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Відділення наук про Землю НАН України. Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна

Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України виконує 
фундаментальні і прикладні наукові дослідження з питань 

моніторингу сейсмічності, вивчення сейсмічної небезпеки території 
країни та розробки методів визначення кількісних параметрів 
прогнозованих сейсмічних впливів, які необхідні для цілей 

сейсмічного захисту житлових будинків, промислових споруд, у т.ч. 
енергетичних об‘єктів: АЕС, ГЕС, та ГАЕС. 

Підставою для проведення сейсмологічних досліджень є:

”Програма функціонування і розвитку національної системи сейсмічних 
спостережень та підвищення безпеки проживання населення в сейсмонебезпечних 
регіонах”, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.97 р. № 699.

Рішення Міжвідомчої комісії з питань науково‐технологічної безпеки при Раді
національної безпеки і оборони України від 3 квітня 2008 року

„Про стан забезпечення сейсмічної безпеки та проблеми розвитку сейсмостійкого 
будівництва в Україні”.



Стратегія сейсмічного захисту житла і промислових споруд передбачає широке 
впровадження сейсмостійкого проектування об'єктів з використанням знань 

про кількісні параметри сейсмічної небезпеки на будівельних 
(експлуатаційних) майданчиках.

Враховано, що складовими сейсмічного ризику є:

Рівень  сейсмічної  небезпеки є об'єктивною характеристикою території і 
визначається за допомогою комплексу робіт: 

• загального сейсмічного районування (ЗСР) території країни, 
• детального сейсмічного районування (ДСР) окремих її районів,
• сейсмічного мікрорайонування (СМР) майданчиків розміщення об'єктів.

По кожному з цих пунктів є наукові і методичні напрацювання.



При землетрусі 24.09.2016 р. в Італії (місто Пескара-дель-Торонто) 
постраждали несейсмостійкі будинки і залишилися цілими сейсмостійкі 

мостові переходи 



Сейсмічна 
небезпека 

території України

Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України



Геодинамічні процеси





Сейсмічні пояси Землі

Територія України розташована на окраїні потужного Азорсько -
Середземноморсько - Альпійського – Трансазійського сейсмогенного поясу 

планети

Землетрус в Китаї
12.05.2008 р. Mw = 7.8.

Землетрус поблизу 
о. Суматра 26.12.2004 

р. Mw=9.0

Землетрус в Пакистані
8.10.2005 р. Mw = 7.7

Землетрус в Киргизстані
05.10.2008 р. Mw = 6.6

Землетрус в Східному Сіндзяні
06.10.2008 р. km, Mw = 6.6

Землетрус в Італії
6.04.2009 р. Mw = 6.3



Сейсмічність Східноєвропейської 
платформи

В XX столітті сильні землетруси 
відбувалися на платформах: 

Північно-Американській (на Канадському 
щиті), М = 6,8, 16.11.1920 р.; 

Північно-Африканській, М = 7,1, 
19.04.1935р.; 

Індостанській, М = 6,5, 10.12.1967 р.;

Австралійській, М = 6,8, 14.10.1968 р.; 

Південно-Китайській, М = 7,8, 16.08.1976 р.; 

Туранській плиті (Туркменія), М = 7,0 - 7,3, 
1976 р. і 1984 р.



Карта епіцентрів 
землетрусів 
Закарпаття і 

суміжних районів 
за 2015 р.

Землетруси з 

інтенсивніст

ю 6-8 балів 

відбувалися  

поблизу 

Пішкольта (1829, 

1834 рр.), Тячева 

(1781, 1784, 1823, 1830, 

1870 рр.), Сигету 

(1784, 1823, 1870 рр.), 

Ракошино (1797 

р.), Довгого 

(1869, 1872 рр.), 

Великих 

Мостів (1875), 

Сваляви (1908 

р.), 

Страбичево 

(1924 р.), 

Тересви (1926 

р.), Берегово 

(1931, 1965, 1977 рр.), 

Анталовців 

(1936 р.), 

Драгово (1937 

р.), Долини (1976



Запис землетрусу 7.05.2008 
р. з М=4,9; h=10 км на с/ст :

А) -“Степанівка”, Б) -
“Сквира”, В) -“Полтава”
Г) -“Новодністровськ”

Г)



Землетрус 3.01.2002 
р. в районі смт. 

