57     

6 с.Чміль 112     

Березниківський старостинський округ 

7 с. Адамове 17     

8 с. Ситне 38     

9 с. Березники 189     

10 с.Сергіївка 104     

11 с.Запруда 70     

Кулішівський старостинський округ 
12 с. Куліші 259     
13 с. Хутір-Мокляки 175     
14 с. Нараївка 104     
15 с. Красногірка 9     

Малоглумчанський старостинський округ 
16 с. Мала Глумча 256     
17 с. Паранине 128     
18 с.Велика Глумча 107     
19 с.Малоглумчанка 35     
20 с.Лука 33     

Підлубівський старостинський округ 
21 с.Підлуби 771     
22 с.Нітине 56     

Середівський старостинський округ 
23 с Середи 439     
24 с. Садки 73     
25 с. Покощеве 40     
26 с.Медведове 132     
27 с.Заровенка 32     
28 с.Серби 228     
29 с.Нові Серби 29     
30 с.Зосимівка 22     
31 с.Вільшанка 3     

Симонівський старостинський округ   
32 с. Симони 144     
33 с. Брідок 7     

Степанівський старостинський округ 



34 с. Степанівка 386     
35 с. Королівка 92     
36 с. Ганнівка 4     
37 с.Кривотино 122     
38 с.Малий Кривотин 7     
39 с.Яменець 18     
40 с.Мокляки 167     
41 с.Кам’яногірка 63     
42 с.Аполлонівка 48     

Андрієвицький старостинський округ 
43 с Андрієвичі 178     

Великояблунецький старостинський  округ 
44 с. Великий Яблунець 243     
45 с.Малий Яблунець 65     
46 с.Вірівка 55     
47 с.Непізнаничі 108     
48 с.Старі Непізнаничі 29     

Великоцвілянський старостинський  округ 
49 с. Велика Цвиля 408     
50 с.Осова 46     
51 с.Болярка 33     
52 с.Рогівка 9     
53 с.Лісове 17     
54 с.Тайки 160     
55 с.Просіка 50     
56 с.Ілляшівка 9     

Руднє-Іванівський старостинський округ 
57 с.Рудня-Іванівська 422     
58 с.Кочичине 109     
59 с.Забаро-Давидівка 6     
60 с.Дібровка 9     

Миколаївський старостинський округ 
61 с.Миколаївка 373     
62 с. Рудня-Миколаївка 71     
63 с. Полоничеве 16     
64 с.Спаське  10     
65 с.Осівка 163     
66 с.Льонівка 19     
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Розрахунок 3. Місця розміщення постів контролю за дотриманням санітарних норм під 
час виїзду із зони радіаційного забруднення, а також пунктів часткової 
санітарної обробки населення (ЧСО) та дезактивації техніки 

Склад 
пост контролю 

за 
дотриманням 

санітарних 
норм 

пункт проведення 
часткової 

санітарної обробки 
населення (ЧСО) 

№ Назва об’єкту 
Місце розгортання, 
відповідальна особа, 

телефон 

чол. 
од. 

техніки 
 

1 Пункт контролю 
за дотриманням 
санітарних норм 
"Сімаківка" 

На межі територіальної 
громади на автодорозі  
Васьковичі – Шепетівка, 
Осадчук Костянтин 
Миколайович 
0978391883 

2 1 ЧСО проводиться 
зліва від 
автодороги, 100 м 

 Пункт контролю 
за дотриманням 
санітарних норм 
"Куліші" 

На межі територіальної 
громади на автодорозі  
Васьковичі – Шепетівка, 
Коваль Ігор Юрійович 
0982964091 
 

2 1 ЧСО проводиться 
зліва від 
автодороги, 100 м 
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Розрахунок 4. Евакуація населення  

Транспорт для 
евакуації 

№ 
Населені пункти, 

ЗПЕ 

Кількість 
населення

, чол. тип од
. 

