Досвід проведення військових місій та операцій з врегулювання кризових ситуацій
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В статті представлені данні про соціально-економічні наслідки деяких пандемій та епізоотій, що мали місце в новітній історії. Проведений аналіз наслідків виникнення окремих медико-біологічних надзвичайних ситуацій на території України, діючих нормативно-правових актів, наукової та спеціальної літератури і наведені основні визначення в сфері реагування на виникнення медико-біологічних надзвичайних ситуацій. Обґрунтовані завдання, що можуть покладатися на угрупування сил Національної гвардії України при
участі у реагуванні на виникнення епідемій та епізоотій. Визначений склад угрупування сил Національної
гвардії України, яке може виконувати завдання у зазначених умовах. Отримані результати можуть використовуватися органами військового управління Національної гвардії України під час планування дій щодо
участі у реагуванні на виникнення епідемій та епізоотій.
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Вступ
Постановка проблеми. Інфекційна захворюваність людей і тварин відноситься до медикобіологічних надзвичайних ситуацій (далі – МБНС),
які мають природній характер походження та являють собою порушення нормальних умов життя і
діяльності людей на окремій території чи об’єкті на
ній або на водному об’єкті [1].
Масове розповсюдження інфекційних хвороб
серед населення і тварин за короткий проміжок часу
в залежності від масштабу територіального поширення може призвести до епідемії, пандемії, епізоотії чи панзоотії.
Слід зазначити, що у всі часи існування людства його переслідують епідемії хвороб різного походження. Число жертв від них часом перевищувало
кількість жертв на війні. Історії відомі факти, коли в
результаті епідемії вимирало більшість населення
міст і навіть країн, державам було завдано значних
економічних збитків. Саме епідемії та пандемії, в
тому числі викликані зоонозами, а також епізоотії і
панзоотії несуть найбільшу небезпеку людству серед всіх МБНС.
В табл. 1–2 наведений перелік деяких пандемій
та епізоотій, які мали місце в новітній історії і призвели
до
суттєвих
негативних
соціальноекономічних наслідків [2–4].
В наш час, коли зростає рівень глобалізації суспільства, торгівля та міграція набувають загальносвітового масштабу, поширення інфекційних хвороб
серед людей і тварин все частіше приймає транскордонний характер, питання реагування на виникнен© Євсєєв В.О., 2018

ня медико-біологічних надзвичайних ситуацій набуває особливої актуальності.
Таблиця 1
Пандемії в новітній історії,
які мали трансграничний характер
Роки
Наслідки
Пандемії
виникнення
виникнення
Померло
Іспанський
1918–1919
близько 50 млн.
грип
людей
Азіатський
Померло від 1
1957–1958
грип
до 4 млн. людей
Гонконгський
Померло від 1
1968
грип
до 4 млн. людей
Лише в 2009
році померло від
Грип свиней
2009–2010
100 до 400 тис.
людей
Україна, як повноправний член світового співтовариства, приймає безпосередню участь у міжнародних інтеграційних та глобалізаційних процесах в
різних сферах діяльності, що в свою чергу, в деякій
мірі підвищує ризик виникнення на її території
МБНС.
Це підтверджується результатами проведення
аналізу статистичних даних, який показав, що кількість МБНС в Україні (рис. 1) та постраждалих осіб
в наслідок їх виникнення (рис. 2) щороку зростає
[5].
Упродовж 2016 року, як і в попередні роки, в
Україні серед медико-біологічних загроз найбільшу
небезпеку становили в тому числі й інфекційні захворювання людей і тварин [6].
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Таблиця 2
Епізоотії в новітній історії,
які призвели до суттєвих негативних
економічних наслідків
Роки
Наслідки
Держава
виникнення
виникнення
Збитки близько
Нігерія
1970–1980
2 млрд. дол.
США
Торговельні
втрати на суму
Уругвай
1996
близько 90 млн.