Микулинці 
Теребовлянського 

району Тернопільської 
області

Карта ізосейст

M = 3.7, h = 6 км

Рельєф Мохо в районі 
землетрусу.   Цифрами 
позначені розломи: 
17-Сущано-Пержанський, 
20-Теребовлянський, 
18-Тетерівський 

Карта підошви плитного 
комплексу в районі землетрусу. 
Цифрами позначені розломи: 
1- Теребовлянський,  2-
Тернопільський, 3- Тетерівський

Карта епіцентрів 
землетрусів 

Тернопільської обл. за 
1721- 2002 рр.



Макросейсмічні ефекти 
криворізьких 

землетрусів 25.12.2007 р. та 
24.06.2013 р.

Умовні позначення: 
1 - інтенсивність струшувань в балах шкали MSK-64 

(значок інтенсивності відповідає центру ділянки, для 
якого розраховувалася інтенсивність струшувань); 

2 - макросейсмічний епіцентр; 
3 - ізосейсти землетрусу 24.06.2013 р .; 
4 - ізосейсти землетрусу 25.12.2007 р. 

24 червня 2013 в 0 год. 16 м. 34 с. (за 
місцевим часом) в місті Кривий Ріг 

Дніпропетровської області стався третій за 
останні шість років землетрус, який 

відчувався на території міста з 
інтенсивністю до 6 балів.



Схема основних розломів ерозійного 
зрізу докембрію та епіцентрів 

тектонічних землетрусів. 

Куп’янский землетрус 22.11.2009 р. t0=20-43-07.  
φ = 49,93N ,  λ = 37,61E ,  h=30,   М = 3,5 .

Найсильнішим у східній 
частині України вважався 
землетрус 1913 р. поблизу 

м.Куп'янськ : Магнітуда = 3.5, 
локальна інтенсивність 

сейсмічних впливів досягала 
5-6 балів. H=8 км

[Новый каталог…, 1977]
Землетрус на границі Сумської і Полтавської обл. 

2.03.2015 г. t0=05-56-30,5. φ = 50,65N, 
λ = 34,21E, h=10, М = 4,6



Макросейсмічні прояви 
при Кримському 

землетрусі 11.09.1927 р.

1927 р.

2016 р.

Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України



Загальне  
сейсмічне 

районування

Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України



Приклади геолого-геофізичних карт, інформація яких 
використовувалася при побудові карт загального сейсмічного 

районування території України

1) Товщина земної кори;  2) Густина теплового потоку;  3) Аномальне магнітне поле;
4) Неотектоніка;     5) Аномальне гравітаційне поле;    6) Підтоплення.

2)1)  3) 

4)  5)  6) 



Завдання перевірки сейсмічної надійності існуючих енергоблоків з метою продовження 
термінів їх експлуатації передбачає врахування впливів від землетрусів зони Вранча і від 
місцевих землетрусів, які можуть генеруватися прилеглими активізованими тектонічними 

структурами

Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна



Криворізький землетрус 
23-06-2013 р. 

t0= 21:16:33. h=2 км, М = 4,6,
φ = 48,04N, λ = 33,42E

Лінеаментно-доменно-
фокальна модель зон 

можливого виникнення 
землетрусів для території 

України.

