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1. СЛУХАЛИ: Щодо окремих результатів діяльності Центру у 2014 році
Як один із результатів діяльності Центру у 2014 році в сфері підвищення безпеки
населення, можна зазначити той факт, що Київрада 25.12.2014 прийняла Рішення «Про
заходи попередження та інформування населення від небезпечних наслідків аварій і
катастроф техногенного, екологічного, природного та воєнного характеру під час
проведення АТО».
Один із учасників розробки – депутат О.Галушка. Від Центру внесок у розробку було
здійснено А.Біликом та М.Мироновим.

ПОСТАНОВИЛИ: Відзначити важливість та необхідність розробки цілісної
концепції цивільного захисту населення м.Києва, яка може у себе включати:
Ефективні дії у сфері цивільного захисту населення м.Києва від небезпечних
наслідків аварій і катастроф техногенного, природного та воєнного характеру
І. Регулювання
1. Спільно з органами Державної служби з надзвичайних ситуацій, громадськими та
волонтерськими організаціями, на основі Кодексу Цивільної оборони України,
розробити і прийняти Доктрину Цивільного захисту (ЦЗ) м. Києва із визначенням
планів дій в залежності від типу надзвичайних ситуацій (НС), функціональними
обов’язками комунальних підприємств на час НС і механізмами підтримання та
взаємодії із діючою системою ЦЗ.
2. При новій забудові у м.Києві, видавати містобудівні умови та обмеження з
урахуванням: обов’язкової розробки окремого розширеного розділу «цивільний
захист» до проектів відповідно до ДСТУ Б А.2.2-7:2010, включити необхідність
улаштування сховищ
3. Визначити актуальну наявність у межах м. Києва можливих джерел НС природного
та техногенного характеру, із зазначенням характеристик уражуючих факторів в
тому числі тих що можуть виникнути у результаті воєнних дій
4. Провести розширену перевірку існуючих сховищ на укриттів цивільного захисту, у
тому числі перевірити існуючі паркінги, підвали, підземні переходи та інші
споруди, придатні під укриття від факторів НС різного ступеню уражуючої дії
згідно нормативних документів ЦЗ. Відновити мережу відповідно обладнаних
сховищ, розгородити споруди цивільного захисту та можливі укриття від
складування горючих матеріалів, розташування магазинів тощо
5. Розглянути можливість зведення нових сховищ та укриттів ЦЗ у районах міста, що
не мають достатньої кількості сховищ та укриттів

6. Всі будівлі та споруди у місті, що відносяться до максимального класу наслідків
СС3 відповідно до ДБН В.1.2-14:2009, а також будівлі висотою понад 73,5 м
укомплектувати додатково системами раннього оповіщення відповідно до ДБН
В.2.5-76:2014 та окремими план-заходами дій на випадок НС
7. Розробити концепцію місцевого протиповітряного захисту із доведенням
конкретних інструкцій та наданням відповідних матеріальних засобів місцевим
ланках ЦЗ.
ІІ. Матеріальне забезпечення.
1. Провести розширену перевірку складів забезпечення ЦЗ та доукомплектацію у разі
необхідності сучасними засобами із необхідним запасом на випадок НС тривалої
дії
2. За результатами перевірки сховищ провести їх ремонт та доукомплектацію та
обладнання необхідними засобами виживання, повітрофільтрувальними,
водофільтрувальними установками, водопостачанням, альтернативними шляхами
евакуації, планами дій на випадок різних НС
3. Забезпечити оснащення приладову базу формувань ЦЗ державних та комунальних
установ аптечками домедичної допомоги, вимірвальною апаратурою (радіометри,
газоаналізатори тощо), комплектами індивідуальних засобів захисту тривалого
зберігання (не менше 25 р.)
4. Передбачити матеріальне забезпечення міської структури ЦЗ при роботі в
екстремальних умовах: за відсутності денного світла, (оснастити осередки та
формування
ліхтарями,
прожекторними
установками),
відсутності
електропостачання (генераторами, батареями), при дії факторів ураження, в тому
числі ядерного; за низьких температур: організувати можливість створення пунктів
обігріву
5. Провести ревізію та комплектацію техніки на місцях (поповнення у разі
відсутності) , забезпечити комплектами мобільних укриттів (габіонів) для захисту
від повеней та огородження падлих стрілен тощо.
ІІІ. Оповіщення
1. Розробити
і впровадити систему оповіщення населення з дубльованими
функціями: радіоточки на місцях, гучномовці на вулицях, використання засобів
оповіщення комунальної власності;
2. Відновити реальну роботу радіотехнічних служб ЦЗ, забезпечити їх обладнанням
(радіостанції), організувати мережу радіозв’язку; залучити клуби радіоаматорів для
підготовки спеціалістів, передбачити їх фінансування; впровадити через ЗМІ та
засоби оповіщення соціальну рекламу із роз’ясненням населенню загального
порядку дій при надзвичайних ситуаціях,
базових навичок поведінки та
самозахисту
3. Забезпечити доступ комунальних підрозділів ЦЗ та населення до методичної,
навчальної літератури
4. Впровадити автоматизовану систему контролю дорожнім рухом, що була
незавершена у м.Києві. На основі відеокамер, метеостанцій та інших датчиків, що
встановлюються на юнітах такої системи впровадити комплексний моніторинг
соціальної, техногенної та екологічної ситуації у м.Києві, із єдиним центром
обробки та прийняття рішень.
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IV.
Навчання та персонал
Проводити комплексні навчання і скоригувати систему як постійних, так і
добровільних формувань ЦЗ; забезпечити відповідну підготовку спеціалістів;
довести до населення плани дій на випадок різних ситуацій, регулярно проводити в
укриттях тренування, суміщені з ревізією
на базі існуючих державних клубів водних, авіаційних та авто-технічних видів
спорту створити із державним фінансуванням спортивно-патріотичні організації,
які відповідно вподобань киян та жителів міста нададуть змогу спортивнотехнічного вдосконалення (яхтинг, планеризм, картинг і т. д.) і разом з тим
необхідної підготовки для ЦЗ; можливо виконати зі заходи під егідою і з
залученням ТСОУ (в минулому ДОСААФ) на НЕ комерційній основі; провести
навчання з охопленням максимальної кількості киян
Підвищити працівникам ЦЗ соціальне забезпечення (+20% надбавка до зарплатні)
та престижність професії (програми безкоштовного житла, проїзду у громадському
транспорті). Забезпечити участь у міжнародному обміні досвідом, навчання.
Виконання рішення підпорядкувати Штабу цивільного захисту м.Києва при
координації за виконанням рішення покласти на комісію ЖКГ, з метою
громадського контролю залучити громадські та волонтерські організації. Проміжні
результати виконання рішення доводити до низових ланок цивільного захисту.