дол. США
Втрата
Сомалі
1997–1998
приблизно 75%
експорту
Збитки в 25–30
Великобританія
2001
млрд. дол. США

Рис. 1. Кількість МБНС в Україні

а
б
Рис. 2. Кількість загиблих (а) та постраждалих осіб
(б) в наслідок виникнення МБНС
Визнано, що на сучасному етапі зростання ризиків виникнення надзвичайних ситуацій (далі – НС)
природного характеру, неконтрольоване ввезення в
Україну збудників хвороб, небезпечних для людей і
тварин, є одними з основних реальних та потенційних загроз національній безпеці нашої держави [7].
Розуміючи небезпеку зазначених загроз, в
Україні на законодавчому рівні передбачено проведення ряду профілактичних, охоронних, адміністративних та ін. заходів, які спрямовані на недопущення або мінімізацію ймовірності виникнення МБНС,
а у разі їх виникнення – на ліквідацію наслідків.
Виконання зазначених заходів забезпечується низкою державних органів, а в окремих випадках, у разі
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необхідності, до їх виконання можуть залучатися
суб’єкти сектору безпеки та оборони, в тому числі й
Національна гвардія України (далі – НГУ).
Законом [8] визначено, що однією з основних
функцій НГУ є участь у підтриманні або відновленні правопорядку в районах виникнення особливо
тяжких НС природного характеру, що створюють
загрозу життю та здоров’ю населення.
Зазначена функція дещо конкретизується Указом Президента [9], згідно із яким НГУ бере безпосередню участь у наданні допомоги органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у
запобіганні та ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій природного характеру, в тому числі при
масових інфекційних захворюваннях громадян та
сільськогосподарських тварин.
В сучасній історії нашої держави існують достатньо прикладів участі особового вкладу НГУ у
реагуванні на виникнення медико-біологічних надзвичайних ситуацій. Наведемо деякі з них, а саме:
1. У грудні 2005 року особовий склад внутрішніх військ брав участь у здійсненні заходів особливого правового режиму надзвичайного стану,
який був введений в дію Указом Президента [10] на
території окремих районів Автономної Республіки
Крим у зв’язку із масовим захворюванням птиці
високопатогенним грипом.
2. В серпні 2016 року особовий склад НГУ брав
участь у проведенні карантинних заходів в окремих
районах Одеської та Чернігівської областей внаслідок спалахів захворювання на африканську чуму
свиней [11].
3. У вересні 2017 року особовий склад НГУ приймав участь у здійсненні iзоляцiйно-обмежувальних
заходів під час ліквідації наслідків екологічної катастрофи на півдні Запорізької області, яка була викликана масовим вимиранням риби у гирлі, що з’єднує
Азовське море та Молочний лиман [12].
З огляду на проведений аналіз виникнення медико-біологічних надзвичайних ситуацій в Україні,
поглиблення процесів інтеграції, міграції та глобалізації, не можна виключати подальшого зростання
кількості МБНС та постраждалих внаслідок їх виникнення, їх подальшого територіального поширення
і, як наслідок, збільшення економічних збитків від
них.
У такому випадку, якщо виникне МБНС не нижче загальнодержавного рівня, що призвела чи може призвести до людських втрат, або що створює
загрозу життю і здоров’ю громадян, для відвернення
загрози та забезпечення безпеки і здоров’я громадян
в Україні чи в окремих її місцевостях може тимчасово вводитися особливий правовий режим – надзвичайний стан [13].
Досвід показує, що для здійснення заходів правового режиму надзвичайного стану, який вводиться
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у зв’язку із виникненням МБНС, для ліквідації наслідків її виникнення необхідно в короткий проміжок
часу залучити значну кількість різнофункціональних
сил, в тому числі і сили правоохоронних органів. Це
дещо ускладнює планування та організацію виконання поставлених завдань, особливо в умовах, коли
дії набувають оперативного масштабу, що в свою
чергу може вимагати залучення угрупувань сил
різних відомств.
Виходячи зі специфіки покладених функцій,
структури, чисельності, оснащення, практичної
діяльності військ, наявності досвіду дій в умовах,
що досліджуються, на теперішній час серед всіх
правоохоронних органів держави саме НГУ має
самий вищій ступінь готовності до створення у обмежені терміни необхідного угрупування сил та
виконання поставлених завдань, в тому числі у відриві від пунктів постійної дислокації.