Землетрус на границі Сумської 
і Полтавської обл. 2.03.2015 р. 

t0=05-56-30,5. h=10, М = 4,6,
φ = 50,65N, λ = 34,21E



Карти ЗСР-2004 - додаток “Б” до ДБН В.1.1-12:2014

90%

95% 99%



На замовлення Мінрегіонбудархітектури України, 
розроблено сейсмологічну частину нової редакції 

Державних будівельних норм України ДБН 
В.1.1.12:2014 «Будівництво в сейсмічних районах 
України». Згідно наказу Мінрегіонбудархітектури

України № 143 від 16.05.2014 р. ДБН стали чинними 
на території Країни з 1.10.2014 р. і регламентують усі 
проектні та будівельні роботи в галузі сейсмічного 

захисту.

В 2016 році став чинним новий, розроблений з 
участю спеціалістів ІГФ НАН України,  нормативний 

документ НП 306.2.208 – 2016  «Вимоги до 
сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної 
безпеки енергоблоків атомних станцій». Документ 

затверджено Наказом Державної інспекції ядерного регулювання 
України від 17 жовтня 2016 року № 175 і Зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 7 листопада 2016 року за 

№1449/29579, завдяки чому він став обов‘язковим до виконання 
усіма суб‘єктами на території країни. 

Відділення наук про Землю НАН України. Інститут 
геофізики ім. С.І. Субботіна



Неправильное прогнозирование сейсмической опасности привело к 
гибели около 280 тыс. человек и огромным  экономическим потерям

Карта общего сейсмического районирования 
территории Гаити в прогнозируемых 

максимальных ускорениях (м/с2), которые с 
90% вероятностью не будут превышены за 

ближайших 50 лет. 
Для Порт-о-Пренсо – около 7 баллов

Реальная интенсивность сейсмических 
сотрясений при землетрясении 

12.01.2010 г. на Гаити – 9 баллов



ГАИТИ 2010-01-12 at 21:53 7.1М



Вимоги до робіт з визначення сейсмічної небезпеки 
будівельних майданчиків

Приведена на картах ЗСР оцінка прогнозованої інтенсивності 
сейсмічних впливів потребує уточнення за вплив найближчих 
потенційно сейсмоактивних розломних зон і впливу місцевих 

ґрунтових умов. 
Для урахування їх впливу необхідно провести уточнення 

тектонічної (в т.ч. сейсмічної) активності локальних тектонічних 
структур і виконати комплекс робіт із сейсмічного 

мікрорайонування будівельних майданчиків Верхньо‐
дністровського каскаду ГЕС. 

Вплив будови геологічного середовища може суттєво 
змінювати кількісні характеристики сейсмічної небезпеки за 
рахунок своїх фільтраційних властивостей: різного загасання 

коливань або резонансних ефектів.



Сейсмічні 
спостереження

Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України



Основною ланкою, яка поставляє об‘єктивні дані для діяльності в 
галузі захисту від землетрусів, є мережа сейсмічних спостережень.



Місцеві землетруси, 
зареєстровані 

локальною мережею 
сейсмічних станцій в 

районі 
Новодністровської ГЕС

Місцеві землетруси, 
зареєстровані 

локальною мережею 
сейсмічних станцій в 

районі 
Новодністровської ГЕС

Створено локальну мережу сейсмічних станцій для контролю за 
геодинамічними процесами в районі розташування 

Новодністровського комплексу ГЕС і ГАЕС



На реалізацію цього документа необхідно
створити в районах розміщення майданчиків
українських АЕС системи інструментальних
сейсмологічних спостережень, які повинні
вирішувати наступні задачі:

1) Одержання об'єктивних інструментальних
сейсмологічних даних про значення
параметрів спостережених сейсмічних впливів
на майданчиках АЕС, при різних за рівнем і
положенням землетрусах, для визначення
кількісних параметрів прогнозованих
максимальних впливів

2) підтвердження наявності, або відсутності,
слабких локальних землетрусів, що трасують
локальні активізовані і потенційно
сейсмоактивні геологічні структури поблизу
майданчика АЕС, вивчення їх сейсмічного
потенціалу;

3) контроль зміни геодинамічної ситуації в
районі розміщення АЕС.



