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Забезпечення пожежної безпеки АЕС відповідно до міжнародних норм МАГАТЕ є 

частиною загальної задачі забезпечення ядерної безпеки АЕС, адже пожежа може стати 

однією з причин ядерних подій. З іншого боку, ядерні інциденти можуть супроводжуватися 

значними пожежами. Так найбільші техногенні катастрофи людства, що сталися на 

Чорнобильській АЕС (1986 рік) та АЕС Фукусіма-1 (2011 рік) неодмінно супроводжувались 

пожежами. Складність обстановки на пожежах зумовлюється дією радіаційного 

опромінення, наявністю електромереж і установок під високою напругою, розвиненим 

паливним господарством, великою кількістю маслонаповненої апаратури, значною 

довжиною кабельного господарства зв’язаного з багатьма приміщеннями основних споруд 

об’єкта. Пожежі на АЕС можуть виникати головним чином при порушенні правил 

експлуатації та пожежної безпеки, а також при несправності або відмовах окремих систем. 

Гасіння пожеж за допомогою пересувної техніки пов’язано з витратою певного часу 

на прибуття підрозділів до місця пожеж , на розгортання і введення засобів гасіння в дію. За 

цей час пожежа, як правило, встигає прийняти значні розміри, і успішне її гасіння буде 

істотно залежати від оперативності пожежних підрозділів, від їх взаємодії з персоналом 

станції. Доводиться рахуватися і з тим, що АЕС розташовані на значній відстані від великих 

населених пунктів, де зазвичай зосереджені основні сили ДСНС. Нечисленність 

обслуговуючого персоналу на АЕС , її віддаленість від населених пунктів і пов’язане з цим 

пізнє прибуття до місця пожежі міських пожежно-рятувальних команд також істотно 

ускладнюють гасіння пожеж на АЕС. Швидкий розвиток пожеж, задимлення всіх приміщень 

ускладнюють розвідку пожежі, точне визначення місця і напрямки його розвитку, створюють 

небезпеку ураження електричним струмом при введенні водяних або пінних струменів в зону 

горіння, затягують процес ліквідації пожежі. У цих умовах на людей впливає і 

психологічний фактор ймовірності отримання радіоактивного ураження.  

При організації гасіння пожеж в умовах підвищеного іонізуючого випромінювання 

необхідно також повною мірою враховувати наступні особливості: 

тривалість роботи (від декількох хвилин до декількох місяців); 

залучення великої кількості сил і засобів та забезпечення їх планомірної заміни; 



необхідність захисту особового складу від радіоактивного опромінення, дезактивації 

техніки, озброєння і майна; 

виконання підрозділами ДСНС спеціальних робіт; 

необхідність профілактики та гасіння пожеж при евакуації населення в режимній 

зоні при порушенні сформованих управлінських зв’язків; 

польові умови побуту особового складу, ремонту техніки, устаткування і т. п. 

Тому при організації гасіння пожеж в умовах підвищеного іонізуючого 

випромінювання на АЕС України та для забезпечення дотримання вимог правил безпеки 

праці особовий склад підрозділів ДСНС повинен бути забезпечений і працювати в 

спеціальному захисному одягу пожежників ізолюючого типу (СЗО ІТ), який призначений для 

ізоляції шкірних покривів людини від несприятливих і шкідливих факторів навколишнього 

середовища, що виникають під час гасіння пожеж, проведення пов’язаних з ними 

першочергових аварійно-рятувальних робіт, а також від несприятливих кліматичних впливів. 

Комплекти СЗО ІТ захищають рятувальників від іонізуючих випромінювань і 

призначені для захисту від зовнішнього опромінення альфа-, бета- і м’якого гамма-

випромінювання, підвищених температур, проникнення радіоактивних речовин через 

дихальні шляхи і травний тракт, а також від радіоактивного забруднення поверхні тіла при 

проведенні розвідки, гасінні пожеж і ліквідації аварій на АЕС. Дані комплекти дозволяють 

виключити субтотальный радіаційний опік і зменшити вплив проникаючих випромінювань 

на органи і тканин з урахуванням їх різної чутливості до виникнення детермінованих і 

стохастичних ефектів опромінення, збільшуючи тим самим вірогідність збереження життя 

при неконтрольованих переопроміненнях, а також збільшує тривалість часу перебування в 

зоні контрольованого опромінення. Він може використовуватися не тільки особовим складом 

пожежно-рятувальних підрозділів, але і іншими аварійно-рятувальними службами. 

Тривалість перебування особового складу в зоні підвищеного поєднаного гамма-

опромінення залежить від потужності еквівалентної дози і повинна ґрунтуватися на дозових 

межах, встановлених Нормами радіаційної безпеки України НРБУ-97. 
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