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         Лекція 15.  

Розділ 3. Цивільний захист. 
Тема 3.1. Нормативно-правове забезпечення та організаційно-функціональна 

структура системи захисту персоналу об’єктів господарювання та населення у 

надзвичайних ситуаціях. 

Існуюча нормативно правова база, що регламентує організаційну структуру системи 

управління безпекою та захистом у надзвичайних ситуаціях (НС).  

Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки».  

Закон України «Про промислову безпеку». Небезпечні виробничі об’єкти. 

Закон України «Про пожежну безпеку».  

Закон України «Кодекс цивільного захисту України» (КЦЗУ). 

Визначення основних понять КЦЗУ: аварія, пожежа, епідемія, катастрофа, об’єкт 

підвищеної небезпеки, евакуація, пожежна охорона, стихійне лихо, засоби цивільного захисту, 

аварійно-рятувальне формування тощо. 

Ідентифікація безпеки ОПН (об’єктів підвищеної небезпеки).  

Декларація безпеки ОПН. Вимоги щодо розміщення об’єктів підвищеної небезпеки.  

            Література:  Л1.2; Л1.5; Л1.23-Л1.27; Л2.15-Л2.19. 

 

Існуюча нормативно правова база 

Цивільний захист - це функція держави, спрямована на захист населення, 

територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних 

ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання 

допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період. 

Правовою основою цивільного захисту є Конституція України, цей Кодекс, 

інші закони України, а також акти Президента України та Кабінету Міністрів 

України. 

Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» визначає правові, 

економічні, соціальні та організаційні основи діяльності, пов’язаної з об’єктами 

підвищеної небезпеки, і спрямований на захист життя і здоров’я людей та довкілля 

від шкідливого впливу аварій на цих об’єктах через запобігання їх виникненню, 

обмеження (локалізацію) розвитку і ліквідацію наслідків.  

Уперше в правовій практиці нашої країни цим законом закріплено вимогу до 

суб’єктів господарської діяльності проводити ідентифікацію об’єктів підвищеної 

небезпеки, розробляти декларацію безпеки та плани локалізації і ліквідації аварій 

на об’єктах підвищеної небезпеки та страхувати відповідальність за можливу 

шкоду, завдану аварією на цьому об’єкті третім особам. 

Страхування відповідальності водночас захищає здоров’я людей, інтереси 

власника і держави. Воно є, по-перше, гарантом прав осіб, які потерпіли під час 

промислової аварії, на відшкодування збитку, завданого їхньому життю, здоров’ю 

та майну. По-друге, засобом захисту економічних інтересів власників небезпечних 

промислових об’єктів за пред’явлення їм претензій потерпілими внаслідок аварії. 

По-третє, засобом запобігання банкрутству підприємств. Крім того, страхування 

відповідальності сприяє запобіганню аварій і підвищенню безпеки небезпечних 

підприємств. 

Під ідентифікацією об’єктів підвищеної небезпеки розуміють обов’язковий 

облік таких об’єктів, де використовують, виготовляють, переробляють чи 
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транспортують небезпечні речовини у кількості, що становить суттєву загрозу 

мешканцям прилеглих територій і навколишньому середовищу.  

Декларація безпеки об’єкта підвищеної небезпеки – це документ, у якому 

викладено стратегію запобігання великим аваріям на такому об’єкті.  

Під небезпечним виробничим об’єктом (НВО) розуміють об’єкт, на якому 

здійснюється технологічний процес, функціонально пов’язаний з використанням 

машин, механізмів, обладнання, що характеризуються підвищеним ступенем 

ризику завдання шкоди життю та здоров’ю людей. Термін небезпечний виробничий 

об’єкт, що застосовується у Законі України «Про промислову безпеку», має 

ширше значення, аніж термін об’єкт підвищеної небезпеки, визначення якого 

наведено в Законі України «Про об’єкти підвищеної небезпеки».  

Закон України «Про пожежну безпеку» визначає, що забезпечення 

пожежної безпеки є складовою частиною виробничої та іншої діяльності 

посадових осіб, працівників підприємств, установ, організацій та підприємців. Це 

повинно бути відображено у трудових договорах (контрактах) і статутах 

підприємств, установ та організацій. Забезпечення пожежної безпеки підприємств, 

установ та організацій покладається на їх керівників, якщо інше не передбачено 

відповідним договором (ст. 2). 

Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» 
регулює діяльність, пов’язану з використанням ядерних установок та джерел 

іонізуючого випромінювання, встановлює права, обов’язки і відповідальність 

органів державної влади, підприємств, установ і організацій, посадових осіб і 

персоналу, а також громадян стосовно їх діяльності, пов’язаної з використанням 

ядерної енергії, визначає основні принципи радіаційного захисту людей та 

навколишнього природного середовища тощо. 

Закон України «Кодекс цивільного захисту України» (КЦЗУ). Кодекс 

цивільного захисту України регулює відносини, пов’язані із захистом населення, 

територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних 

ситуацій, реагуванням на них, функціонуванням єдиної державної системи 

цивільного захисту, та визначає повноваження органів державної влади, Ради 

міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, права 

та обов’язки громадян України, іноземців та осіб без громадянства, підприємств, 

установ та організацій незалежно від форми власності. 

 

Основні терміни та визначення КЦЗУ 

Аварійно-рятувальна служба – це сукупність організаційно об’єднаних 

органів управління, сил та засобів, призначених для проведення аварійно-

рятувальних та інших невідкладних робіт. 

Аварійно-рятувальне формування – це підрозділ аварійно-рятувальної 

служби, самостійний підрозділ, загін, центр, пожежно-рятувальний підрозділ 

(частина). 

Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи – це роботи, спрямовані на 

пошук, рятування і захист населення, уникнення руйнувань і матеріальних 

збитків, локалізацію зони впливу небезпечних чинників, ліквідацію чинників, 
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що унеможливлюють проведення таких робіт або загрожують життю 

рятувальників. 

Аварія – це 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 та призводить 

до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення 

виробничого або транспортного процесу чи спричиняє наднормативні, аварійні 

викиди забруднюючих речовин та інший шкідливий вплив на навколишнє 

природне середовище. 

Відновлювальні роботи – це комплекс робіт, пов’язаних з відновленням 

будівель, споруд, підприємств, установ та організацій незалежно від форми 

власності, які були зруйновані або пошкоджені внаслідок надзвичайної ситуації, 

та відповідних територій. 

Евакуація – це 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. 

Епідемія – це масове поширення інфекційної хвороби серед населення 

відповідної території за короткий проміжок часу. 

Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій – це комплекс правових, 

соціально-економічних, політичних, організаційно-технічних, санітарно-

гігієнічних та інших заходів, спрямованих на регулювання техногенної та 

природної безпеки, проведення оцінки рівнів ризику, завчасне реагування на 

загрозу виникнення надзвичайної ситуації на основі даних моніторингу, 

експертизи, досліджень та прогнозів щодо можливого перебігу подій з метою 

недопущення їх переростання у надзвичайну ситуацію або пом’якшення її 

можливих наслідків. 

Засоби протипожежного захисту – це технічні засоби, призначені для 

запобігання, виявлення, локалізації та ліквідації пожеж, захисту людей, 

матеріальних цінностей та довкілля від впливу небезпечних факторів пожежі. 

Засоби цивільного захисту – це протипожежна, аварійно-рятувальна та інша 

спеціальна техніка, обладнання, механізми, прилади, інструменти, вироби 

медичного призначення, лікарські засоби, засоби колективного та 

індивідуального захисту, які призначені та використовуються під час виконання 

завдань цивільного захисту. 

Захисні споруди цивільного захисту – це інженерні споруди, призначені для 

захисту населення від впливу небезпечних факторів, що виникають внаслідок 

надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів. 

Зона можливого ураження – це окрема територія, акваторія, на якій 

внаслідок настання надзвичайної ситуації виникає загроза життю або здоров’ю 

людей та заподіяна шкода майну. 

Зона надзвичайної ситуації – це окрема територія, акваторія, де сталася 

надзвичайна ситуація. 

Інженерний захист територій – це комплекс організаційних та інженерно-

технічних заходів, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайних 
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ситуацій, забезпечення захисту територій, населених пунктів та суб’єктів 

господарювання від їх наслідків та небезпеки, що може виникнути під час 

воєнних (бойових) дій або внаслідок таких дій, а також створення умов для 

забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання і територій в 

особливий період. 

Інженерно-технічні заходи цивільного захисту – це комплекс інженерно-

технічних рішень, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайних 

ситуацій, забезпечення захисту населення і територій від них та небезпеки, що 

може виникнути під час воєнних (бойових) дій або внаслідок таких дій, а також 

створення умов для забезпечення сталого функціонування суб’єктів 

господарювання і територій в особливий період. 

Катастрофа – це велика за масштабами аварія чи інша подія, що призводить 

до тяжких наслідків. 

Класифікаційна ознака надзвичайних ситуацій – це технічна або інша 

характеристика небезпечної події, що зумовлює виникнення обстановки, яка 

визначається як надзвичайна ситуація. 

Класифікація надзвичайних ситуацій – це система, згідно з якою 

надзвичайні ситуації поділяються на класи і підкласи залежно від характеру їх 

походження. 

Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації – це проведення комплексу 

заходів, що включає аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи, які 

здійснюються у разі виникнення надзвичайної ситуації і спрямовані на 

припинення дії небезпечних факторів, рятування життя та збереження здоров’я 

людей, а також на локалізацію зони надзвичайної ситуації. 

Медико-психологічна реабілітація – це комплекс лікувально-

профілактичних, реабілітаційних та оздоровчих заходів, спрямованих на 

відновлення психофізіологічних функцій, оптимальної працездатності, 

соціальної активності рятувальників аварійно-рятувальних служб (формувань), 

осіб, залучених до виконання аварійно-рятувальних робіт у разі виникнення 

надзвичайної ситуації, а також постраждалих внаслідок такої надзвичайної 

ситуації, передусім неповнолітніх осіб. 

Надзвичайна ситуація – це обстановка на окремій території чи суб’єкті 

господарювання на ній або водному об’єкті, яка характеризується порушенням 

нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, аварією, 

пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосуванням 

засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвела (може 

призвести) до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, великої 

кількості загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а 

також до неможливості проживання населення на такій території чи об’єкті, 

провадження на ній господарської діяльності. 

Небезпечна подія – це подія, у тому числі 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. 
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Небезпечний чинник – це складова частина небезпечного явища (пожежа, 

вибух, викидання, загроза викидання небезпечних хімічних, радіоактивних і 

біологічно небезпечних речовин) або процесу, що характеризується фізичною, 

хімічною, біологічною чи іншою дією (впливом), перевищенням нормативних 

показників і створює загрозу життю та/або здоров’ю людини. 

Сили цивільного захисту – це аварійно-рятувальні формування, 

спеціалізовані служби та інші формування цивільного захисту, призначені для 

проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації 

надзвичайних ситуацій. 

Професійна аварійно-рятувальна служба – це аварійно-рятувальна служба, 

працівники якої працюють за трудовим договором, а рятувальники, крім того, 

проходять професійну, спеціальну фізичну, медичну та психологічну підготовку. 

Непрофесійні об’єктові аварійно-рятувальні служби – це служби, що 

створюються з числа інженерно-технічних та інших досвідчених працівників 

суб’єктів господарювання, які здобули необхідні знання та навички у проведенні 

аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт і здатні за станом здоров’я 

виконувати роботи в екстремальних умовах. 

Спеціалізована аварійно-рятувальна служба – це професійна аварійно-

рятувальна служба, яка має підготовлених рятувальників та відповідні засоби 

цивільного захисту і призначена для проведення аварійно-рятувальних та інших 

невідкладних робіт з особливим ризиком для життя та здоров’я, зокрема для 

гасіння газових фонтанів, проведення водолазних та гірничорятувальних робіт. 

Неспеціалізована аварійно-рятувальна служба – це професійна або 

непрофесійна аварійно-рятувальна служба, яка має підготовлених рятувальників 

та відповідні засоби цивільного захисту і призначена для проведення аварійно-

рятувальних та інших невідкладних робіт, які не потребують відповідної 

спеціалізації. 

Спеціалізована служба цивільного захисту – це підприємства, установи, 

організації, об’єднані для виконання завдань у сфері цивільного захисту 

відповідної функціональної спрямованості. 