Проте, слід зауважити, що наразі в НГУ відсутні керівні документи, якими б були в достатньо
повній мірі визначені завдання щодо участі в реагуванні на виникнення епідемій та епізоотій, організація і порядок дій підрозділів, військових частин
(з’єднань) та угрупувань сил в умовах, що розглядаються. Це, в свою чергу, дещо ускладнює роботу
органів військового управління НГУ під час планування дій в зазначених умовах.
Звісно, що НГУ буде здійснювати заходи щодо
реагування на виникнення МБНС разом із іншими
суб’єктами реагування. Однією з труднощів в організації спільного здійснення заходів є визначення
конкретних завдань кожному суб’єкту реагування на
виникнення МБНС, зокрема і НГУ. Визначення
конкретних завдань кожному суб’єкту реагування
дозволить скоротити час на планування та організацію дій, уникнути дублювання завдань і розпорошення ресурсів.
Таким чином, виникає протиріччя між щорічно
зростаючою кількістю МБНС, що можуть призвести
до тяжких наслідків, і в реагуванні на виникнення
яких може брати участь особовий склад НГУ, та
відсутністю на теперішній час нормативно-правових
актів, якими були б визначені конкретні завдання та
склад угрупування сил НГУ в умовах, що досліджуються. Зазначене протиріччя викликає необхідність вирішення відповідного завдання, яке полягає
в обґрунтуванні завдань і складу угрупування сил
Національної гвардії України при участі у реагуванні на виникнення епідемій та епізоотій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Законами [14–17] закріплена можливість залучення
суб’єктів сектору безпеки та оборони держави, зокрема і НГУ, до виконання окремих завдань в рамках
здійснення протиепідемічних і протиепізоотичних
заходів у разі виникнення, в тому числі, епідемій та
епізоотій.

Законами [8; 13] та Указом [9] напряму визначено, що НГУ бере безпосередню участь у реагуванні на виникнення особливо тяжких НС природного характеру, зокрема при масових інфекційних
захворюваннях людей та тварин, які створюють
загрозу життю та здоров’ю населення.
Наказом [18] затверджений порядок медичного
забезпечення військовослужбовців НГУ при виконанні ними службових завдань під час подолання
наслідків надзвичайних ситуацій. Цим наказом визначені склад та завдання групи медичного забезпечення.
Проте, більшість з наведених нормативноправових актів лише закріплюють можливість участі
Національної гвардії України у реагуванні на виникнення МБНС. На теперішній час, нажаль, відсутні
джерела, в яких у достатній мірі були б висвітлені
конкретні завдання та склад угрупування сил НГУ при
участі у реагуванні на виникнення епідемій та епізоотій, які несуть найбільшу небезпеку населенню серед
всіх медико-біологічних надзвичайних ситуацій.
Мета статті – обґрунтування завдань і склад
угрупування сил Національної гвардії України при
участі у реагуванні на виникнення епідемій та епізоотій.

Виклад основного матеріалу
При виникненні спалахів, епідемій, пандемій,
епізоотій або панзоотій небезпечних і особливо
небезпечних інфекційних хвороб людей та тварин
діючим законодавством України передбачено проведення ряду протиепідемічних і протиепізоотичних
заходів [14–17].
Загалом, зазначені заходи являють собою комплекс організаційних, адміністративних, медикосанітарних, ветеринарно-санітарних, інженернотехнічних та інших заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб
людей та тварин, локалізації і ліквідації їх осередків
[14–16].
Саме в рамках зазначених заходів особовий
склад НГУ може виконувати окремі завдання щодо
участі у реагуванні на виникнення епідемій та епізоотій.
З метою планування, організації, координації та
контролю виконання завдань силами угрупування, а
також надання їм допомоги, може створюватися
військова оперативна група. Для організації взаємодії з іншими суб’єктами реагування на виникнення
надзвичайної ситуації зі складу військової оперативної групи можуть направлятися представники до
штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації,
який є робочим органом керівника робіт з ліквідації
наслідків НС [17; 19–20].
При виникненні епідемій та епізоотій за рішенням відповідних органів державної влади встанов153
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леним порядком може запроваджуватися карантин –
комплекс заходів, які проводяться в карантинній
зоні з метою запобігання поширенню небезпечних
та особливо небезпечних інфекційних хвороб людей
і тварин, ліквідації таких хвороб. Карантинна зона –
ділянка місцевості (об’єкт), в межах якої застосовується карантин [14; 16–17; 21–22].