2. СЛУХАЛИ: Кульський О.Л. Доповідь: Сучасний стан проблематики ААЯ у
світі.
Розглянуті деякі аспекти сучасних наукових поглядів на проблематику АЯ. Зокрема,
відмічена необ’єктивність публікацій і виступів деяких російських науковців. Не
протоколювалось.
3. СЛУХАЛИ: Прусс О.П. Доповідь: Новітній етап дослідження космосу
Розглянуті деякі питання перспективних космічних досліджень. Не протоколювалось.
4. СЛУХАЛИ: Затвердження тематик та планів роботи Центру у 2015 році
Запропоновано тематики та проекти роботи організації у 2015 році.
ПОСТАНОВИЛИ:
До наступного засідання визначити закріплення проектів за
відділами (не менше двох на кожен відділ).
5. СЛУХАЛИ: Взаємодія зі ЗМІ та іншими організаціями
Питання приладової фіксації аномалій та об’єктивізації їх впливів стоїть гостро, як і
взаємодія між дослідниками в Україні. Однією із вітчизняних компаній, які займаються
виготовленням приладів для фіксації гео та інших аномалій є ТОВ «Велес».
Запропоновано скласти та відправити ТОВ «Велес» запит наступного змісту:

«Генеральному директору
ТОВ Центр науково-прикладних досліджень “Велес”
Ярошенко Ю.А.
Шановний Юрій Анатолійович!
До вас звертається Український науково-дослідний Центр вивчення аномалій
(УНДЦА) «Зонд» — громадська організація, яка із 2004 року займається науковим
вивченням аномальних явищ на терені України.
Метою діяльності УНДЦА «ЗОНД» є систематизація та аналіз наявної інформації
про аномальні явища, їх ототожнення та встановлення природи їх походження;
налагодження широкої кооперації зі спорідненими організаціями як в Україні, так і за її
межами. Зокрема, наш Центр періодично проводить експедиції та виїзні дослідження у
т.зв. «аномальні зони», - місцевості, де трапляються події та реєструються фізичні
параметри що мають ознаки аномальності – зміни ґрунту, рослинності, психофізіології,
переміщення предметів, людей, спостереження явищ тощо.
Ознайомившись з описами розробки Вашого Центру — вимірювальним приладом
VEGA-11 та ін. — ми зацікавилися можливістю їх використання в нашій науководослідній роботі.
Пропонуємо розробити і узгодити спільну програму дій із наукоємного тестування
приладу “Вега-11” для проведення вимірів досліджуваних параметрів у стендових
модельованих умовах нашого Центру та польових умовах реального середовища
імовірних аномальних зон.
У разі подальшого співробітництва, наш Центр, може також посприяти та прийняти
у розробці комплексу методичних та технологічних вказівок при роботі з вимірювальним
обладнанням в різних умовах середовища (кліматичних поясів, зміни ізотерми, вплив
літосферних розломів на покази, ентропія і т.д.).
ПОСТАНОВИЛИ: Схвалити зміст запиту. Відправлення здійснити на офіційному бланку
організації.
6. СЛУХАЛИ: Відносно наступного Засідання. Запропоновано провести наступне
Засідання Центру 04.02.2015.
ПОСТАНОВИЛИ: Організаційно підготувати проведення чергового Засідання Центру
04.02.2015.

Голова координаційної ради Центру
к.т.н., доц. Білик А.
Другий заст. голови координаційної ради Центру, зав. інформаційно-технічного відділу
Кириченко О.