Об’єкт підвищеної небезпеки – це об’єкт, який згідно із законом вважається 

таким, на якому є реальна загроза виникнення аварії та/або надзвичайної 

ситуації техногенного чи природного характеру. 

Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту – це спеціальне 

невійськове об’єднання аварійно-рятувальних та інших формувань, органів 

управління такими формуваннями системи центрального органу виконавчої 

влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 

цивільного захисту. 

Оповіщення – це 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 та населення. 

Система оповіщення – це комплекс організаційно-технічних заходів, 

апаратури і технічних засобів оповіщення, апаратури, засобів та каналів зв’язку, 

призначених для своєчасного доведення сигналів та інформації про виникнення 
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надзвичайних ситуацій до центральних і місцевих органів виконавчої влади, 

підприємств, установ, організацій та населення. 

Пожежа – це неконтрольований процес знищування або пошкодження 

вогнем майна, під час якого виникають чинники, небезпечні для істот та 

навколишнього природного середовища. 

Пожежна безпека – це відсутність неприпустимого ризику виникнення і 

розвитку пожеж та пов’язаної з ними можливості завдання шкоди живим 

істотам, матеріальним цінностям і довкіллю. 

Пожежна охорона – це вид діяльності, який полягає у запобіганні 

виникненню пожеж і захисті життя та здоров’я населення, матеріальних 

цінностей, навколишнього природного середовища від впливу небезпечних 

чинників пожежі. 

Постраждалі внаслідок надзвичайної ситуації техногенного або 

природного характеру (далі - постраждалі) – це особи, здоров’ю яких 

заподіяна шкода внаслідок надзвичайної ситуації. 

Реагування на надзвичайні ситуації та ліквідація їх наслідків – це 

скоординовані дії суб’єктів забезпечення цивільного захисту, що здійснюються 

відповідно до планів реагування на надзвичайні ситуації, уточнених в умовах 

конкретного виду та рівня надзвичайної ситуації, і полягають в організації робіт 

з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, припинення дії або впливу 

небезпечних факторів, викликаних нею, рятування населення і майна, 

локалізації зони надзвичайної ситуації, а також ліквідації або мінімізації її 

наслідків, які становлять загрозу життю або здоров’ю населення, заподіяння 

шкоди території, навколишньому природному середовищу або майну. 

Стихійне лихо – це природне явище, що діє з великою руйнівною силою, 

заподіює значну шкоду території, на якій відбувається, порушує нормальну 

життєдіяльність населення, завдає матеріальних збитків. 

Техногенна безпека – це відсутність ризику виникнення аварій та/або 

катастроф на потенційно небезпечних об’єктах, а також у суб’єктів 

господарювання, що можуть створити реальну загрозу їх виникнення. 

Техногенна безпека характеризує стан захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного характеру. Забезпечення техногенної 

безпеки є особливою (специфічною) функцією захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій. 

 

Ідентифікація ОПН 

Вище було зазначено, що Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» 

вперше у правовій практиці нашої країни закріпив вимогу до суб'єктів 

господарської діяльності проводити ідентифікацію об'єктів підвищеної небезпеки 

та розробляти декларацію безпеки.  

Будь-який об’єкт, де використовується, виготовляється, переробляється чи 

транспортується небезпечна речовина вважається потенційно-небезпечним 

об’єктом (ПНО), так як він може становити загрозу мешканцям прилеглих 

територій та навколишньому середовищу. Для того, щоб визначити реальну 

ступінь небезпеки такого об’єкту проводиться його ідентифікація, за результатами 
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якої потенційно небезпечний об’єкт може бути віднесений до категорії об’єктів 

підвищеної небезпеки з присвоєнням класу небезпеки І або ІІ, або не віднесений 

до цієї категорії, тобто і надалі буде вважатися як потенційно небезпечний об’єкт. 

З цією метою Постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 

956 встановлені Нормативи порогових мас, для ідентифікації об'єктів підвищеної 

небезпеки, а всі небезпечні речовини за їх властивостями поділені на 7 категорій: 

1) горючі (займисті) гази; 

2) горючі рідини; 

3) легкозаймисті рідини та горючі рідини, перегріті під тиском; 

4) вибухові речовини (ініціюючі (первинні), бризантні (вторинні) та 

піротехнічні); 

5) речовини-окисники; 

6) високотоксичні та токсичні речовини; 

7) речовини, які становлять небезпеку для довкілля (високотоксичні для 

водних організмів).  

Під пороговою масою розуміється мінімальна маса окремої небезпечної 

речовини або категорії небезпечних речовин чи сумарна маса небезпечних 

речовин різних категорій, при наявності якої на об’єкті цей об’єкт відноситься 

категорії об'єктів підвищеної небезпеки певного класу небезпеки. 

За видами аварій, що можуть статися виходячи з властивостей небезпечних 

речовин, та за впливом уражаючих факторів цих аварій, категорії небезпечних 

речовин об'єднуються у три групи: 

група 1 (вибух) - горючі (займисті) гази, легкозаймисті рідини, горючі рідини, 

перегріті під тиском, ініціюючі (первинні), бризантні (вторинні) та піротехнічні 

вибухові речовини, речовини-окисники, речовини, які вступають у бурхливу 

реакцію з водою з виділенням горючих та/або вибухонебезпечних чи токсичних 

газів; 

група 2 (пожежа) - горючі (займисті) гази, горючі рідини, легкозаймисті 

рідини, горючі рідини, перегріті під тиском, речовини-окисники, а також 

речовини, які вступають у бурхливу реакцію з водою з виділенням горючих та/або 

вибухонебезпечних чи токсичних газів; 

група 3 (шкідливі для людей і довкілля) – високотоксичні речовини, токсичні 

речовини, речовини, які становлять небезпеку для довкілля (високотоксичні для 

водних організмів), речовини, які становлять небезпеку для довкілля (токсичні для 

водних організмів) та/або можуть здійснювати довгостроковий негативний вплив 

на водне середовище, а також речовини, які вступають у бурхливу реакцію з 

водою з виділенням горючих та/або вибухонебезпечних чи токсичних газів. 

Нормативи порогових мас для кожної категорії небезпечних речовин, які 

потрібно використовувати для ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки 

наведені нижче. 
 

Нормативи порогових мас небезпечних речовин за категоріями 

 

Категорія небезпечних речовин Порогова маса, тонн 

1 клас 2 клас 
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Горючі (займисті) гази 200 50 

Горючі рідини 50000 5000 

Легкозаймисті рідини та горючі рідини, перегріті під тиском 200 50 

Ініціюючі (первинні) вибухові речовини 50 10 

Бризантні (вторинні) та піротехнічні вибухові речовини 200 50 

Речовини-окисники 200 50 

Високотоксичні речовини 20 5 

Токсичні речовини 200 50 

Речовини, які становлять небезпеку для довкілля 

(високотоксичні для водних організмів) 

500 200 

Речовини, які становлять небезпеку для довкілля (токсичні 

для водних організмів) та/або можуть здійснювати 

довгостроковий негативний вплив на водне середовище 

2000 500 

Речовини, які вступають у бурхливу реакцію з водою 500 100 

Речовини, які вступають у бурхливу реакцію з водою з 

виділенням горючих та/або вибухонебезпечних чи токсичних 

газів 

200 50 

Крім того для деяких небезпечних речовин цією Постановою встановлені 

значення нормативів порогових мас, що відрізняються від значень нормативів 

порогових мас тих категорій, до яких ці речовини можна віднести за їх 

властивостями. Ці речовини та суміші речовин (наприклад аміак, амонію нітрат, 

бром, хлор, нікелеві сполуки, формальдегід, водень, ацетилен, метанол, кисень, 

сірководень та ряд інших) називаються індивідуальними небезпечними 

речовинами. Нормативи порогових мас деяких індивідуальних небезпечних 

речовин наведено у зазначеному документі окремим додатком.  

Потенційно небезпечний об'єкт вважається об'єктом підвищеної небезпеки 

відповідного класу у разі, коли значення сумарної маси небезпечної або декількох 

небезпечних речовин, що використовуються або виготовляються, переробляються, 

зберігаються чи транспортуються на об'єкті, перевищує встановлений норматив 

порогової маси. При цьому за сумарну масу небезпечної речовини береться: 

- для сховищ (резервуарів) - сумарна маса небезпечної речовини, що може в 

них знаходитися при повному завантаженні відповідно до технологічного 

регламенту, проектної або іншої документації; 

- для технологічних установок - максимальна сумарна маса, що може 

знаходитися в апаратах і трубопроводах відповідно до технологічного регламенту, 

умов процесу та правил експлуатації; 

- для зливно-наливних естакад - сумарна маса небезпечної речовини в 

залізничних або автомобільних цистернах. 

Процедура ідентифікації вважається закінченою, якщо виявиться, що сумарна 

маса хоча б однієї з усіх видів небезпечних, речовин на потенційно небезпечному 

об'єкті, дорівнює або перевищує норматив порогової маси. 

У разі коли небезпечна речовина може бути віднесена одночасно до декількох 

категорій речовин, слід користуватися нормативом порогової маси тієї категорії 

речовини, для якої він найменший. 

У разі, коли сумарна маса жодної небезпечної речовини не перевищує 

нормативу порогової маси, за її властивостями визначається категорія та група, до 



 9 

яких вона може бути віднесена, а також сумарна маса небезпечних речовин однієї 

групи. 

Сумарна маса небезпечних речовин однієї групи визначається шляхом 

додавання величин сумарної маси кожної небезпечної речовини, що 

використовується або виготовляється, переробляється, зберігається чи 

транспортується на об'єкті. 

У разі коли небезпечна речовина за своїми властивостями може бути 

віднесена до декількох груп, сумарна маса її враховується у кожній групі, до якої 

вона може бути віднесена. 

У розрахунках сумарної маси небезпечних речовин однієї групи може не 

враховуватися маса небезпечних речовин, що знаходяться на об'єкті в обсягах не 

більше ніж 2 відсотки порогової маси згідно з нормативами, якщо їх загальний 

обсяг на території підприємства не може призвести до великої аварії. 

Суб'єкт господарської діяльності складає повідомлення про результати 

ідентифікації ОПН за встановленою формою і надсилає його у двотижневий 

термін відповідним уповноваженим органам, а саме: територіальним органам 

Держпраці, Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки, 

Держекоінспекції, державної санітарно-епідеміологічної служби, 

Держпожбезпеки, Держархбудінспекції, а також відповідній місцевій 

держадміністрації або виконавчому органу місцевої ради. 

Дані про ОПН, які є державною або комерційною таємницею, подаються 

суб'єктом господарської діяльності з урахуванням вимог відповідних нормативно-

правових актів. 

Місцеві держадміністрації або виконавчі органи місцевих рад публікують 

відомості про об'єкти підвищеної небезпеки в регіональних друкованих засобах 

масової інформації протягом  30 днів після отримання повідомлення. 

У разі зміни умов виробництва, номенклатури небезпечних речовин або їх 

кількості суб'єкт господарської діяльності, у власності або користуванні якого є 

ОПН, проводить у 6-місячний термін їх повторну ідентифікацію. 

Вищезазначені уповноважені органи ведуть облік об'єктів підвищеної 

небезпеки на підставі повідомлень про результати ідентифікації.  

Державна статистична звітність щодо об'єктів підвищеної небезпеки 

затверджується Держкомстатом за поданням Держпраці. 

Державний реєстр об'єктів підвищеної небезпеки веде Держпраці. Включення 

ОПН до Державного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки здійснюється 

протягом 30 робочих днів після подання суб'єктом господарської діяльності до 

територіального органу Держпраці повідомлення про результати ідентифікації. 
 

Декларування безпеки ОПН та вимоги щодо їх розташування 

Декларація безпеки об’єкта підвищеної небезпеки – це документ, який 

визначає комплекс заходів, що вживаються суб'єктом господарської діяльності з 

метою запобігання аваріям, а також забезпечення готовності до локалізації, 

ліквідації аварій та їх наслідків. 

Декларацію безпеки розробляє безпосередньо підприємство чи організація, 

що використовує ОПН, або ж на його замовлення спеціальна організація. Порядок 
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декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки встановлено постановою 

Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956, згідно якої кожен суб'єкт 

господарської діяльності, у власності або користуванні якого є хоча б один ОПН, 

організовує розроблення і складання декларації безпеки. 