Калибровка регистрирующих 
каналов

◄ АЧХ регистрирующего канала на 
базе сейсмометра СМ3-КВ по 
скорости 

Результат работы программы PAZ-generator:

АЧХ регистрирующего канала на базе СМ3-
КВ в формате PAZ ►

EW
-10.676920391411 + 25.7763660133223i
-10.676920391411 - 25.7763660133223i
-25.7763660133223 + 10.676920391411i
-25.7763660133223 - 10.676920391411i
-2.71204133142204 + 2.61729578354185i
-2.71204133142204 - 2.61729578354185i
Sn = 0.211332E-9 A = 605934.075035659

NS
-10.2224272982 + 24.6791226236874i
-10.2224272982 - 24.6791226236874i
-24.6791226236875 +10.2224272982001i
-24.6791226236875 -10.2224272982001i
-3.79848199946442
- 2.06901190880681
Sn = 0.252429E-9 A = 509163.754000952

Z
-10.7007121502657 + 25.8338044002219i
-10.7007121502657 - 25.8338044002219i
-25.8338044002219 + 10.7007121502656i
-25.8338044002219 - 10.7007121502656i
-2.83798921363808 + 2.43095711449638i
-2.83798921363808 - 2.43095711449638i
Sn = 0.127681E-9 A = 611353.051596209



Сейсмограма землетрусу 2013.10.06; 1:37:21 
UTC із зони Вранча в Румунії, зареєстрована на 

сейсмічної станції «Одеса-місто», М = 5.3, 
координати епіцентру: широта 45.64 N; 
довгота 26.69 E, вогнище землетрусу 

знаходився на глибині 134 км.



Сейсмічне 
мікрорайонування

Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України



Емпірична частотна характеристика 
ґрунтового середовища під будівельним 

майданчиком в м. Одесі на вул. 
Жаботинского за методом реєстрації 

мікросейсм (метод Накамури)

Методи визначення резонансних частот підсилення сейсмічних коливань ґрунтів на майданчику 
згідно ДБН В.1.1-12:2014 ; РСН 65-87; РСН 60-86

1
2

3

Метод СМР «Сейсмічної жорсткості»



Землетрус в Японії
11.03.2011 р.

Сейсмічна інтенсивність 11 балів за MSK‐
64 або 6,67 за японською семибальною 

макросейсмічною шкалою JMS.

Максимальні прискорення досягали 2.9 g
за даними сейсмічної станції  «MYGO4»
http://www.emsc‐csem.org/Page/index.php?id=196

In SI base units, 
1 Gal ≈ 0.01 m/s².

6‐балів – 0.05 g; 7‐балів – 0.1 g; 8‐балів – 0.2 g; 9‐балів – 0.4 g; 10‐балів – 0.8 g;



В розділі 9.11 Specific Safety Guide No. SSG-9 
«Seismic Hazards in Site Evaluation for Nuclear 

Installations. ISBN 978–92–0–102910–2, IAEA, Vienna 
2010, 62p.» для генерування розрахункових 

акселерограм рекомендується застосовувати 
«empirical Green’s function methods». 

Однозначно доведено, що нема прямого зв'язку між бальністью і 
прискореннями спостережених сейсмічних коливань



Частотні характеристики 
ґрунту

Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна



Резонансне збільшення амплітуди 
сейсмічних коливань за рахунок місцевих 

грунтово-морфологічних умов при 
землетрусі в м. Мехіко (Мексика) в 1985 г. з 

М = 8,1

Землетрус в 
Італії 

24.09.2016р. в 
Аркуата-

дель-Тронто
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Заведомое занижение 
усилий при расчете по 
нормам в 2,5-3 раза !

Гибкое здание (T=1,1:1,6 c)Жесткое здание (T=0,1:0,4 c)

Акселерограммы 
землетрясения в 
г. Бухарест. (T=1,5 с)

Опыт землетрясения 1977 из зоны Вранча в Бухаресте 



Частотні характеристики ґрунтів. 
Інструментальні дані



Визначення частотних характеристик ґрунтової товщі під будівельним майданчиком

Амплітудно-частотна характеристику ґрунтової товщі розраховується шляхом ділення спектру 
коливань на поверхні на спектр коливань на підошві ґрунтової товщі. 