Одним з першочергових заходів у разі введення
карантину є локалізація карантинної зони з метою
недопущення несанкціонованого в’їзду на її територію та виїзду з неї людей і транспортних засобів,
ввезення та вивезення тварин, вантажів, товарів та ін.,
що дозволить попередити можливе розповсюдження
інфекційної хвороби чи контамінацію [14–16].
Слід взяти до уваги, що згідно із Законом [16],
карантинна зона включає інфіковану і буферну зони,
а також може включати зону спостереження (рис. 3).
При цьому проводиться блокування окремо інфікованої та буферної зон, а в окремих випадках й зони
спостереження, що, в свою чергу, значно збільшує
чисельність особового складу, яка необхідна для
виконання зазначеного завдання.

Рис. 3. Варіант розташування на місцевості зон
при запровадженні карантину у зв’язку
із виникненням епізоотії
Для локалізації карантинної зони може створюватись група блокування, основними завданнями
якої можуть бути:
 перекриття автомобільних та пішохідних
шляхів на кордонах інфікованої і буферної зон, а в
окремих випадках й зони спостереження;
 здійснення пропуску на територію визначених зон та за їх межі людей, транспортних засобів і
вантажів через встановлені на автомобільних, залізничних та пішохідних шляхах контрольноперепускні пункти (карантинні ветеринарні пости);
 проведення огляду речей, багажу, транспортних засобів, вантажів та ін.
НГУ вже має досвід виконання зазначених завдань, а саме: особовий склад внутрішніх військ
проводив блокування карантинної зони, яка була
встановлена при введені у грудні 2005 року надзвичайного стану в окремих населених пунктах Авто154
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номної Республіки Крим внаслідок захворюванням
птиці високопатогенним грипом.
З метою захисту життя та здоров’я людей і тварин від ризиків, що виникають у результаті укорінення чи поширення хвороб, передбачено запровадження ізоляції та обсервації [14; 16–17; 21].
Відомо, що для ізоляції людей створюються
ізолятори – спеціалізовані заклади охорони здоров’я, призначені для госпіталізації контактних осіб
з метою їх обстеження, профілактичного лікування
та здійснення медичного нагляду за ними [14].
При запровадженні обсервації, тобто медичного спостереження за особами, які тимчасово ізольовані у зв’язку з підозрою на інфекційне захворювання або при їх контакті з хворим на особливо небезпечну інфекцію, чи госпіталізації осіб, які виявили
бажання покинути територію карантину, з метою їх
обстеження та здійснення медичного нагляду за
ними також утворюються спеціалізовані заклади
охорони здоров’я – обсерватори [14; 23].
З метою проведення ізоляції тварин створюються карантинні станції (пости) – місця або ділянки місцевості де групи тварин утримуються без
прямого або опосередкованого контакту з іншими
тваринами [16].
За для унеможливлення проникнення, неконтрольованого проходу, в’їзду та ввезення на територію ізоляторів, обсерваторів і карантинних станцій
(постів) та виходу, виїзду і вивезення з них людей,
тварин, транспортних засобів та вантажів в складі
угрупування НГУ можливо необхідно передбачити
групу охорони, завданнями якої можуть бути:
 охорона ізоляторів, обсерваторів і карантинних станцій (постів);
 здійснення перепускного режиму на зазначених об’єктах.
До того ж, у разі запровадження карантину
внаслідок виникнення небезпечних інфекційних
хвороб тварин, в тому числі й зооноз, відповідними
органами державної влади може бути прийнято
рішення щодо закриття потужностей (об’єктів), на
яких виробляються окремі види продукції тваринного походження і виявлена присутність хвороб, заборони функціонування ринків та майданчиків для
торгівлі тваринами і продуктами харчування тваринного походження [16].
Також необхідно врахувати, що, можливо, у разі виявлення у джерелах питного постачання, що
розташовані в карантинній зоні, збудників небезпечних та особливо небезпечних інфекційних хвороб,
з метою недопущення їх подальшого поширення
може бути припинено постачання води [24].