Декларація безпеки складається на основі дослідження суб'єктом 

господарської діяльності ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику виникнення 

аварій, що пов'язані з експлуатацією цих об'єктів. 

Для ОПН, що експлуатуються, декларація безпеки складається як самостійний 

документ, а для ОПН, що будуються (реконструюються, ліквідуються), – як 

складова частина відповідної проектної документації. За наявності на одному 

виробничому майданчику декількох ОПН складається одна декларація безпеки. 

Декларація безпеки включає в себе: 

– результати всебічного дослідження ступеня небезпеки та оцінки рівня 

ризику; 

– оцінку готовності до експлуатації об'єкта підвищеної небезпеки відповідно 

до вимог безпеки промислових об'єктів; 

– перелік прийнятих з метою зниження рівня ризику рішень і здійснених з 

метою запобігання аваріям заходів; 

– відомості про заходи щодо локалізації і ліквідації можливих наслідків 

аварій. 

Для ОПН, що експлуатується або ліквідується, подається інформація про 

заходи, що здійснюються, і про ті, що плануються. 

Для ОПН, що будується або реконструюється, подається інформація про 

заходи, які передбачені проектною документацією та плануються до здійснення 

під час експлуатації. 

Для ОПН, які ідентифіковані як об'єкти підвищеної небезпеки 1 класу, 

результати дослідження ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику, а також 

обґрунтування прийнятих щодо безпечної експлуатації та локалізації і ліквідації 

наслідків аварій рішень подаються в декларації безпеки у розділі "Розрахунково-

пояснювальна частина". 

Оцінка рівня ризику проводиться згідно з Методикою визначення ризиків та 

їх прийнятних рівнів для декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки. 

Як правило декларація безпеки містить шість частин: 

1. Загальні відомості про об'єкт (об'єкти) підвищеної небезпеки; 

2. Заходи щодо забезпечення безпеки об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки 

та локалізації і ліквідації наслідків аварій; 

3. Результати аналізу ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику; 

4. Дані про розробника декларації безпеки (у разі розроблення іншим 

суб'єктом господарської діяльності); 

5. Розрахунково-пояснювальна частина; 

6. Висновок. 

У першій частині (Загальні відомості) надаються відомості про: 

– результати ідентифікації із зазначенням найменування та сумарної маси 

небезпечних речовин, за якими проводилася ідентифікація об'єкта; 

– зареєстровані види діяльності, пов'язані з експлуатацією ОПН; 
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– вид, номер, дата видачі ліцензій на зареєстровані види діяльності, пов'язаної 

з експлуатацією ОПН, передбачених законодавством; 

– вид, номер, дата видачі дозволів уповноважених органів виконавчої влади 

на початок роботи або види діяльності, пов'язаної з експлуатацією ОПН; 

– основний вид виконуваних на ОПН робіт; 

– склад ОПН і перелік основних технологічних процесів та регламентів, 

пов'язаних з небезпечними речовинами; 

– умови приймання і зберігання сировини; 

– умови зберігання та відвантаження продукції; 

– загальну чисельність  персоналу та працівників найбільшої зміни об'єкта 

(об'єктів) під час експлуатації; 

– розташування ОПН на місцевості та відстань до населених пунктів, місць 

великого скупчення людей (житлові масиви, стадіони, кінотеатри, лікарні, школи 

тощо), транспортних магістралей, промислових об'єктів, природоохоронних 

об'єктів, цивільних об'єктів; 

– межі заборонних, охоронних і санітарно-захисних зон. 

До першої частини додаються: 

– нотаріально завірені копії свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта 

господарської діяльності, а також договору страхування цивільної 

відповідальності за шкоду, яку може бути заподіяно аваріями на ОПН; 

– план промислового майданчика (генеральний план), його розміри та межі, 

де розташований ОПН; 

– перелік підприємств, установ та організацій, що можуть опинитися у 

небезпечній зоні аварії на ОПН із зазначенням відстані до них і максимально 

можливої чисельності персоналу; 

– перелік населених пунктів або житлових масивів великих міст, що можуть 

опинитися у небезпечній зоні аварії із зазначенням відстані до них і максимально 

можливої чисельності населення. 

У частині «Заходи щодо забезпечення безпеки ОПН та локалізації і ліквідації 

наслідків аварій» надається інформація про: 

– відповідність умов експлуатації ОПН вимогам норм і правил безпеки із 

зазначенням найменувань документів, якими ці умови встановлюються; 

– систему професійної та проти аварійної підготовки персоналу із 

зазначенням термінів перевірки знань з питань охорони праці та техногенної 

безпеки, а також порядку допуску персоналу до роботи; 

– організаційно-технічні заходи, спрямовані на забезпечення безпеки 

експлуатації ОПН, у тому числі проведення технічного обслуговування та 

ремонту, розроблення і дотримання технологічних процесів та регламентів; 

– систему виробничого контролю за дотриманням вимог безпеки і охорони 

праці, проведення експертизи (аудиту) безпеки ОПН, а також проведення та 

аналізу причин аварійних ситуацій і аварій; 

– заходи щодо локалізації і ліквідації наслідків аварій, у тому числі перелік 

затверджених планів локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій, відомості 

про фінансові та матеріальні ресурси; 
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– відомості про склад та дислокацію аварійних служб, підрозділів державної 

пожежної охорони, аварійно-рятувальних та інших формувань; 

– відомості про систему оповіщення у разі виникнення аварії з наведенням 

схеми оповіщення та зазначенням дій персоналу і населення у випадку аварії. 

До цієї частини додаються: 

– перелік прийнятих з метою зниження рівня ризику рішень і здійснених з 

метою запобігання аваріям заходів; 

– нотаріально завірені копії планів локалізації і ліквідації аварійних ситуацій 

та аварій; 

– відомості про посаду, прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону (факс) 

посадової особи, відповідальної за інформування та взаємодію з громадськістю. 

У частині «Результати аналізу ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику» 

наводяться відомості про: 

– умови виникнення та розвитку імовірних аварій, перелік факторів і 

основних причин, що сприяють виникненню та розвитку аварій; 

– найменування та сумарну масу небезпечних речовин, що спричиняють 

аварії; 

– розміри імовірних зон дії уражаючих факторів; 

– можливі сценарії імовірних аварій з урахуванням умови їх виникнення та 

розвитку; 

– моделі і методи розрахунку, що застосовуються під час дослідження 

ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику; 

– ступінь небезпеки та рівень ризику, а також про імовірність заподіяння 

шкоди населенню та довкіллю, очікувані збитки. 

«Дані про розробника декларації безпеки» наводяться окремою частиною у 

разі розроблення декларації іншим суб'єктом господарської діяльності. Вони 

повинні містити повну та скорочену назва, юридичну адресу, ідентифікаційний 

код, зареєстрований вид діяльності згідно з КВЕД, номер телефону, факсу, 

електронну адресу. Якщо декларація безпеки розробляється суб’єктом 

господарювання, що володіє або використовує ОПН, то ці дані наводяться у 

вступній частині (шапці) декларації. 

Розрахунково-пояснювальна частина оформлюється згідно з ДСТУ 5008-95 

(Документація. Звіти в галузі науки і техніки. Структура та правила оформлення). 

Ця частина містить: 

– обґрунтування фізико-математичних моделей і методів розрахунку (з 

описом методів і моделей, обраних розробником для дослідження ступеня 

небезпеки та оцінки рівня ризику; обґрунтуванням обраних фізико-математичних 

моделей, методів розрахунку та оцінок ступеня небезпеки та рівня ризику; 

посиланням на видання, де вміщено опис моделей і методів розрахунку; описом 

природно-кліматичних умов, сейсмічності, ґрунтів, топографічних характеристик 

місцевості та інших даних, що можуть характеризувати можливі зовнішні впливи 

природного характеру); 

– характеристику небезпечних речовин (з відомостями про кожну небезпечну 

речовину, які містять найменування речовини; структурну або емпірична 

формулу; склад; фізико-хімічні властивості (молекулярна вага, температура 
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кипіння, густина, агрегатний стан, колір, запах, поріг сприйняття та інші 

характерні ознаки); вибухо- та пожежонебезпечність, токсичність; корозійна 

активність; вплив на людей та довкілля; запобіжні заходи та засоби захисту; 

методи переведення речовини в нешкідливий стан; першу допомогу потерпілим); 

– відомості про технологію (принципова технологічна схема; опис систем 

автоматичного регулювання, блокування, сигналізації, протиаварійного і 

протипожежного захисту, інших засобів безпеки; перелік видів і план розміщення 

основного технологічного обладнання, в якому наявні небезпечні речовини; 

розподіл небезпечних речовин в обладнанні; характеристика пунктів керування, а 

також розміщення персоналу, адміністративних і структурних підрозділів із 

зазначенням  середньої чисельності та чисельності найбільшої працюючої зміни); 

– аналіз рівня ризику виникнення аварій (перелік аварій та аварійних 

ситуацій, які виникали на об'єкті; перелік аварій, які виникали на інших 

аналогічних об'єктах, або аварій, пов'язаних з наявними небезпечними 

речовинами; аналіз основних причин і факторів виникнення аварій; визначення 

ймовірних причин і факторів, що призводять до виникнення аварій; визначення 

типових-сценаріїв імовірних аварій; оцінка кількості небезпечних речовин, що 

беруть участь в аварії; розрахунок імовірних зон дії уражаючих факторів; 

визначення об'єктів "турботи" суспільства, які потрапляють у зону дії уражаючих 

факторів і для яких існує ризик негативних наслідків їх впливу; оцінка можливих 

негативних наслідків для визначених об'єктів "турботи" суспільства (кількість 

потерпілих, ступінь руйнувань, матеріальні втрати, збитки тощо); 

– ситуаційний план (графічне зображення у масштабі максимальних зон 

можливого ураження для найбільш небезпечних за своїми наслідками та для 

найбільш імовірних сценаріїв аварії, до яких відносяться виробничий майданчик 

та межі санітарно-захисної зони ОПН, міста, населені пункти та житлові масиви, 

місця великого скупчення людей, транспортні магістралі, природні та 

природоохоронні об'єкти, промислові підприємства (об'єкти), інші життєво 

важливі (важливі для життєдіяльності) об'єкти, зони дії уражаючих факторів 

імовірних аварій). 

Заключна частина (Висновок) містить узагальнену оцінку ступеня небезпеки 

та рівня ризику виникнення аварій на об'єкті підвищеної небезпеки. 

Об'єктами "турботи" суспільства, для яких аварії на об'єктах підвищеної 

небезпеки можуть мати негативні наслідки, вважаються люди (персонал 

підприємств і населення сіл, селищ, міст); матеріальні цінності усіх форм 

власності; об'єкти комунального господарства та забезпечення життєдіяльності; 

культурні цінності; природоохоронні об'єкти (парки, заповідники, популяції 

рідкісних тварин тощо); флора та фауна; атмосфера; водне середовище (ріки, 

водойми, морська акваторія тощо); земля, включаючи ґрунтові води; інші об'єкти 

впливу. 

Розробивши декларацію безпеки суб'єкт господарської діяльності за власний 

рахунок проводить її експертизу щодо повноти дослідження ступеня небезпеки та 

оцінки рівня ризику, а також обґрунтованості та достатності рішень, прийнятих 

щодо зменшення рівня ризику, готовності до дій з локалізації і ліквідації наслідків 

аварій. 
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Експертизу декларації безпеки виконує експертна організація, акредитована 

відповідно до вимог Закону України "Про наукову та науково-технічну  

експертизу" і яку суб'єкт господарської діяльності обирає самостійно. Організація, 

що проводить експертизу декларації безпеки, несе відповідальність за її повноту, 

достовірність та об'єктивність. Не може проводити експертизу організація, яка 

розробляла декларацію безпеки. 

У висновку експертизи дається оцінка повноти дослідження ступеня 

небезпеки та оцінки рівня ризику, а також обґрунтованості та достатності рішень, 

прийнятих щодо зменшення рівня ризику, готовності до дій з локалізації і 

ліквідації наслідків аварій. 