місткіст
ь 

Кількість 
людей 

вивозитьс
я за 1 рейс 

Напрямок 
безпечної 
евакуації  

 ЄМІЛЬЧИНСЬК
А СЕЛИЩНА 

РАДА 

21934 автобу
с 

14 30 420 Житомирськи
й 

 смт Ємільчине 6547      
Руденський старостинський округ 
 с.Руденька 539      
 с.Горбове 480      
 с.Здоровець 108      
 с.Чміль 199      
Березниківський старостинський округ 
 с. Адамове 38      
 с. Ситне 90      
 с. Березники 350      
 с.Сергіївка 199      
 с.Запруда 141      
Кулішівський старостинський округ 
 с. Куліші 859      
 с. Хутір-Мокляки 357      
 с. Нараївка 212      
 с. Красногірка 24      
Малоглумчанський старостинський округ 
 с. Мала Глумча 517      
 с. Паранине 221      
 с.Велика Глумча 220      
 с.Малоглумчанка 72      
 с.Лука 72      
Підлубівський старостинський округ 
 с.Підлуби 1419      
 с.Нитине 104      
Середівський старостинський округ 
 с Середи 815      
 с. Садки 176      
 с. Покощеве 87      
 с.Медведеве 274      
 с.Заровенка 86      
 с.Серби 397      
 с.Нові Серби 47      
 с.Зосимівка 37      
 с.Вільшанка 11      
Симонівський старостинський округ 
 с. Симони 482      
 с. Брідок 23      
Степанівський старостинський округ 
 с. Степанівка 836      
 с. Королівка 167      



 с. Ганнівка 15      
 с.Кривотин 214      
 с.Малий Кривотин 20      
 с.Яменець 55      
 с.Мокляки 302      
 с.Кам’яногірка 131      
 с.Аполлонівка 86      
Андрієвицький старостинський округ 
 с Андрієвичі 567      
Великояблунецький старостинський  округ 
 с. Великий 

Яблунець 
466      

 с.Малий Яблунець 132      
 с.Вірівка 107      
 с.Непізнаничі 194      
 с.Старі 

Непізнаничі 
51      

Великоцвілянський старостинський  округ 
 с. Велика Цвиля 670      
 с.Осова 94      
 с.Болярка 82      
 с.Рогівка 19      
 с.Лісове 21      
 с.Тайки 334      
 с.Просіка 115      
 с.Ілляшівка 25      
Руднє-Іванівський старостинський округ 
 с.Рудня-Іванівська 870      
 с.Кочичине 232      
 с.Забаро-Давидівка 15      
 с.Дібрівка 18      
Миколаївський старостинський округ 
 с.Миколаївка 647      
 с. Рудня-

Миколаївка 
121      

 с. Полоничеве 40      
 с.Спаське  21      
 с.Осівка 324      
 с.Льонівка 33      
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Додаток 1. Тимчасова мережа постів радіаційного спостереження на території району 

Номер 
поста 

Суб'єкт, на базі якого створюється пост Адреса розташування 

1. 
Метеопост Новоград-Волинський Житомирського 
обласного центру з гідрометеорології 

м. Новоград-Волинський, 
вул. Івана Франка, 38 

2. 
Новоград-Волинська міжрайонний відділ ДУ 
"Житомирський обласний лабораторний центр" 

м. Новоград-Волинський, 
вул. Н.Оржевської, 8 

3. 
Баранівське відділення Новоград-Волинського 
міжрайонного відділу ДУ "Житомирський обласний 
лабораторний центр" 

м. Баранівка, вул. Тищика, 9 

4. 
Ємільчинське відділення Олевського міжрайонного 
відділу ДУ "Житомирський обласний лабораторний 
центр" 

смт Ємільчине 

5. 
Броницькогутянська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів 

с.Броницька Гута, вул. 
Зелена, 2 

6. Жолобненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
с. Жолобне, вул. Шевченка, 
53 

7. Колодянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
с. Колодянка, вул. 
Центральна, 49а 

8. Барвинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
с. Барвинівка, вул. 
Шевчуків, 57 

9. Федорівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 
с. Федорівка, вул. вул. 
Перемоги, 2 

10. Косенівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Косенів, вул.Зарічна, 3 

11. Піщівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. с. Піщів, вул. Миру, 18 

12. Красилівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
с. Красилівка, вул. 
Центральна, 41 

13 
Новоград-Волинське районне управління ГУ ДСНС 
України в області 

м. Новоград-Волинський 

14 
Баранівське відділення Новоград-Волинського 
районного управління ГУ ДСНС України в області 