У зв’язку з цим, в карантинній зоні може бути
запроваджений особливий порядок розподілення
питної води, продуктів харчування і предметів першої необхідності [13].

Досвід проведення військових місій та операцій з врегулювання кризових ситуацій
У такому разі, на групу охорони додатково можуть бути покладені завдання з охорони джерел
питного постачання, об’єктів на системах централізованого водопостачання, пунктів розливу питної
води, місць зберігання продуктів харчування та
фасованої питної води і пунктів їх видачі.
Закриття виробничих потужностей, заборона
функціонування торгівельних ринків і майданчиків,
припинення постачання питної води може призвести
до підвищення рівня соціальної напруженості серед
населення в карантинній зоні, виникнення дефіциту
окремих груп товарів, підвищення ймовірності здійснення крадіжок, в тому числі з об’єктів, що охороняються. У зв’язку з цим, може виникнути необхідність
у взятті під охорону (посиленні охорони) групою
охорони органів державної влади та інших об’єктів.
Якщо в карантинній зоні розташовані дипломатичні представництва, консульські установи іноземних держав, представництва міжнародних організацій, то, можливо, керівництвом цих закладів буде
прийнято рішення про тимчасову евакуацію персоналу за межі зони МБНС. В такому випадку, група
охорони може забезпечувати охорону приміщень,
будівель, житла та ін. майна зазначених установ.
З метою захисту життя і здоров’я людей, недопущення поширення інфекції, попередження можливого розкрадання товарів та предметів першої
необхідності до складу угрупування сил НГУ можливо необхідно буде включити групу супроводження. Особовий склад групи супроводження може
самостійно або разом із представниками поліції
виконувати наступні завдання:
 супроводження осіб, які виявили бажання
покинути територію карантинної зони та пройшли
обсервацію, з обсерваторів до місць (пунктів) посадки в транспортні засоби, в тому числі і в залізничний транспорт;
 охорона місць (пунктів) посадки зазначених
осіб в транспорті засоби;
 супроводження транспортних засобів, колон, в тому числі й піших, з визначеною категорією
осіб до кордону карантинної зони;
 супроводження транспортних засобів та колон із вантажем питної води, продуктів харчування і
предметів першої необхідності від кордону карантинної зони до місць їх зберігання та з місць зберігання до пунктів їх видачі.
Для забезпечення громадського порядку в карантинній зоні може створюватись група охорони
громадського порядку. На неї може покладатись
виконання наступних завдань:
 участь у підтриманні (відновленні) громадського порядку в населених пунктах, що розташовані в карантинній зоні;
 охорона громадського порядку в місцях вилучення і знищення заражених товарів, туш тварин,
які загинули в наслідок хвороби або були вбиті;

 охорона громадського порядку біля пунктів
видачі продуктів харчування та питної води;
 надання допомоги Національній поліції у
відновленні правопорядку в разі порушення з боку
громадян заборони на проведення публічних заходів, а також функціонування ринків, ярмарків та
майданчиків для торгівлі;
 участь у забезпеченні безпеки дорожнього
руху в карантинній зоні.
Крім того, як свідчить міжнародна практика, в
окремих випадках органами державної влади може
бути введена заборона (обмеження) на полювання та
рибальство [25]. За необхідністю, особовий склад
групи охорони громадського порядку може надавати
допомогу представникам Державних агентств лісових ресурсів та рибного господарства України в
здійсненні контролю за дотриманням громадянами
зазначених заборон (обмежень).
Не можна виключати того, що МБНС може набути транскордонного масштабу чи виникне на території
іншої держави, яка межує з Україною, а саме в районах, прилеглих до державного кордону нашої держави.