Висновок експертизи повинен бути конкретним, об'єктивним, 

аргументованим, доказовим, а результати проведення експертизи повинні містити 

оцінку: 

– повноти і достовірності інформації, що міститься в декларації безпеки; 

– обґрунтованості результатів дослідження ступеня небезпеки та оцінки рівня 

ризику; 

– обґрунтованості та достатності рішень, прийнятих на основі аналізу рівня 

ризику, для зниження його до прийнятної величини, готовності суб’єкта 

господарювання до дій з локалізації і ліквідації наслідків аварій. 

Обґрунтованість результатів дослідження ступеня небезпеки та оцінки рівня 

ризику визначається з урахуванням: 

– підстав для застосування фізико-математичних моделей і методів 

розрахунку; 

– підстав для обрання сценаріїв виникнення та розвитку аварій; 

– правильності та достовірності виконаних розрахунків рівня ризику і оцінки 

наслідків аварій; 

– повноти врахування факторів, що впливають на кінцеві результати. 

У разі негативного висновку експертизи суб'єкт господарської діяльності 

вправі подати декларацію безпеки на повторну експертизу після врахування 

зауважень або оскаржити висновок експертизи в установленому порядку. 

Декларація безпеки разом з позитивним висновком експертизи подається 

відповідним уповноваженим органам, а саме: територіальним органам Держпраці, 

Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки, Держекоінспекції, 

державної СЕС, Держпожбезпеки, Держархбудінспекції, а також відповідній 

місцевій держадміністрації або виконавчому органу місцевої ради. 

Місцеві держадміністрації або виконавчі органи місцевих рад протягом 30 

днів після отримання декларації безпеки оприлюднюють у регіональних 

друкованих засобах масової інформації відомості про об'єкт підвищеної 

небезпеки, а саме: 

– найменування суб'єкта господарської діяльності, у власності або 

користуванні якого є об'єкт підвищеної небезпеки; 

– посаду, прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону (факсу) посадової особи 

суб'єкта господарської діяльності, відповідальної за інформування та взаємодію з 

громадськістю; 
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– стислий опис виробничої діяльності, пов'язаної з експлуатацією) об'єкта 

підвищеної небезпеки; 

– перелік та основні характеристики небезпечних речовин, які 

використовуються або виготовляються, переробляються, зберігаються чи 

транспортуються на об'єкті підвищеної небезпеки; 

– стислі відомості про можливі наслідки і рівень ризику, про здійснені 

суб'єктом господарської діяльності заходи безпеки щодо запобігання аваріям та 

локалізації і ліквідації їх наслідків; 

– відомості про способи оповіщення та необхідні дії населення у разі 

виникнення аварії. 

У разі коли в зоні впливу уражаючих факторів аварії на об'єкті підвищеної 

небезпеки можуть опинитися інші регіони, місцеві держадміністрації або 

виконавчі органи місцевих рад оприлюднюють ці відомості також у друкованих 

засобах масової інформації цих регіонів. 

Про можливе здійснення трансграничного впливу аварії на об'єкті підвищеної 

небезпеки суб'єкт господарської діяльності інформує уповноважені органи, а 

також через МЗС відповідні органи держав, території яких можуть зазнавати 

впливу таких аварій, і пункт зв'язку для цілей оповіщення про промислові аварії, 

який діє в Україні згідно з Конвенцією про трансграничний вплив промислових 

аварій. 

Суб'єкт господарської діяльності, у власності або користуванні якого є об'єкти 

підвищеної небезпеки, надає будь-якій фізичній або юридичній особі на її 

аргументований запит можливість ознайомитися із змістом декларації безпеки, а 

також з будь-якою іншою інформацією, яка стосується цих об'єктів. 

Декларація безпеки переглядається суб'єктом господарської діяльності один 

раз на п'ять років. Декларація безпеки переглядається, уточнюється або 

розробляється в інші терміни у разі: 

– зміни умов діяльності ОПН, що призводять до підвищення ступеня 

небезпеки та рівня ризику, незалежно від їх причин; 

– зміни та/або набрання чинності нормативно-правовими актами, що 

впливають на зміст відомостей, поданих у декларації безпеки; 

– будівництва в прилеглих районах нових підприємств (об'єктів), якщо це 

впливає на зміст відомостей, поданих у декларації безпеки; 

– обґрунтованої вимоги уповноваженого органу або громадськості. 

Оригінал декларації безпеки та висновку експертизи, а також копії 

документів, що підтверджують передачу зазначених документів уповноваженим 

органам, зберігаються у суб'єкта господарської діяльності, у власності або 

користуванні якого є об'єкт підвищеної небезпеки, протягом 25 років. 

У разі припинення діяльності юридичної особи (смерті фізичної особи) - 

суб'єкта господарської діяльності декларація безпеки та висновок експертизи 

підлягають передачі правонаступникові (спадкоємцеві), а у разі його відсутності - 

до державного архіву. У разі відчуження ОПН зазначені документи передаються 

його новому власнику. 
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Уповноважені органи ведуть облік декларацій безпеки об'єктів підвищеної 

небезпеки. У разі подання суб'єктом господарської діяльності неповної інформації 

Держпраці письмово повідомляє про це суб'єкта господарської діяльності. 

Перелік декларацій безпеки, зареєстрованих у Державному реєстрі об'єктів 

підвищеної небезпеки публікується в загальнодержавних друкованих засобах 

масової  інформації. 

Суб'єкт господарської діяльності несе відповідальність за повноту та 

достовірність  відомостей, поданих у декларації безпеки. 

 

 

Автор: доцент кафедри ОПЦБ ІЕЕ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» 
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         Лекція 16.  

Розділ 3. Цивільний захист. 
Тема 3.1. Нормативно-правове забезпечення та організаційно-функціональна 

структура системи захисту персоналу об’єктів господарювання та населення у 

надзвичайних ситуаціях (продовження). 

Класифікація та види надзвичайних ситуацій (техногенного, природного характеру, 

соціальні, воєнні). Суб’єкти забезпечення цивільного захисту. Основні принципи здійснення 

цивільного захисту. 

Режими функціонування єдиної державної системи цивільного захисту. 

Завдання і обов’язки суб’єктів господарювання у сфері цивільного захисту. 

Права та обов’язки громадян у сфері цивільного захисту. 

Склад та основні завдання сил цивільного захисту в умовах НС та воєнного стану. 

  Література:  Л1.2;Л1.24-Л1.27;Л2.15-Л2.19; Л3.56. 

 

Класифікація та види надзвичайних ситуацій 

Надзвичайні ситуації класифікуються за характером походження, ступенем 

поширення, розміром людських втрат та матеріальних збитків. 

Залежно від характеру походження подій, що можуть зумовити виникнення 

надзвичайних ситуацій на території України, визначаються такі види 

надзвичайних ситуацій: 

1) техногенного характеру; 

2) природного характеру; 

3) соціальні; 

4) воєнні. 

Залежно від ступеню поширення, розміру людських втрат та матеріальних 

збитків обсягів заподіяних надзвичайною ситуацією наслідків, обсягів технічних і 

матеріальних ресурсів, необхідних для їх ліквідації, визначаються такі рівні 

надзвичайних ситуацій: 

1) державний; 

2) регіональний; 

3) місцевий; 

4) об’єктовий. 

Порядок класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями встановлюється 

Кабінетом Міністрів України. 

Класифікаційні ознаки надзвичайних ситуацій визначаються центральним 

органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері цивільного захисту. 

Суб’єкти забезпечення цивільного захисту. 

Цивільний захист забезпечується з урахуванням особливостей, визначених 

Законом України "Про основи національної безпеки України", суб’єктами, 

уповноваженими захищати населення, території, навколишнє природне 

середовище і майно, згідно з вимогами Кодексу (КЦЗУ) - у мирний час, а також в 

особливий період - у межах реалізації заходів держави щодо оборони України. 

Координацію діяльності органів виконавчої влади у сфері цивільного захисту 

у межах своїх повноважень здійснюють: 
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1) Рада національної безпеки і оборони України; 

2) Кабінет Міністрів України. 

Для координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, 

підприємств, установ та організацій, пов’язаної з техногенно-екологічною 

безпекою, захистом населення і територій, запобіганням і реагуванням на 

надзвичайні ситуації: 

1) Кабінетом Міністрів України утворюється Державна комісія з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій; 

2) Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та 

Севастопольською міськими державними адміністраціями утворюються 

регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій; 

3) районними державними адміністраціями, виконавчими органами міських 

рад, районними у містах та селищними радами утворюються місцеві комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій; 

4) керівними органами підприємств, установ та організацій утворюються 

комісії з питань надзвичайних ситуацій. 

Для координації робіт з ліквідації конкретної надзвичайної ситуації та її 

наслідків на державному, регіональному, місцевому та об’єктовому рівнях 

утворюються спеціальні комісії з ліквідації надзвичайної ситуації. 

 

Основні принципи здійснення цивільного захисту. 

Цивільний захист здійснюється за такими основними принципами: 

1) гарантування та забезпечення державою конституційних прав громадян на 

захист життя, здоров’я та власності; 

2) комплексного підходу до вирішення завдань цивільного захисту; 

3) пріоритетності завдань, спрямованих на рятування життя та збереження 

здоров’я громадян; 

4) максимально можливого, економічно обґрунтованого зменшення ризику 

виникнення надзвичайних ситуацій; 

5) централізації управління, єдиноначальності, підпорядкованості, статутної 

дисципліни Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, аварійно-

рятувальних служб; 

6) гласності, прозорості, вільного отримання та поширення публічної 

інформації про стан цивільного захисту, крім обмежень, встановлених законом; 

7) добровільності - у разі залучення громадян до здійснення заходів 

цивільного захисту, пов’язаних з ризиком для їхнього життя і здоров’я; 

8) відповідальності посадових осіб органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування за дотримання вимог законодавства з питань 

цивільного захисту; 

9) виправданого ризику та відповідальності керівників сил цивільного захисту 

за забезпечення безпеки під час проведення аварійно-рятувальних та інших 

невідкладних робіт. 

Режими функціонування єдиної державної системи цивільного захисту. 
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Єдина державна система залежно від масштабів і особливостей надзвичайної 

ситуації, що прогнозується або виникла, функціонує у режимах: 

1) повсякденного функціонування; 

2) підвищеної готовності; 

3) надзвичайної ситуації; 

4) надзвичайного стану. 

Положенням про єдину державну систему цивільного захисту визначається 

перелік заходів, що здійснюються у відповідному режимі, завдання та порядок 

взаємодії суб’єктів забезпечення цивільного захисту під час функціонування 

зазначеної системи у відповідному режимі. 

В особливий період єдина державна система цивільного захисту функціонує 

відповідно до цього Кодексу та з урахуванням особливостей, що визначаються 

згідно з вимогами законів України "Про правовий режим воєнного стану", "Про 

мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а також інших нормативно-правових 

актів. 

Режим повсякденного функціонування єдиної державної системи цивільного 

захисту встановлюється за умов нормальної виробничо-промислової, радіаційної, 

хімічної, сейсмічної, гідрогеологічної, гідрометеорологічної, техногенної та 

пожежної обстановки та за відсутності епідемій, епізоотій, епіфітотій. 

У разі загрози виникнення надзвичайної ситуації за рішенням відповідно 

Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, 

обласних, Київської чи Севастопольської міських державних адміністрацій для 

єдиної державної системи цивільного захисту у повному обсязі або частково для 

окремих її територіальних підсистем тимчасово встановлюється режим 

підвищеної готовності. 
У разі виникнення надзвичайної ситуації за рішенням відповідно Кабінету 

Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, 

Київської чи Севастопольської міських державних адміністрацій для єдиної 

державної системи цивільного захисту у повному обсязі або частково для окремих 

її територіальних підсистем тимчасово встановлюється режим надзвичайної 

ситуації. 
Режим надзвичайного стану для єдиної державної системи цивільного 

захисту у повному обсязі або частково для окремих її територіальних підсистем 

тимчасово встановлюється у межах території, на якій введено правовий режим 

надзвичайного стану відповідно до Закону України "Про правовий режим 

надзвичайного стану". 

 

Завдання і обов’язки суб’єктів господарювання у сфері  

цивільного захисту. 