м. Баранівка 

15 
Ємільчинське відділення Новоград-Волинського 
районного управління ГУ ДСНС України в області 

смт Ємільчине 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 2. Схема оповіщення населення по сигналу "РАДІАЦІЙНА НЕБЕЗПЕКА" 

 

Речове 
повідомлення

Обласна військова 
адміністрація

ДСНС України

Районна військова 
адміністрація

НАСЕЛЕННЯ

Соціальні мережі

Міська, селищна, 
сільська рада 

0

„УВАГА ВСІМ”

оповіщення

інформування

 



Додаток 3. ПАМ'ЯТКА про порядок дій по сигналу "РАДІАЦІЙНА 
НЕБЕЗПЕКА" 

ПАМ'ЯТКА 
населенню щодо порядку дій у разі радіаційної аварії 

1. Почувши сигнал тривоги – (уривчасті звуки сирени, часті 
удари церковного дзвону, звуки автомобільної сирени), що сповіщає 
про надзвичайну ситуацію, негайно увімкніть радіо, телевізор або 
інтернет і прослухайте повідомлення. Цю інформацію ДСНС, армія, 
поліція чи місцеві органи управління мають повідомити на офіційних 
сторінках їх сайтів чи соцмереж або в офіційних каналах у Viber, 
Facebook чи Telegram. Корисні застосунки для інформування про 
надзвичайні ситуації: “Тривога” (розробник – Мінцифри), 
“єТривога” (розроблений українськими IT-волонтерами в Польщі). 

2. Залишайтеся в приміщенні або негайно зайдіть у нього, 
якщо ви на вулиці. Найкраще – в укриття або підвал. Радіоактивний 
матеріал осідає на зовнішній стороні будівлі, тому треба триматися 
якнайдалі від стін і даху 

3. Швидко надягніть респіратор або ватно-марлеву пов’язку; 
якщо їх немає, прикрийте ніс і рот рушником, хусткою або шарфом. 

4. Закрийте та заблокуйте всі вікна, двері та вентиляційні 
отвори в приміщенні та не підходьте до них без нагальної потреби; 
вимкніть кондиціонер та обігрівачі. 

5. Заздалегідь подбайте про запас води в герметичних 
ємностях так, щоб вистачило на кілька днів. Загорніть продукти в 
плівку та покладіть у холодильник або шафу. 

6. Існує велика ймовірність того, що в зоні ураження зовсім не 
працюватиме інтернет та засоби зв'язку, буде відсутнє 
електропостачання. Тому заздалегідь подбайте про наявність 
радіоприймача з живленням від батарейок. Це може бути єдиним 
засобом звʼязку в надзвичайній ситуації. 

7. Стежте за подальшими повідомленнями від ДСНС, армії, 
поліції чи місцевих органів управління. Вони сповістять про 
необхідність йодної профілактики, евакуацію та правила безпеки. 

 
ПАМ'ЯТКА 

населенню щодо порядку дій у разі радіаційної аварії 
1. Почувши сигнал тривоги – (уривчасті звуки сирени, 

часті удари церковного дзвону, звуки автомобільної сирени), що 
сповіщає про надзвичайну ситуацію, негайно увімкніть радіо, 
телевізор або інтернет і прослухайте повідомлення. Цю 
інформацію ДСНС, армія, поліція чи місцеві органи управління 
мають повідомити на офіційних сторінках їх сайтів чи соцмереж 
або в офіційних каналах у Viber, Facebook чи Telegram. Корисні 
застосунки для інформування про надзвичайні ситуації: “Тривога” 
(розробник – Мінцифри), “єТривога” (розроблений українськими 
IT-волонтерами в Польщі). 

2. Залишайтеся в приміщенні або негайно зайдіть у нього, 
якщо ви на вулиці. Найкраще – в укриття або підвал. 
Радіоактивний матеріал осідає на зовнішній стороні будівлі, тому 
треба триматися якнайдалі від стін і даху 

3. Швидко надягніть респіратор або ватно-марлеву пов’язку; 
якщо їх немає, прикрийте ніс і рот рушником, хусткою або 
шарфом. 

4. Закрийте та заблокуйте всі вікна, двері та вентиляційні 
отвори в приміщенні та не підходьте до них без нагальної потреби; 
вимкніть кондиціонер та обігрівачі. 