З метою недопущення поширення інфекційних хвороб
передбачено проведення ряду медико-санітарних заходів на державному кордоні [26]. За для посилення
санітарної охорони території України, недопущення
в’їзду та ввозу на територію держави інфікованих осіб,
заражених тварин, транспортних засобів і вантажів,
посилення протидії контрабанді товарів у пунктах
пропуску через державний кордон та поза їх межами
до складу угрупування може входити група посилення
охорони державного кордону. Зазначена група може
виконувати завдання разом із представниками Державної прикордонної служби, Міністерства охорони
здоров’я, Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів тощо. На особовий склад групи посилення охорони державного
кордону можуть бути покладені наступні завдання:
 участь в охороні державного кордону;
 забезпечення безпеки представників санітарно-карантинних підрозділів під час проведення
ними медико-санітарного огляду осіб, які перетинають державний кордон, і транспортних засобів,
вантажів та товарів, що ввозяться на територію
України чи вивозяться з неї;
 охорона місць тимчасового тримання осіб,
стосовно яких під час перетинання ними державного
кордону працівниками санітарно-карантинного підрозділу було прийнято рішення щодо ізоляції в наслідок хвороби чи підозри на хворобу;
 супроводження зазначених осіб у разі їх госпіталізації з місць тимчасового тримання до закладів охорони здоров’я;
 охорона транспортних засобів, яким не надана вільна практика в наслідок відмови власників
цих транспортних засобів або уповноважених ними
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осіб від застосування стосовно зазначених транспортних засобів протиепідемічних заходів;
 охорона місць (майданчиків) тимчасового
зберігання заражених транспортних засобів, контейнерів, вантажів та товарів чи стосовно яких є підозра на зараження.
В залежності від кількості особового складу, який
бере участь у ліквідації МБНС, обсягу та складності
завдань, що виконуються, до складу угрупування може
входити лікар або фельдшер, мобільна медична бригада або група медичного забезпечення у складі декількох мобільних медичних бригад та санітарнопротиепідемічної групи, завданнями яких є [18]:
 медичне забезпечення особового складу на
догоспітальному етапі;
 ведення медичної розвідки в районі виконання завдань;
 організація взаємодії з державними або комунальними закладами охорони здоров’я для надання особовому складу за потреби спеціалізованої і
високоспеціалізованої медичної допомоги;
 надання медичної допомоги особовому
складу у пунктах тимчасової дислокації підрозділів
та в місцях виконання завдань, а також постраждалому населенню в карантинній зоні;
 організація і проведення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів, зокрема з медичного контролю за станом здоров’я військовослужбовців, санітарного нагляду за умовами розміщення,
харчування, водопостачання особового складу;
 проведення санітарно-роз’яснювальної роботи
серед особового складу і місцевого населення та ін.
Для забезпечення біологічної безпеки особового складу, у разі необхідності, до складу угрупування сил може бути включена група біологічного захисту, завданнями якої можуть бути:
 проведення дезінфекції та деконтамінації
особового складу, службових тварин, військової
техніки та вантажів, об’єктів в пунктах постійної та
тимчасової дислокації підрозділів та військових
частин;
 проведення дератизації та дезінфекції на
військовій техніці та вантажах, об’єктах в пунктах
дислокації сил угрупування;
 ведення біологічної розвідки;
 надання допомоги компетентним органам в
проведенні дезінфекції та деконтамінації об’єктів в
карантинній зоні.
Для вирішення раптово виникаючих завдань
під час несення служби в карантинній зоні можливо
необхідно передбачити створення у складі угрупування НГУ резерву.

Висновки
1. З набуттям інтеграційними та міграційними
процесами загальносвітового масштабу, інфекцій156
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ними хворобами людей і тварин транскордонного
характеру поширення, підвищується актуальність
питання реагування на виникнення МБНС.
2. Наша держава є повноправним членом світового співтовариства і приймає безпосередню участь
у міжнародних інтеграційних та глобалізаційних
процесах в різних сферах діяльності. Це дещо підвищує ризик виникнення на її території МБНС.
3. Як свідчить історія, найбільшу небезпеку населенню та економіці держави серед всіх МБНС
несуть саме епідемії та пандемії, в тому числі викликані зоонозами, а також епізоотії і панзоотії.
4. З метою недопущення виникнення МБНС, а
у разі їх виникнення – ліквідації наслідків, чинним
законодавством України передбачено здійснення
ряду протиепідемічних і протиепізоотичних заходів.
Для здійснення зазначених заходів задіються різнофункціональні державні органи, а в окремих випадках можуть залучатися суб’єкти сектору безпеки та
оборони держави, зокрема і правоохоронні органи.