Спектр коливань на поверхні може бути розрахований шляхом множення спектра коливань вхідного 
руху з корінних порід сейсмічної хвилі на частотну характеристику ґрунтової товщі .

|H(iw)| = |A1(iw)| / |AN(iw)|; | φH(iw)| = |φ1(iw)| - | φN(iw)|

aR(t)

AR(if) AS(if)=H(if)∙AR(if) AS(if)

aS(t)

H(if) =  
AS(if)/ AR(if)

Сучасний стан та проблеми методології сейсмічного мікрорайонування



Модель геологічного середовища під будівельним 
майданчиком по вул. Березняківській, 30

Основні параметри розрахункової 
сейсмогеологічної моделі середовища під 
будівельним майданчиком для лінійного 
моделювання реакції ґрунтової товщі на 

сейсмічні впливи:

H – потужність кожного шару;

Vp, Vs – швидкість поздовжніх та
поперечних хвиль;

ρ – густини порід;

νp, νs – декременти поглинання                                                                        
поздовжньої та поперечної хвилі;
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Потрібно замінити декременти поглинання на G(γ) і D(γ)
для врахування нелінійних властивостей
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Нелінійні властивості ґрунтів
Залежності модуля зсуву і коефіцієнта поглинання від амплітуди зсувної деформації
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Основні фізико-механічні параметри при виборі кривих з бази даних:

для глинистих порід: індекс пластичності Pl, глибина залягання

для піщаних  порід: розмір частинок, процентний вміст, глибина залягання
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Створено базу даних G(γ) і D(γ) для різних типів ґрунтів з різним складом 
та фізико-механічними властивостями, що дає змогу врахувати 

нелінійні властивості ґрунтів при моделюванні реакції ґрунтових умов 
на сейсмічні впливи різної інтенсивності

В базі даних 
містяться результати 
польових та 
лабораторних 
досліджень 11 авторів 
та 119 залежностей

ProShake



Нелінійне моделювання реакції ґрунту на сейсмічні впливи

У комп'ютерних програмах при одномірному моделюванні реакції ґрунту залежність 
напруження-деформація описується наступними циклічними нелінійними 

моделями:

• Ромберга – Осгуда в програмі CHARSOIL [Streeter et al, 1974];

• Айвена – в програмі N0NLI3 [Joyner, Chen, 1975];

• Мартіна – Давиденкова в програмі MASH [Martin, Seed, 1978];

• гіперболічною моделлю в програмі DESRA [Lee, Finn, 1978], ТАRА [Finn 

et al., 1986; Finn et al., 1989];

• Хардина – Дрневіча – Кундалла – Пайка (HDCP) в програмі TESS1 

[Pyke, 1985];

• Айвена – Мроза (IM – моделлю) в програмі NERA [Bardet, Tobita, 2001]

• модифікованою гіперболічною моделлю  в програмі DeepSoil [Hashash, 

Park, 2001].



Житлові будинки Амплітудно-частотні характеристики 
моделей ґрунтового середовища під 

будівельними майданчиками Одеси та 
Одеської області

Амплітудно-частотні характеристики 
моделей ґрунтового середовища під 
будівельними майданчиками Києва

Амплітудно-частотна характеристика
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Сейсмічне 
мікрорайонування

Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна



Сейсмічне мікрорайонування 
майданчика Бортницької

станції аерації (Київ)



Схеми : А - районування за сейсмічними 
властивостями ґрунтів території 

Північного Гірничо збагачувального 
комбінату (ГЗК), 

Б - розташування пунктів 
інструментальних сейсмологічних 

досліджень і сейсмічного 
мікрорайонування ,

В – СМР території розміщення 
огороджувальних споруд хвостосховища.