До завдань і обов’язків суб’єктів господарювання у сфері цивільного захисту 

належить: 

1) забезпечення виконання заходів у сфері цивільного захисту на об’єктах 

суб’єкта господарювання; 

2) забезпечення відповідно до законодавства своїх працівників засобами 

колективного та індивідуального захисту; 
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3) розміщення інформації про заходи безпеки та відповідну поведінку 

населення у разі виникнення аварії; 

4) організація та здійснення під час виникнення надзвичайних ситуацій 

евакуаційних заходів щодо працівників та майна суб’єкта господарювання; 

5) створення об’єктових формувань цивільного захисту відповідно до  

Кодексу (КЦЗУ) та інших законодавчих актів, необхідної для їх функціонування 

матеріально-технічної бази і забезпечення готовності таких формувань до дій за 

призначенням; 

6) створення диспетчерських служб відповідно до Кодексу (КЦЗУ) та інших 

законів, необхідних для забезпечення безпеки об’єктів підвищеної небезпеки; 

7) проведення оцінки ризиків виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах 

суб’єкта господарювання, здійснення заходів щодо неперевищення прийнятних 

рівнів таких ризиків; 

8) здійснення навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі 

правилам техногенної та пожежної безпеки; 

9) декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки; 

10) розроблення планів локалізації та ліквідації наслідків аварій на об’єктах 

підвищеної небезпеки; 

11) проведення об’єктових тренувань і навчань з питань цивільного захисту; 

12) забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб’єктів 

господарювання; 

13) здійснення за власні кошти заходів цивільного захисту, що зменшують 

рівень ризику виникнення надзвичайних ситуацій; 

14) забезпечення безперешкодного доступу посадових осіб органів 

державного нагляду, працівників аварійно-рятувальних служб, з якими укладені 

угоди про аварійно-рятувальне обслуговування суб’єктів господарювання, для 

проведення обстежень на відповідність протиаварійних заходів планам локалізації 

і ліквідації наслідків аварій на об’єктах підвищеної небезпеки та потенційно 

небезпечних об’єктах, сил цивільного захисту – для проведення аварійно-

рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення надзвичайних 

ситуацій; 

15) забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, 

зберігання, утримання, використання та реконструкції захисних споруд цивільного 

захисту; 

16) здійснення обліку захисних споруд цивільного захисту, які перебувають 

на балансі (утриманні); 

17) дотримання протиепідемічного, режиму; 

18) створення і використання матеріальних резервів для запобігання та 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

19) розроблення заходів щодо забезпечення пожежної безпеки, впровадження 

досягнень науки і техніки, позитивного досвіду із зазначеного питання; 

20) розроблення і затвердження інструкцій та видання наказів з питань 

пожежної безпеки, здійснення постійного контролю за їх виконанням; 

21) забезпечення виконання вимог законодавства у сфері техногенної та 

пожежної безпеки, а також виконання вимог приписів, постанов та розпоряджень 
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центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сферах 

техногенної та пожежної безпеки; 

22) утримання у справному стані засобів цивільного та протипожежного 

захисту, недопущення їх використання не за призначенням; 

23) здійснення заходів щодо впровадження автоматичних засобів виявлення 

та гасіння пожеж і використання для цієї мети виробничої автоматики; 

24) своєчасне інформування відповідних органів та підрозділів цивільного 

захисту про несправність протипожежної техніки, систем протипожежного 

захисту, водопостачання, а також про закриття доріг і проїздів на відповідній 

території; 

25) виконання інших завдань і заходів у сфері цивільного захисту, 

передбачених Кодексом (КЦЗУ)  та іншими законодавчими актами. 

Організація заходів цивільного захисту суб’єкта господарювання 

здійснюється підрозділами (посадовими особами) з питань цивільного захисту, які 

створюються (призначаються) керівниками зазначених суб’єктів господарювання 

з урахуванням таких вимог: 

1) у суб’єктах господарювання, віднесених до відповідних категорій 

цивільного захисту, з чисельністю працюючих понад 3 тисячі осіб створюються 

підрозділи з питань цивільного захисту; 

2) у суб’єктах господарювання, а також закладах охорони здоров’я із 

загальною чисельністю працюючих та осіб, які перебувають на лікуванні, від 200 

до 3 тисяч осіб та у суб’єктах господарювання, віднесених до другої категорії 

цивільного захисту, призначаються посадові особи з питань цивільного захисту; 

3) у навчальних закладах з денною формою навчання з чисельністю 500 і 

більше осіб, які навчаються, призначаються посадові особи з питань цивільного 

захисту; 

4) у суб’єктах господарювання з чисельністю працюючих до 200 осіб 

призначаються особи з питань цивільного захисту за рахунок штатної чисельності 

суб’єкта господарювання. 

Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють 

господарську діяльність та зареєстровані відповідно до Закону як підприємці, 

виконують заходи цивільного захисту особисто. 

Порядок діяльності підрозділів з питань цивільного захисту або призначених 

осіб визначається відповідними положеннями про них або посадовими 

інструкціями. Положення про підрозділ (посадова інструкція працівника) з питань 

цивільного захисту затверджується керівником, що його створив (призначив), на 

підставі типового положення про такий підрозділ, що затверджується 

центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері цивільного захисту. 

 

Права та обов’язки громадян у сфері цивільного захисту. 

Громадяни України мають право на: 

1) отримання інформації про надзвичайні ситуації або небезпечні події, що 

виникли або можуть виникнути, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та 

слуху формі; 
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2) забезпечення засобами колективного та індивідуального захисту та їх 

використання; 

3) звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування 

з питань захисту від надзвичайних ситуацій; 

4) участь у роботах із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій у складі добровільних формувань цивільного захисту; 

5) отримання заробітної плати за роботу з ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації у разі залучення до таких робіт згідно з трудовими договорами; 

6) соціальний захист та відшкодування відповідно до законодавства шкоди, 

заподіяної їхньому життю, здоров’ю та майну внаслідок надзвичайних ситуацій 

або проведення робіт із запобігання та ліквідації наслідків; 

7) медичну допомогу, соціально-психологічну підтримку та медико-

психологічну реабілітацію у разі отримання фізичних і психологічних травм. 

Громадяни України зобов’язані: 

1) дотримуватися правил поведінки, безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях; 

2) дотримуватися заходів безпеки у побуті та повсякденній трудовій 

діяльності, не допускати порушень виробничої і технологічної дисципліни, вимог 

екологічної безпеки, охорони праці, що можуть призвести до надзвичайної 

ситуації; 

3) вивчати способи захисту від надзвичайних ситуацій та дій у разі їх 

виникнення, надання домедичної допомоги постраждалим, правила користування 

засобами захисту; 

4) повідомляти службі екстреної допомоги населенню про виникнення 

надзвичайних ситуацій; 

5) у разі виникнення надзвичайної ситуації до прибуття аварійно-рятувальних 

підрозділів вживати заходів для рятування населення і майна; 

6) дотримуватися протиепідемічного  режиму та режиму радіаційного 

захисту; 

7) виконувати правила пожежної безпеки, забезпечувати будівлі, які їм 

належать на праві приватної власності, первинними засобами пожежогасіння, 

навчати дітей обережному поводженню з вогнем. 

Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних 

підставах, у разі виникнення надзвичайних ситуацій користуються тими самими 

правами, а також несуть такі самі обов’язки, як і громадяни України, за винятками, 

встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України, 

згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

 

Склад та основні завдання сил цивільного захисту в умовах НС  

та воєнного стану. 

До сил цивільного захисту належать: 

1) Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту; 

2) аварійно-рятувальні служби; 

3) формування цивільного захисту; 

4) спеціалізовані служби цивільного захисту; 

5) пожежно-рятувальні підрозділи (частини); 
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6) добровільні формування цивільного захисту. 

Основними завданнями сил цивільного захисту є: 

1) проведення робіт та вжиття заходів щодо запобігання надзвичайним 

ситуаціям, захисту населення і територій від них; 

2) проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт; 

3) гасіння пожеж; 

4) ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій в умовах екстремальних 

температур, задимленості, загазованості, загрози вибухів, обвалів, зсувів, 

затоплень, радіоактивного, хімічного забруднення та біологічного зараження, 

інших небезпечних проявів; 

5) проведення піротехнічних робіт, пов’язаних із знешкодженням 

вибухонебезпечних предметів, що залишилися на території України після воєн, 

сучасних боєприпасів та підривних засобів (крім вибухових пристроїв, що 

використовуються у терористичних цілях), крім територій, які надані для 

розміщення і постійної діяльності військових частин, військових навчальних 

закладів, підприємств та організацій Збройних Сил України, інших військових 

формувань; 

6) проведення вибухових робіт для запобігання виникненню надзвичайних 

ситуацій та ліквідації їх наслідків; 

7) проведення робіт щодо життєзабезпечення постраждалих; 

8) надання екстреної медичної допомоги постраждалим у районі надзвичайної 

ситуації і транспортування їх до закладів охорони здоров’я; 

9) здійснення перевезень матеріально-технічних засобів, призначених для 

проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій та надання гуманітарної допомоги постраждалим 

внаслідок таких ситуацій; 

10) надання допомоги іноземним державам щодо проведення аварійно-

рятувальних та інших невідкладних робіт, ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій; 

11) проведення аварійно-рятувального обслуговування суб’єктів 

господарювання та окремих територій, на яких існує небезпека виникнення 

надзвичайних ситуацій. 

 

У разі необхідності сили цивільного захисту можуть залучатися до 

проведення відновлювальних робіт. 

 

 

 

Автор: доцент кафедри ОПЦБ ІЕЕ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» 
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         Лекція 17.  

Розділ 3. Цивільний захист. 
Тема 3.2.  Організація робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 

Підготовка персоналу об’єктів господарювання та населення до дій у НС. 

Плани локалізації та ліквідації аварійних ситуацій. Рівні виробничих аварій в залежності 

від їхнього масштабу. Організація робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на ОГД. 

Проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.  

       Література:  Л1.2;Л1.24-Л1.27;Л2.15-Л2.19;Л3.62. 

 

Плани локалізації та ліквідації аварійних ситуацій. 

З 06.11.2012 на підставі наказу Міністерства юстиції України від 13.11.2012 

№1672/5 втратило чинність Положення щодо розробки планів локалізації та 

ліквідації аварійних ситуацій і аварій, затверджено наказом Комітету по нагляду 

за охороною праці України від 17.06.1999 № 112, що входило до Реєстру 

нормативно-правових актів з охорони праці під шифром НПАОП 0.00-4.33-99.  

На даний час базовими нормативними документами, що визначають вимоги 

щодо розробки суб’єктами господарювання плану локалізації і ліквідації 

аварійних ситуацій та аварій (далі - ПЛАС) на небезпечних територіях є стаття 11 

Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» від 18.01.2001 № 2245-III та 

Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в 

організаціях, установах та на небезпечних територіях, затверджені наказом 

Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту 

населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 15.08.2007 № 557, 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 вересня 2007 р. за № 1006/14273 

(далі - Правила № 557). 

Стаття 11 Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» містить 

наступні вимоги. У порядку реагування на надзвичайні ситуації техногенного та 

природного характеру суб'єкт господарської діяльності, а також підприємства, 

установи, організації, які планують експлуатувати хоча б один об'єкт підвищеної 

небезпеки, одночасно з розробленням декларації безпеки розробляють і 

затверджують план локалізації і ліквідації аварій для кожного об'єкта підвищеної 

небезпеки, який вони експлуатують або планують експлуатувати. План локалізації 

і ліквідації аварій погоджують центральні органи виконавчої влади, що 

забезпечують формування та реалізують державну політику у сферах цивільного 

захисту, пожежної і техногенної безпеки (Державна служба України з 

надзвичайних ситуацій).  

ПЛАС переглядається кожні 5 років, але може переглядатися або 

уточнюватися до закінчення 5 років з дати його розроблення у разі: змін в умовах 

діяльності суб'єкта господарської діяльності незалежно від їх причин, що 

призводять до необхідності зміни відомостей, які містяться у плані локалізації і 

ліквідації аварій; внесення змін до чинних або прийняття нових нормативно-

правових актів, що впливають на зміст плану локалізації і ліквідації аварій; 

висунення обґрунтованих вимог щодо плану локалізації і ліквідації аварій 

органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Аналогічно, 

відповідно до п.3.1.1 Порядку № 557 «керівники потенційно небезпечних об'єктів 
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або об'єктів підвищеної небезпеки, окрім проведення ідентифікації та 

паспортизації об’єктів, повинні забезпечити розробку ПЛАС, розробку 

спеціальних заходів протиаварійного захисту відповідно до ПЛАС та 

інформування органів, що відповідають за дії щодо локалізації та ліквідації аварії, 

про аварійні ситуації, які пов'язані з небезпечними речовинами і можуть завдати 

шкоди життю та здоров'ю населення і навколишньому середовищу». 