5. Заздалегідь подбайте про запас води в герметичних 
ємностях так, щоб вистачило на кілька днів. Загорніть продукти в 
плівку та покладіть у холодильник або шафу. 

6. Існує велика ймовірність того, що в зоні ураження зовсім не 
працюватиме інтернет та засоби зв'язку, буде відсутнє 
електропостачання. Тому заздалегідь подбайте про наявність 
радіоприймача з живленням від батарейок. Це може бути єдиним 
засобом звʼязку в надзвичайній ситуації. 

7. Стежте за подальшими повідомленнями від ДСНС, армії, 
поліції чи місцевих органів управління. Вони сповістять про 
необхідність йодної профілактики, евакуацію та правила 
безпеки. 



Додаток 4. Розпорядження селищного голови про введення режимів захисту населення 
від радіаційної аварії (ЗРАЗОК) 
 

 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ  
«___»_____20___р.   смт.Ємільчине №___ 

 

Про введення режиму радіаційного 
захисту та поведінки населення 
Ємільчинської селищної територіальної 
громади 

 

 
Відповідно до статті 361 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Кодексу 
цивільного захисту України, …., рішення обласної комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки і надзвичайних ситуацій від 11.11.2005, протокол №6, розпорядження начальника 
обласної військової адміністрації від 03.11.2022 №000 "Про введення на території 
Житомирської області режиму надзвичайної ситуації", у зв'язку з виявленням на території 
громади  рівня радіаційного забруднення Рγ ≥ 0,6 мР/год. та з метою захисту населення від 
вражаючих факторів радіаційної аварії 
ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

1. З 13.00 03 листопада 2022 року привести селищну субланку Новоград-Волинської 
районної ланки Житомирської обласної територіальної підсистеми єдиної державної системи 
цивільного захисту в режим надзвичайної ситуації. 

2. Призначити керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Романюка 
Олександра Романовича 

3. Ввести на території селищної ради режим 1 захисту населення від радіаційної аварії 
та виконати  наступні заходи: 

1) застосовувати всі види захисту органів дихання (респіратори, протигази, ватно 
- марлеві пов'язки) 

2) обмежити  перебування населення на відкритому повітрі; 

3) провести герметизацію житлових та нежитлових приміщень; 

4) до 13.00 04 листопада 2022 року підготувати  захисні споруди цивільного 
захисту  до укриття людей. 

4. Виконавчим органам селищної ради, керівникам закладів, установ, організацій, 
суб'єктів господарської діяльності будь-яких форм власності, які розташовані на території 
громади, забезпечити виконання вказаних заходів. 

5. До 13.00 04 листопада 2022 року письмово поінформувати селищну раду про 
виконання заходів. 
 
Селищний голова                                                             Сергій ВОЛОЩУК 
 

 

 
 
 



Додаток 5. Проведення часткової санітарної обробки населення та дезактивації техніки. 

Передбачає механічне видалення радіоактивних речовин (РР) з відкритих частин тіла, зі 
слизових оболонок очей, носа, ротової порожнини, одягу, спорядження й одягнутих засобів 
індивідуального захисту. Може проводитися багаторазово, як у зоні радіоактивного 
забруднення так і на межі виходу в чисту зону. 
 ПРОВОДИТЬСЯ НАСЕЛЕННЯМ САМОСТІЙНО. 
 
Засоби захисту органів дихання замінити на чисті і до проведення ПОВНОЇ обробки не 
знімати.  
 
Обробка техніки називається  ДЕЗАКТИВАЦІЯ. 
Полягає у видаленні радіоактивних речовин з поверхні техніки, особливо з ходової частини. 
Використовується розчин миючих засобів у воді. 
Проводиться також на межі виїзду в чисту зону. 
Для цього створюється  
 ПУНКТ ДЕЗАКТИВАЦІЇ ТЕХНІКИ.  
Він може створюватися збоку від дороги. 
Дезактивація також може проводитися самостійно за допомогою спеціального комплекту 
ДК-4, або садового оприскувача. 
 ДЕЗАКТИВАЦІЇ ТЕХНІКИ 
З поверхні техніки видаляються радіоактивні речовини. Використовується розчин миючих 
засобів у воді (пральний порошок, господарське мило тощо). 
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