Склали : А.М.Скляр , А.М.Останін

А Б

В





Розрахункові 
акселерограми

для моделювання максимальних 
прогнозованих сейсмічних впливів 
(рухів) на конкретному майданчику

Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна



Відділення наук про Землю НАН України. Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна

Зразок АЧХ для Т‐складової коливань 
поверхні моделі ґрунтової товщі 

інженерно‐геологічного району на 
майданчику за адресом: 

вул. Колекторна, 1‐а у Дарницькому 
районі м. Києва, для випадку падіння 
поперечної хвилі знизу на підошву 

півпростору

Графік трикомпонентної розрахункової 
акселерограми для моделювання 6‐ти 

бального розрахункового землетрусу із зони 
Вранча на вільній поверхні майданчика за 

адресом: вул. Колекторна, 1‐а у Дарницькому 
районі м. Києва



Проведено сейсмічне мікрорайонування майданчика 
НСК «Олімпійський» і побудовано розрахункові 

акселерограми для динамічного розрахунку 
сейсмостійкості відповідальних споруд стадіону

6 балів

6 балів

7 балів



Трикомпонентна розрахункова акселерограма, моделююча МРЗ із зони 
Вранча. Спектри реакції для горизонтальних компонент відповідають 
обвідній рекомендованого спектру реакції RS-H в діапазоні частот від 

0,1 до 4 Гц.

Порівняння рекомендованого спектру реакції для 
горизонтальних компонент RS-H (зелена лінія) і для 
вертикальної компоненти RS-Z (темна синя лінія) із спектрами 
реакції, побудованими по R (Synt R), T (Synt T),  і Z  (Synt Z), –
складовими синтезованих розрахункових акселерограм. Власні 
загасання осциляторів - 5% від критичного. Акселерограми 
моделюють МРЗ із зони Вранча з 84,1%  імовірністю не 
перевищення

5% Damping
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Записи землетрусів з вогнищами поблизу 
Чорнобильської АЕС



Розрахункові акселерограми землетрусів з вогнищами 
поблизу Чорнобильської АЕС



Трикомпонентна розрахункова 
акселерограма для 

моделювання максимального 
розрахункового землетрусу із 
зони Вранча на майданчику 

Южно-Української АЕС

Трикомпонентна розрахункова 
акселерограма для 

моделювання максимального 
розрахункового землетрусу з 

місцевої потенційно
сейсмоактивної зони.

Спектри реакції на ці
акселерограми для 

горизонтальних компонент 
відповідають рекомендованому

МАГАТЕ спектру в діапазоні
частот від 0.01 до 90 Гц.



Розрахунок додаткових сейсмічних 
навантажень з використанням 
розрахункових акселерограм. 

Програми “LIRA” I “SCAD”



Визначення параметрів сейсмічної 
вразливості споруди



Визначення параметрів 
сейсмічної вразливості 

споруд 
(для існуючих об’єктів) 



Визначення параметрів сейсмічних коливань 
в спорудах Южно-Української АЕС
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Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України

Сейсмічна небезпека 
території розташування 
Верхньо-дністровського 

каскаду ГЕС



СЕЙСМІЧНІ УМОВИ ТЕРИТОРІЇ 
РОЗМІЩЕННЯ ВЕРХНЬО‐ДНІСТРОВСЬКОГО 

КАСКАДУ ГЕС

• Розділ 9 «Гідротехнічні споруди» ДБН В.1.1‐12:2014 
«Будівництво в сейсмічних районах України» встановлює 
спеціальні вимоги для гідротехнічних споруд (ГТС), що 
розміщуються або розташовані в районах з нормативною 
сейсмічністю, що дорівнює 6 балів і вище.
• Згідно Додатку Б до ДБН В.1.1‐12:2014, територія 
розташування майданчиків Верхньодністровського (ВД) каскаду 
ГЕС відноситься до 7‐ми бальної зони (див. карту Карта ЗСР‐
2004‐С).