Таким чином, ПЛАС розробляє та затверджує суб'єкт господарської діяльності, 

який експлуатує або планує експлуатувати хоча б один об'єкт підвищеної 

небезпеки, тобто може розробляти та затверджувати орендатор об’єкта підвищеної 

небезпеки. 

Наглядовий орган – Державна служба України з надзвичайних ситуацій 

(ДСНС). Департамент державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, 

техногенної безпеки та цивільного захисту 
 

Розробка планів попередження, локалізації і ліквідації  аварійних ситуацій та 

аварій (рівні виробничих аварій в залежності від їхнього масштабу). 

. 

Даний нормативний акт поширюється на потенційно небезпечні 

підприємства (далі - підприємства), потенційно небезпечні об'єкти (далі - об'єкти), 

на яких можливі аварії із залповими викидами вибухонебезпечних і токсичних 

продуктів, вибухами й загоряннями (пожежами) в апаратурі, виробничих 

приміщеннях і зовнішніх спорудах, які можуть призвести до зруйнування 

будинків, споруд, технологічного устаткування, ураження людей, негативного 

впливу на довкілля. Нормативний акт встановлює порядок розробки, вимоги до 

складу, змісту та форми, процедуру затвердження й перегляду ПЛАС. Вимоги 

цього нормативного акта обов'язкові для всіх міністерств, відомств, підприємств, 

організацій, юридичних і фізичних осіб незалежно від їхньої галузевої та/або 

відомчої належності й форми власності.  

Метою плану локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій є 

планування дій (взаємодії) персоналу підприємства, спецпідрозділів, населення, 

центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування щодо локалізації і ліквідації аварій та пом'якшення їх наслідків.  

Аварії в залежності від їх масштабу можуть бути трьох рівнів: А, Б і В.  

На рівні "А" аварія характеризується розвитком аварії в межах одного 

виробництва (цеху, відділення, виробничої дільниці), яке є структурним 

підрозділом підприємства.  

На рівні "Б" аварія характеризується переходом за межі структурного 

підрозділу і розвитком її в межах підприємства.  

На рівні "В" аварія характеризується розвитком і переходом за межі 

території підприємства, можливістю впливу уражальних чинників аварії на 

населення розташованих поблизу населених районів та інші підприємства 

(об'єкти), а також на довкілля.  

ПЛАС повинен охоплювати всі рівні розвитку аварії, які встановлені в 

процесі аналізу небезпек.  
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Дозволяється не включати в оперативну частину ПЛАС дії персоналу під 

час аварійних ситуацій, які регламентуються проектно-технологічною 

документацією (технологічний регламент, інструкція з експлуатації, інші). У 

такому випадку в ПЛАС повинні бути посилання на документи, в яких ці дії 

регламентовані.  

ПЛАС розробляється з урахуванням усіх станів підприємства (об'єкта): пуск, 

робота, зупинка і ремонт.  

Обов'язки щодо розробки і впровадження ПЛАС та відповідальність за його 

якість покладаються на власника (керівника) підприємства (об'єкта).   

Розробка ПЛАС може виконуватися власником самостійно або із 

залученням спеціалізованих організацій, за умови, що вони мають дозвіл на 

виконання такої роботи, отриманий в установленому порядку.  

ПЛАС повинен містити: титульний лист; аналітичну частину, в якій 

міститься аналіз небезпек, можливих аварій та їхніх наслідків; оперативну 

частину, яка регламентує порядок взаємодії та дій персоналу, спецпідрозділів і 

населення (при потребі) в умовах аварії; додатки, які складаються з документів, 

зазначених у п. 4.12.3 Положення.  

Зміст оперативної частини ПЛАС змінюється залежно від рівня аварії, на 

який вона поширюється;  

Для забезпечення ефективної боротьби з аварією на всіх рівнях її розвитку 

наказом створюється штаб, функціями якого є:  

збір і реєстрація інформації про хід розвитку аварії та вжиті заходи щодо 

боротьби з нею;  

поточна оцінка інформації і прийняття рішень щодо оперативних дій в зоні 

аварії та поза її межами;  

координація дій персоналу підприємства і всіх залучених підрозділів і 

служб, які беруть участь у ліквідації аварії.  

Загальне керівництво роботою штабу здійснює відповідальний керівник 

робіт щодо локалізації та ліквідації аварій (далі - ВК).  

В ПЛАС повинно бути визначене місце розташування штабу, в т.ч. резервне.  

В ПЛАС повинні бути визначені посадові особи, які виконують функції ВК.  

До ПЛАС мають бути додані копії наказу по підприємству (об'єкту) про 

призначення посадової особи (осіб), які виконують функції ВК при аваріях на 

рівнях "А" і "Б", та рішення органів місцевого самоврядування про призначення 

посадової особи (осіб), які виконують функції ВК при аваріях на рівні "В".  

ПЛАС має бути пронумерований, зброшурований, затверджений і 

узгоджений відповідними організаціями, а також скріплений печатками 

підприємств і організацій, які узгодили його.  

ПЛАС у повному обсязі повинен знаходитись у керівника й диспетчера 

підприємства (об'єкта), в територіальному управлінні Держпраці, а також у 

територіальному органі ДСНС.  

Витяги з ПЛАС у обсязі, який є достатнім для якісного виконання 

відповідних дій, мають знаходитись у керівників (начальників) виробництв (цехів, 

відділень, виробничих дільниць), на пункті зв'язку районної (об'єктової) пожежної 
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частини, начальника (інструктора) воєнізованої газорятувальної служби, а також 

на робочих місцях.  

 

Організація робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на ОГД. 

Для координації дій органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, органів управління та сил цивільного захисту, а також 

організованого та планового виконання комплексу заходів та робіт з ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій: 

1) використовуються пункти управління та центри управління в надзвичайних 

ситуаціях; 

2) утворюються спеціальні комісії з ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій; 

3) призначаються керівники робіт з ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій; 

4) утворюються штаби з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

5) визначається потреба у силах цивільного захисту; 

6) залучаються сили цивільного захисту до ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації. 

До утворення спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

або призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

організацію заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій здійснюють 

відповідні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій. 

Керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

Керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації призначається для 

безпосереднього управління аварійно-рятувальними та іншими невідкладними 

роботами під час виникнення будь-якої надзвичайної ситуації. 

Залежно від рівня надзвичайної ситуації керівником робіт з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації призначається: 

1) Кабінетом Міністрів України у разі виникнення надзвичайної ситуації 

державного рівня - Перший віце-прем’єр-міністр, віце-прем’єр-міністр чи керівник 

одного з центральних органів виконавчої влади або його перший заступник 

(заступник); 

2) Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та 

Севастопольською міськими державними адміністраціями у разі виникнення 

надзвичайної ситуації регіонального рівня - перший заступник або один із 

заступників Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласної, 

Київської чи Севастопольської міських державних адміністрацій; 

3) районною державною адміністрацією у разі виникнення надзвичайної 

ситуації місцевого рівня - один із заступників голови районної державної 

адміністрації; 

4) виконавчим органом місцевого самоврядування у разі виникнення 

надзвичайної ситуації місцевого рівня - один із заступників голови органу 

місцевого самоврядування; 
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5) керівником суб’єкта господарювання у разі виникнення надзвичайної 

ситуації відповідного об’єктового рівня - керівник або один із керівників суб’єкта 

господарювання відповідно до затвердженого розподілу обов’язків. 

До прибуття керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації його 

обов’язки виконує керівник підрозділу (служби, формування) сил цивільного 

захисту або оперативної групи (представник центру управління в надзвичайних 

ситуаціях), який прибув до зони надзвичайної ситуації першим. Якщо надзвичайна 

ситуація трапилася на потенційно небезпечному об’єкті або об’єкті підвищеної 

небезпеки, до прибуття керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації його обов’язки виконує диспетчер об’єкта або особа старшого інженерно-

технічного персоналу, яка перебуває на зміні. 

У разі ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка за характером та 

наслідками не потребує спеціального призначення керівника робіт з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації, обов’язки такого керівника забезпечує керівник 

аварійно-рятувальної служби, що виконує ліквідацію наслідків цієї надзвичайної 

ситуації. 

На час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у підпорядкування керівника 

робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації переходять усі аварійно-

рятувальні служби, що залучаються до ліквідації таких наслідків. 

Ніхто не має права втручатися в діяльність керівника робіт з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації. 

Залежно від обставин, що склалися у зоні надзвичайної ситуації, керівник 

робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації самостійно приймає рішення 

щодо: 

а) здійснення заходів з евакуації; 

б) зупинення діяльності суб’єктів господарювання, розташованих у зоні 

надзвичайної ситуації, та обмеження доступу населення до такої зони; 

в) залучення в установленому порядку до проведення аварійно-рятувальних 

та інших невідкладних робіт необхідних транспортних засобів, іншого майна 

суб’єктів господарювання, розташованих у зоні надзвичайної ситуації, аварійно-

рятувальних служб, а також громадян за їх згодою; 

г) зупинення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, якщо 

виникла підвищена загроза життю або здоров’ю рятувальників та інших осіб, які 

беруть участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

д) інші рішення, необхідні для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та 

забезпечення безпеки постраждалих. 

Рішення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

оформляється розпорядженням. Підготовка розпоряджень керівника робіт з 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, їх реєстрація в установленому порядку 

після підписання та доведення до виконавців здійснюється штабом з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації. Розпорядження керівника робіт з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації є обов’язковими для виконання всіма суб’єктами, 

які беруть участь у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а також 

громадянами і суб’єктами господарювання, розташованими у зоні надзвичайної 

ситуації. 
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Керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, керівники 

аварійно-рятувальних служб мають право на повну та достовірну інформацію про 

надзвичайну ситуацію для організації робіт з ліквідації її наслідків і зобов’язані 

інформувати відповідні органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування про вжиті ними заходи. 

Після ліквідації наслідків надзвичайної ситуації керівник робіт з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації подає органові, що його призначив, звіт про 

прийняті рішення і перебіг подій під час ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації. 

Керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації несе персональну 

відповідальність за управління аварійно-рятувальними та іншими невідкладними 

роботами з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. 

 

Проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт. 

Проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт під час 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій здійснюється безоплатно. 

Проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період включає: 

1) організацію та управління аварійно-рятувальними та іншими 

невідкладними роботами; 

2) визначення та локалізацію зони надзвичайної ситуації; 

3) виявлення та позначення районів, які зазнали радіоактивного, хімічного 

забруднення чи біологічного зараження (крім районів бойових дій); 

4) прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації та 

масштабів можливих наслідків; 

5) ліквідацію або мінімізацію впливу небезпечних чинників, які виникли 

внаслідок надзвичайної ситуації; 

6) пошук та рятування постраждалих, надання їм екстреної медичної 

допомоги і транспортування до закладів охорони здоров’я; 

7) евакуацію або відселення постраждалих; 

8) виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів; 

9) санітарну обробку населення та спеціальну обробку одягу, техніки, 

обладнання, засобів захисту, будівель, споруд і територій, які зазнали 

радіоактивного, хімічного забруднення чи біологічного зараження; 

10) надання медичної допомоги постраждалим, здійснення санітарно-

протиепідемічних заходів, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення в районі виникнення надзвичайної ситуації та місцях тимчасового 

розміщення постраждалих; 

11) запровадження обмежувальних заходів, карантину; 

12) надання психологічної та матеріальної допомоги постраждалим, 

проведення їх медико-психологічної реабілітації; 

13) забезпечення громадського порядку в зоні надзвичайної ситуації; 

14) проведення першочергового ремонту та відновлення роботи пошкоджених 

об’єктів життєзабезпечення населення, транспорту і зв’язку; 
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15) здійснення заходів соціального захисту постраждалих внаслідок 

надзвичайних ситуацій; 

16) проведення інших робіт та заходів залежно від характеру та виду 

надзвичайної ситуації. 

Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи проводяться відповідно до 

порядку, що визначається інструкціями, правилами, статутами, іншими 

нормативними документами щодо дій у надзвичайних ситуаціях, які 

затверджуються відповідними центральними органами виконавчої влади. 

Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи, гасіння пожеж проводяться в 

максимально стислі строки, безперервно до їх повного завершення, з найбільш 

повним використанням можливостей сил і засобів, неухильним дотриманням 

вимог встановлених режимів робіт та правил безпеки. 

В окремих випадках з урахуванням вимог ст. 103 Кодексу (КЦЗУ) для 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій можуть залучатися особи, які 

навчаються у навчальних закладах цивільного захисту. 

Матеріальні збитки, завдані внаслідок пошкодження майна під час 

проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації, органами управління та силами цивільного 

захисту не відшкодовуються. 

Транспортні засоби аварійно-рятувальних служб, які мають кольорово-

графічні позначення встановленого зразка, спеціальні звукові та світлові сигнали, 

під час прямування до зони надзвичайної ситуації мають право безперешкодного 

проїзду. 

 

 

 

Автор: доцент кафедри ОПЦБ ІЕЕ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» 

 

 

 

http://kodeksy.com.ua/kczu/103.htm
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         Лекція 18.  

Розділ 3. Цивільний захист. 
Тема 3.2.  Організація робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 

Підготовка персоналу об’єктів господарювання та населення до дій у НС (продовження). 

Навчання персоналу підприємств, установ і організацій діям та способам захисту в разі 

виникнення НС (аварій, пожеж, вибухів тощо). Система проведення інструктажів. Програми 

підготовки персоналу об’єктів господарювання та населення до дій у НС. Радіаційний і хімічний 

захист населення і територій. 

       Література:  Л1.2; Л1.5; Л1.23-Л1.27; Л2.15-Л2.19. 

 

Організація навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях. 

Підготовка населення до дій в умовах надзвичайних ситуацій техногенного 

та природного характеру здійснюється на підприємствах, в установах та 

організаціях незалежно від форм власності і господарювання, а також за місцем 

проживання за спеціально розробленою системою заходів захисту населення  і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. 

Громадяни України на випадок надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру зобов’язані: 

- дотримуватися заходів безпеки, не допускати порушень виробничої 

дисципліни, вимог екологічної безпеки; 

- знати основні способи захисту від наслідків надзвичайних ситуацій, 

надання першої медичної допомоги потерпілим, правила користування засобами 

захисту; 

- дотримуватися відповідних вимог у разі виникнення надзвичайних 

ситуацій. 

Підготовка у сфері захисту від надзвичайних ситуацій здійснюються за 

шістьома основними напрямками. 

Перший напрямок. Підготовка керівного складу центральних  і місцевих 

(обласних) органів виконавчої. 

Другий напрямок. Підготовка керівників  і спеціалістів органів місцевого 

самоврядування, командно-начальницького складу формувань цивільного. 

Третій напрямок. Підготовка керівників  і спеціалістів підприємств, установ 

і організацій, незалежно від форм власності. 

Четвертий напрямок. Підготовка працівників підприємств, установ  і 

організацій, які входять до складу аварійно-рятувальних формувань  і 

спеціалізованих формувань постійної готовності. 

П’ятий напрямок. Підготовка населення, зайнятого у сферах виробництва та 

обслуговування. 

Шостий напрямок. Підготовка населення, не зайнятого у сферах 

виробництва  і обслуговування. 

Організацію навчання виробничого персоналу на об’єктах господарської 

діяльності (ОГД)  покладається на керівництво об’єкта, решти населення – на 

територіальні органи у сфері захисту населення  і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру. 

Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях здійснюється: 

1) за місцем роботи - працюючого населення; 
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2) за місцем навчання - дітей дошкільного віку, учнів та студентів; 

3) за місцем проживання - непрацюючого населення. 

Організація навчання діям у надзвичайних ситуаціях покладається: 

1) працюючого та непрацюючого населення - на центральний орган 

виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у 

сфері цивільного захисту, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві 

державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, які розробляють і 

затверджують відповідні організаційно-методичні вказівки та програми з 

підготовки населення до таких дій; 

2) дітей дошкільного віку, учнів та студентів - на центральний орган 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у 

сфері освіти і науки, який розробляє та затверджує навчальні програми з вивчення 

заходів безпеки, способів захисту від впливу небезпечних факторів, викликаних 

надзвичайними ситуаціями, з надання домедичної допомоги за погодженням з 

центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері цивільного захисту. 

 

Стандартами професійно-технічної та вищої освіти також передбачається 

набуття знань у сфері цивільного захисту. 

Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях 

встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

Громадські організації та позашкільні навчальні заклади здійснюють 

навчання діям у надзвичайних ситуаціях відповідно до своїх статутів. 
 

Навчання працюючого населення (персоналу підприємств, установ і 

організацій) діям та способам захисту в разі виникнення НС  

(аварій, пожеж, вибухів тощо) 

1. Навчання працюючого населення діям у надзвичайних ситуаціях є 

обов’язковим і здійснюється в робочий час за рахунок коштів роботодавця за 

програмами підготовки населення діям у надзвичайних ситуаціях, а також під час 

проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного 

захисту. 

2. Порядок організації та проведення спеціальних об’єктових навчань і 

тренувань з питань цивільного захисту визначається центральним органом 

виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у 

сфері цивільного захисту. 

3. Для отримання працівниками відомостей про конкретні дії у надзвичайних 

ситуаціях з урахуванням особливостей виробничої діяльності суб’єкта 

господарювання у кожному суб’єкті господарювання обладнується інформаційно-

довідковий куточок з питань цивільного захисту. 

4. Особи під час прийняття на роботу та працівники щороку за місцем роботи 

проходять інструктаж з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у 

надзвичайних ситуаціях. 

5. Особи, яких приймають на роботу, пов’язану з підвищеною пожежною 

небезпекою, мають попередньо пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний 
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мінімум). Працівники, зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, 

один раз на рік проходять перевірку знань відповідних нормативних актів з 

пожежної безпеки, а посадові особи до початку виконання своїх обов’язків і 

періодично (один раз на три роки) проходять навчання та перевірку знань з питань 

пожежної безпеки. 

6. Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку 

знань з питань цивільного захисту, зокрема з пожежної безпеки, забороняється. 

7. Програми навчання з питань пожежної безпеки погоджуються з 

центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері цивільного захисту. 

Під час комплексних навчань (тренувань) відпрацьовуються: 

на територіях, де виникають надзвичайні ситуації природного характеру, – 

питання оповіщення, екстреної евакуації  і життєзабезпечення людей; 

на атомних електростанціях та об’єктах, розташованих в 30-км зоні АЕС, – 

питання оповіщення, ведення розвідки, дозиметричного контролю, введення 

режимів радіаційного захисту від радіоактивних випадінь, аерозолів, йодної 

профілактики та евакуації населення, дезактивації місцевості, будівель, техніки, 

санітарної обробки; 

на хімічно небезпечних об’єктах – питання оповіщення, захисту від 

небезпечних хімічних речовин виробничого персоналу  і населення прилеглих 

житлових кварталів, ліквідації наслідків хімічного зараження. 
 

Навчання непрацюючого населення 

1. Непрацююче населення самостійно вивчає пам’ятки та інший 

інформаційно-довідковий матеріал з питань цивільного захисту, правила 

пожежної безпеки у побуті та громадських місцях та має право отримувати від 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, через засоби масової 

інформації іншу наочну продукцію, відомості про надзвичайні ситуації, у зоні 

яких або у зоні можливого ураження від яких може опинитися місце проживання 

непрацюючих громадян, а також про способи захисту від впливу небезпечних 

факторів, викликаних такими надзвичайними ситуаціями. 

 

                        Способи здійснення державного нагляду (контролю). 

Центральний орган виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у 

сфері техногенної та пожежної безпеки, здійснює державний нагляд (контроль) 

шляхом проведення планових та позапланових перевірок відповідно до закону. 

До повноважень центрального органу виконавчої влади, який здійснює 

державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, належить: 

1) здійснення державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та 

пожежної безпеки, цивільного захисту щодо виявлення та запобігання 

порушенням вимог законодавства органами та суб’єктами господарювання, 

аварійно-рятувальними службами. 

2) здійснення контролю за додержанням вимог техногенної та пожежної 

безпеки під час проведення робіт із будівництва будівель та споруд; 
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3) участь у розробленні державних правил з питань техногенної та пожежної 

безпеки; 

4) погодження у порядку, визначеному законодавством, проектів 

національних і галузевих стандартів, норм, правил, технічних умов і регламентів 

та інших нормативно-технічних документів щодо забезпечення техногенної та 

пожежної безпеки; 

5) участь у розробленні положень, інструкцій та інших нормативних актів, що 

розробляються суб’єктами господарювання у сфері техногенної та пожежної 

безпеки; 

6) здійснення відповідно до закону ліцензування господарської діяльності з 

надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення; 

7) проведення перевірки за повідомленнями та заявами про злочини, пов’язані 

з пожежами та порушенням правил пожежної безпеки; 

8) участь у розслідуванні причин виникнення надзвичайних ситуацій та 

невиконання запобіжних заходів; 

9) забезпечення контролю за створенням, збереженням і цільовим 

використанням матеріальних ресурсів, призначених для ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій, центральними органами виконавчої влади, місцевими 

державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування та суб’єктами 

господарювання; 

10) складення актів перевірок, приписів про усунення порушень вимог 

законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки у разі 

виявлення таких порушень; 

11) звернення до адміністративного суду щодо застосування заходів 

реагування у вигляді повного або часткового зупинення до повного усунення 

порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки роботи 

підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, експлуатації будівель, 

об’єктів, споруд, цехів, дільниць, а також машин, механізмів, устаткування, 

транспортних засобів, зупинення проведення робіт, у тому числі будівельно-

монтажних, випуску і реалізації пожежонебезпечної продукції, систем та засобів 

протипожежного захисту, надання послуг, якщо ці порушення створюють загрозу 

життю та/або здоров’ю людей; 

12) реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єктів 

господарювання вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки; 

13) складення протоколів про притягнення до адміністративної 

відповідальності та притягнення до адміністративної відповідальності посадових 

осіб і громадян, винних у порушенні законів та інших нормативно-правових актів 

у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту; 

14) перевірка стану планування та готовності до здійснення заходів з 

організованої евакуації населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій; 

15) розроблення нормативно-правових та інших нормативних актів відповідно 

до компетенції та забезпечення їх прийняття в установленому законом порядку; 

16) застосування адміністративно-господарських санкцій за порушення вимог 

законодавства з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки; 
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17) розгляд відповідно до закону справ про адміністративні правопорушення, 

пов’язаних з порушенням установлених законодавством вимог пожежної безпеки, 

невиконанням приписів та постанов центрального органу виконавчої влади, який 

здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, і 

накладення адміністративних стягнень; 

18) проведення технічного розслідування обставин і причин виникнення 

надзвичайних ситуацій, загибелі і травмування людей, знищення і пошкодження 

майна; 

19) проведення перевірки наявності документів, що дають право на виконання 

вибухопожежонебезпечних робіт; 

20) здійснення звукозапису, фото- і відеозйомки як допоміжних засобів 

документування правопорушень у сфері техногенної та пожежної безпеки, 

підготовка пропозицій щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій; 

21) скликання в установленому порядку та проведення нарад з питань, що 

належать до їх компетенції; 

22) отримання в установленому порядку від центральних органів виконавчої 

влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, 

суб’єктів господарювання інформації, необхідної для виконання поставлених 

завдань; 

23) залучення до комплексних перевірок представників центральних та 

місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, фахівців 

науково-дослідних та проектних установ, інших органів державного нагляду за 

погодженням з їх керівниками, якщо їх повноваження на здійснення чи участь у 

комплексних заходах передбачені законом; 

24) здійснення інших повноважень, передбачених Кодексом (КЦЗУ) та 

іншими законодавчими актами. 

