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Цивільний захист:
основні терміни та поняття
Катастрофа
Аварія

велика за масштабами аварія чи інша
подія, що призводить до тяжких наслідків.

небезпечна подія техногенного характеру,
що спричинила ураження, травмування
населення або створює на окремій території
чи території суб’єкта господарювання загрозу
життю або здоров’ю населення. Призводить
до руйнування будівель, споруд, обладнання
і транспортних засобів, порушення виробничого
або транспортного процесу. Спричиняє
наднормативні, аварійні викиди забруднюючих
речовин та інший шкідливий вплив на навколишнє
природне середовище.

Евакуація
організоване виведення чи вивезення із зони
надзвичайної ситуації або зони можливого
ураження населення, якщо виникає загроза
його життю або здоров’ю, а також матеріальних
і культурних цінностей, якщо виникає загроза їх
пошкодження або знищення.

Надзвичайна ситуація
обстановка на окремій територі
ї чи суб’єкті
господарювання на ній або водн
ому
об’єкті, яка характеризуєтьс
я порушенням
нормальних умов життєдіяльно
сті
населення, спричинена ката
строфою,
аварією, пожежею, стихійним
лихом,
епідемією, епізоотією, епіфітоті
єю,
застосуванням засобів уражен
ня або
іншою небезпечною подією,
що призвела
(може призвести) до виникнен
ня загрози
життю або здоров’ю населення,
великої
кількості загиблих і постраждал
их,
завдала значні матеріальні збит
ки, а також
до неможливості проживання
населення
на такій території чи об’єкті, про
вадження
на ній господарської діяльнос
ті.

Небезпечна подія

Засоби цивільного захисту
протипожежна, аварійно-рятувальна
та інша спеціальна техніка, обладнання,
механізми, прилади, інструменти,
вироби медичного призначення,
лікарські засоби, засоби колективного
та індивідуального захисту, які призначен
і
та використовуються під час виконання
завдань цивільного захисту.

Захисні споруди цивільного захисту
інженерні споруди, призначені
для захисту населення від впливу
небезпечних чинників, що виникають
внаслідок надзвичайних ситуацій,
воєнних дій або терористичних актів.

Примітка. Наведено відповідно до розділу І статті 2 Кодексу цивільного захисту України.

подія, зокрема катастрофа, аварія, пожежа,
стихійне лихо, епідемія, епізоотія, епіфітотія, яка
за своїми наслідками становить загрозу життю
або здоров’ю населення чи призводить до
завдання матеріальних збитків.

Оповіщення
доведення сигналів і повідомлень органів управління
цивільного захисту про загрозу та виникнення
надзвичайних ситуацій, аварій, катастроф, епідемій,
пожеж тощо до центральних і місцевих органів виконавчої
влади, підприємств, установ, організацій і населення.

Сили цивільного захисту
аварійно-рятувальні формування, спеціалізовані служби
та інші формування цивільного захисту, призначені для
проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних
робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій.
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