Вимоги до робіт з визначення сейсмічної небезпеки 
будівельних майданчиків



Для забезпечення сейсмостійкості нових 
ГЕС, в тому числі  ГЕС Верхньо‐

дністровського каскаду, необхідно в 
передпроектний період встановити 
кількісні характеристики сейсмічної 
небезпеки будівельних майданчиків



Основні вимоги до робіт з визначення сейсмічної небезпеки 
будівельних майданчиків

Згідно  п.  9.1.2 ДБН В.1.1‐12:2014 «Будівництво в 
сейсмічних районах України» для забезпечення 

сейсмостійкості ГТС вимагається :

 проведення на стадії проектування комплексу 
спеціальних досліджень з метою установлення 
розрахункової сейсмічності будівельного майданчика, 
визначення розрахункових сейсмічних впливів. 
одержання набору сейсмічних записів або їх спектрів, 
які моделюють розрахункові сейсмічні впливи;

 виконання комплексу розрахунків (а за необхідності і 
модельних випробувань) щодо визначення напружено‐
деформованого стану, оцінки міцності та стійкості 
споруд, їх елементів та основ;



Вимоги до робіт з визначення сейсмічної 
небезпеки будівельних майданчиків

 застосування конструктивних рішень і матеріалів, що 
забезпечують сейсмостійкість споруд;

 включення до проектів особливо важливих споруд 
спеціального розділу щодо проведення моніторингу 
сейсмічних процесів і реакції ГТС на їх прояви у 
процесі експлуатації;

 періодичні обстеження стану ГТС і їх основ, в тому 
числі після кожного перенесеного землетрусу 
інтенсивністю не менше ніж 5 балів.



Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України

Завдання державних 
органів з сейсмічного 

захисту



Згідно концепції сейсмічного захисту, роботу з підготовки споруд,
об‘єктів і територій до майбутніх землетрусів повинні здійснювати за власні
кошти їх власники і органи місцевого самоврядування.

1). Надійну і уніфіковану інформацію про кількісні параметри реальної
сейсмічної небезпеки у формі карт загального сейсмічного районування
території країни і бази цифрових записів коливань ґрунту, які спостерігаються
при місцевих і віддалених землетрусах в різних її регіонах.

2). Нормативну базу у вигляді Державних будівельних норм і правил,
розроблену з урахуванням нових знань про сейсмічну небезпеку території і
останніх науково-методичних розробок в галузі сейсмічного захисту. Нормативна
база повинна регулярно поновлюватися.

3). Законодавство, стимулююче впровадження (власниками і розпорядниками
об‘єктів) інженерних заходів з пониження сейсмічного ризику.

4). Координуючу роль в об‘єднанні зусиль в галузі сейсмічного захисту
центральних і місцевих державних органів, наукових і проектних установ,
громадських організацій, підприємств, окремих власників тощо.

5) Готовність підрозділів МЧС, міліції, Міністерства охорони здоров‘я та інших
підрозділів швидкого реагування до ліквідації катастрофічних наслідків сильних
землетрусів

Держава, представлена центральними органами влади, повинна 
забезпечити:



Спеціалістами Мінрегіонбуду і 
Національної академії наук 

розроблено
«Практичний посібник. 
Визначення параметрів 
сейсмічної небезпеки. 

Проектування сейсмостійких 
конструкцій відповідно до 

ЄВРОКОДУ 8.». Частина 1. ‐ Київ: 
ТОВ «Український центр реклами та 
поліграфії», 2015. ‐142 с. (ISBN 978‐

966‐2287‐10‐3).

Відділення наук про Землю НАН України. Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна



До землетрусу треба готовитися зарані !!!

Негативні наслідки землетрусів легше 
попередити, ніж ліквідувати 



Значення розрахункових максимальних 
інтенсивностей J на об'єктах Дніпровського каскаду 

ГЕС і деяких АЕС України