5. У разі виникнення особливо тяжких МБНС,
які призвели чи можуть призвести до людських
втрат, або створюють загрозу життю і здоров’ю
населення, для відвернення загрози в Україні чи в
окремих її місцевостях може тимчасово вводитися
особливий правовий режим – надзвичайний стан.
Досвід показує, що для здійснення заходів правового режиму надзвичайного стану, якщо дії суб’єктів
реагування на виникнення НС набувають оперативного масштабу, може виникнути необхідність у
створенні протягом короткого періоду часу угрупувань сил різних відомств.
6. З огляду на специфіку покладених функцій,
структуру, чисельність, оснащення, практичну діяльність військ, наявність досвіду дій в умовах виникнення МБНС, на теперішній час серед всіх правоохоронних органів держави саме Національна гвардія України має самий вищій ступінь готовності до
створення у обмежені терміни необхідного угрупування сил та виконання поставлених завдань, в тому
числі у відриві від пунктів постійної дислокації.
7. До складу угрупування сил НГУ при участі у
реагуванні на виникнення епідемій та епізоотій
можуть входити наступні групи: військова оперативна група, групи блокування, охорони, супроводження, охорони громадського порядку, посилення
охорони державного кордону, медичного забезпечення, біологічного захисту та резерв. В статті визначені конкретні завдання, що можуть покладатися
на кожну з перелічених груп.
8. Одними з подальших напрямків дослідження
можуть бути визначення раціональних способів
виконання завдань та розроблення методики розрахунку чисельності угрупування сил НГУ при участі
у реагуванні на виникнення епідемій та епізоотій.
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ОБОСНОВАНИЕ ЗАДАЧ И СОСТАВА ГРУППИРОВКИ СИЛ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ УКРАИНЫ
ПРИ УЧАСТИИ В РЕАГИРОВАНИИ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЭПИДЕМИЙ И ЭПИЗООТИЙ
В.А. Евсеев
В статье представлены данные о социально-экономических последствиях некоторых пандемий и эпизоотий,
имевших место в новейшей истории. Проведен анализ последствий возникновения отдельных медико-биологических
чрезвычайных ситуаций на территории Украины, действующих нормативно-правовых актов, научной и специальной
литературы и отображены основные определения в сфере реагирования на возникновение медико-биологических чрезвычайных ситуаций. Обоснованы задачи, которые могут возлагаться на группировку сил Национальной гвардии Украины при участии в реагировании на возникновение эпидемий и эпизоотий. Определен состав группировки сил Национальной гвардии Украины, которая может выполнять задачи в указанных условиях. Полученные результаты могут использоваться органами военного управления Национальной гвардии Украины при планировании действий по участию в реагировании на возникновение эпидемий и эпизоотий.
Ключевые слова: медико-биологическая чрезвычайная ситуация, эпидемия, пандемия, эпизоотия, панзоотия, карантин, обсервация, карантинная зона, Национальная гвардия Украины, группировка сил, задачи группировки, состав
группировки.
SUBSTANTIATION OF THE MISSIONS AND STRUCTURE OF THE FORCES FORMATION
OF THE NATIONAL GUARD OF UKRAINE DURING PARTICIPATION IN THE REACTING
TO THE ARISING OF EPIDEMICS AND EPIZOOTICS
V. Yevsieiev
The article presents data on the socio-economic consequences of some pandemics and epizootics that have occurred in recent history. The analysis of the consequences of the emergence of individual medical and biological emergencies on the territory
of Ukraine, the current regulatory and legal acts, scientific and specialized literature and shows the main definitions in the field
of responding to the emergence of medical and biological emergency situations. The tasks that can be assigned to the formation
of the National Guard of Ukraine forces with the participation in responding to the emergence of epidemics and epizootics are
justified. The composition of the formation of the National Guard of Ukraine forces which can perform tasks under the specified
conditions is determined. The obtained results can be used by the military management bodies of the National Guard of Ukraine
when planning actions to participate in the response to the emergence of epidemics and epizootics.
Keywords: the biomedical emergency situation, the epidemic, the pandemic, the epizootic, the panzootic, the quarantine,
the observation, the quarantine zone, the National Guard of Ukraine, the forces formation, missions of the formation, the structure of the formation.
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