 

Планування діяльності єдиної державної системи цивільного захисту 

Для організації діяльності єдиної державної системи цивільного захисту 

Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, 

центральними органами виконавчої влади, місцевими державними 

адміністраціями, органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання 

розробляються та затверджуються: 

1) план реагування на надзвичайні ситуації (розробляється у масштабі 

України, галузі, Автономної Республіки Крим, області, міста, району, району у 

місті, суб’єкта господарювання), а суб’єктами господарювання з чисельністю 

працюючого персоналу 50 осіб і менше розробляється та затверджується 

інструкція щодо дій персоналу суб’єкта господарювання у разі загрози або 

виникнення надзвичайних ситуацій; 

2) план локалізації і ліквідації наслідків аварій на об’єктах підвищеної 

небезпеки; 

3) план цивільного захисту на особливий період (розробляється у масштабі 

України, галузі, Автономної Республіки Крим, області, міста, району, району у 

місті, а також суб’єкта господарювання, який продовжує роботу у воєнний час та 

який віднесено до категорії цивільного захисту); 
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4) план основних заходів цивільного захисту України на рік; 

5) план основних заходів цивільного захисту функціональних і 

територіальних підсистем та їх ланок на рік; 

6) план проведення цільової мобілізації для ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій державного рівня у мирний час або відповідні заходи в 

мобілізаційних планах щодо проведення такої цільової мобілізації (розробляється 

на всіх рівнях). 

Порядок розроблення планів визначається Кабінетом Міністрів України. 
 

Радіаційний і хімічний захист населення і територій 

Радіаційний і хімічний захист населення і територій включає: 

1) виявлення та оцінку радіаційної і хімічної обстановки; 

2) організацію та здійснення дозиметричного і хімічного контролю; 

3) розроблення та впровадження типових режимів радіаційного захисту; 

4) використання засобів колективного захисту; 

5) використання засобів індивідуального захисту, приладів радіаційної та 

хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю аварійно-рятувальними 

службами, формуваннями та спеціалізованими службами цивільного захисту, які 

беруть участь у проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, 

гасінні пожеж в осередках ураження радіаційно і хімічно небезпечних об’єктів та 

населення, яке проживає у зонах небезпечного забруднення; 

6) проведення йодної профілактики рятувальників, які залучаються до 

ліквідації радіаційної аварії, персоналу радіаційно небезпечних об’єктів та 

населення, яке проживає в зонах можливого забруднення, радіоактивними 

ізотопами йоду з метою запобігання опроміненню щитоподібної залози; 

7) надання населенню можливості придбання в особисте користування 

засобів індивідуального захисту, приладів дозиметричного та хімічного контролю; 

8) проведення санітарної обробки населення та спеціальної обробки одягу, 

майна і транспорту; 

9) розроблення загальних критеріїв, методів та методик спостережень щодо 

оцінки радіаційної і хімічної обстановки; 

10) інші заходи радіаційного і хімічного захисту залежно від ситуації, що 

склалася. 

Радіаційний і хімічний захист населення і територій забезпечується: 

1) визначенням суб’єктів господарювання, на яких обладнуються місця для 

проведення санітарної обробки населення та спеціальної обробки одягу, майна і 

транспорту; 

2) завчасним накопиченням і підтриманням у готовності: 

а) засобів колективного та індивідуального захисту; 

б) приладів радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного 

контролю; 

в) засобів фармакологічного протирадіаційного захисту для йодної 

профілактики населення, рятувальників та персоналу радіаційно небезпечних 

об’єктів радіоактивними ізотопами йоду з метою запобігання опроміненню 

щитоподібної залози. 
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Здійснення заходів радіаційного і хімічного захисту та його забезпечення 

покладається на суб’єктів забезпечення цивільного захисту. 

Порядок забезпечення населення і працівників формувань та 

спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, 

приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю 

визначається Кабінетом Міністрів України. 

 

Психологічний захист населення 

Заходи психологічного захисту населення спрямовуються на зменшення та 

нейтралізацію негативних психічних станів і реакцій серед населення у разі 

загрози та виникнення надзвичайних ситуацій і включають: 

1) планування діяльності, пов’язаної з психологічним захистом; 

2) своєчасне застосування ліцензованих та дозволених до застосування в 

Україні інформаційних, психопрофілактичних і психокорекційних методів впливу 

на особистість; 

3) виявлення за допомогою психологічних методів чинників, які сприяють 

виникненню соціально-психологічної напруженості; 

4) використання сучасних психологічних технологій для нейтралізації 

негативного впливу чинників надзвичайних ситуацій на населення; 

5) здійснення інших заходів психологічного захисту залежно від ситуації, 

що склалася. 

Організація та здійснення заходів психологічного захисту населення 

покладаються на центральний орган виконавчої влади, який забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту. 

 

Першочергові заходи щодо захисту виробничого персоналу  і населення 

До невідкладних, першочергових  заходів, спрямованих на захист 

виробничого персоналу  і населення, належать такі дії: 

оповіщення та  інформування; 

термінова евакуація населення  із небезпечних зон; 

застосування засобів  індивідуального  і колективного захисту; 

застосування профілактичних медичних препаратів; 

обмеження перебування на відкритій місцевості або в зонах ураження, 

введення обмежень на вхід до зон лиха  і вихід з неї; надання невідкладної 

медичної допомоги постраждалим, госпіталізація  їх до медичних закладів; 

заборона або обмеження споживання забруднених продуктів харчування, 

води, продукції виробництв. 

 

Види, масштаби і фази радіаційних аварій на АС (НРБУ-97) 

Види радіаційних аварій. 

Незапланована   подія   на  будь-якому  об'єкті  з радіаційною чи 

радіаційно-ядерною  технологією  кваліфікується  як радіаційна  аварія, якщо при 

виникненні цієї події виконуються дві необхідні і достатні умови: 

а) втрата регулюючого контролю над джерелом; 
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б) реальне (або потенційне) опромінення людей,  пов'язане  з втратою 

регулюючого контролю над джерелом. 

Під  визначення  радіаційної  аварії  підпадає   широкий спектр  таких  

подій,  як  крадіжки  чи втрати поодиноких закритих джерел   гамма-

випромінювання,   неконтрольовані   розгерметизації джерел,  що містять гамма-, 

бета- і альфа-випромінювачі, включаючи радіонуклідні нейтронні джерела. 

Будь-яка  незапланована  подія,  яка  відповідає вищезгаданим умовам  і 

виникла  на  енергетичному,  транспортно-енергетичному, дослідницькому  чи  

промисловому атомному реакторі, кваліфікується як  радіаційна  аварія  незалежно  

від  причин  і  масштабів  цієї аварії. У випадку,  якщо  подібна аварія виникла з 

одночасною втратою контролю над ланцюговою ядерною реакцією і виникненням 

реальної чи потенційної  загрози  поширення ланцюгової реакції,  то така подія 

кваліфікується вже як аварія радіаційно-ядерна* (*частіше  всього  ядерна  аварія  

є  і  радіаційно-ядерною,   але радіаційна   аварія  на  ядерному реакторі не завжди 

пов'язана з втратою контролю над ланцюговою ядерною реакцією). 

Усі радіаційні аварії поділяються на дві групи: 

1 група - аварії, які не супроводжуються радіоактивним забрудненням 

виробничих  приміщень,  проммайданчику  об'єкту  та  навколишнього 

середовища; 

2 група -  аварії,   внаслідок   яких   відбувається    радіоактивне забруднення 

середовища виробничої діяльності і проживання людей. 

У результаті аварії першої групи  втрата  регулюючого контролю  над  

джерелом може супроводжуватися додатковим зовнішнім рентгенівським, гамма-, 

бета- і нейтронним опроміненням людини. В принципі,  можна  собі  уявити  

аварію  подібного  типу,  коли джерелом   зовнішнього  опромінення  є  потоки  

протонів,  інших заряджених частинок і ядер (наприклад,  при  втраті  

регулюючогоконтролю над пучком прискорювача). 

До аварій другої групи  належать: 

а) аварії   на   об'єктах,   де   проводяться    роботи    з радіоактивними  

речовинами у відкритому стані,  які супроводжуються локальним   радіоактивним   

забрудненням   об'єктів    виробничого середовища; 

б)    аварії,   пов'язані   з   радіоактивним   забрудненням виробничого  та 

навколишнього середовища, викликаним проникненням у них   радіоактивних  

речовин  внаслідок  розгерметизації  закритих джерел гамма-, бета- і альфа-

випромінювання; 

в) радіаційні аварії на об'єктах ядерно-енергетичного циклу, 

експериментальних  ядерних реакторах і критичних збірках,  а також на  складах  

радіоактивних  речовин   і   на   пунктах   поховання радіоактивних відходів,  де 

можуть мати місце  аварійні газоаерозольні викиди та/або рідинні скиди 

радіонуклідів в навколишнє середовище. 

Класифікація радіаційних аварій за масштабами. 

Масштаб   радіаційної   аварії  визначається  розміром територій,   а   

також  чисельністю  персоналу  і  населення,  які втягнені  до неї. За своїми 

масштабами радіаційні аварії поділяються на два великих класи: промислові і 

комунальні. 
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До класу промислових відносяться такі радіаційні аварії, наслідки   яких   

не  поширюються  за  межі  територій  виробничих приміщень і проммайданчика 

об'єкту,  а аварійне опромінювання може отримувати лише персонал. 

До  класу  комунальних  відносяться  радіаційні  аварії, наслідки  яких  не  

обмежуються  приміщеннями   об'єкту   і   його проммайданчиком,  а 

поширюються на оточуючі території, де проживає населення.  Останнє  

призводить,  таким  чином,  до реального  чи потенційного  аварійного  

опромінювання як персоналу, так і населення* (*у  загальному випадку можливий 

такий развиток "чисто комунальної аварії",  в  яку  не  втягується  ні  персонал,   ні   

виробниче середовище, проте,  реально подібні сценарії є вкрай рідкими, і нема 

сенсу вводити їх як окрему класифікаційну категорію). 

В свою чергу, за своїм масштабом  комунальні   радіаційні  аварії   

поділяються на: 

а) локальні, якщо в зоні аварії проживає населення загальною чисельністю до 

десяти тисяч чоловік; 

б) регіональні,  при яких в зоні аварії опиняються території декількох  

населених  пунктів,  один  чи декілька адміністративних районів і навіть областей,  

а загальна  чисельність  втягненого  в аварію населення перевищує десять тисяч 

чоловік; 

в) глобальні  -  це комунальні радіаційні аварії,  внаслідок яких втягується 

значна частина  або вся   територія  країни  і  її населення* (*до  особливого  типу  

глобальних  радіаційних аварій відкосяться трансграничні,  це коли зона аварії 

поширюється за  межі  державних кордонів). 

Фази радіаційних аварій. 

 Рання фаза аварії охоплює період часу від початку аварії до моменту 

припинення викидів радіоактивних речовин в атмосферу і закінчення формування 

радіоактивного сліду на місцевості.  

 Середня фаза аварії триває від моменту завершення формування 

радіоактивного сліду до прийняття всіх заходів із захисту населення.  

 Пізня фаза аварії триває до припинення необхідності у виконанні захисних 

заходів.  Фаза закінчується одночасно зі скасуванням всіх обмежень на 

життєдіяльність населення забрудненої території та переходом до звичайного 

санітарно-гігієнічному та радіаційного контролю обстановки, що склалася.  

 

Радіаційний захист персоналу АС і населення при аваріях. 

  У разі виникнення радіаційної аварії на АС повинні бути прийняті 

практичні заходи з припинення розвитку аварії, відновленню контролю над 

джерелом радіаційного випромінювання та зведення до мінімуму доз 

опромінення, кількості опроміненних осіб, радіоактивного забруднення 

виробничих приміщень та навколишнього середовища, економічних і соціальних 

втрат, викликаних аварією.  

 Вимоги до проектів АС.  

Проектні рішення, спрямовані на забезпечення радіаційного захисту 

персоналу та населення при аваріях, повинні бути засновані на результатах аналізу 

безпеки АС, який включає:  
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 - визначення вихідних подій, їх послідовності  у часі  та можливих шляхів 

розвитку аварії;  

 - оцінку радіаційної обстановки у приміщеннях АС і на території 

проммайданчика;  

 - оцінку радіаційної  активності та ізотопного складу аварійного викиду або 

скидання в навколишнє середовище;  

 - прогноз можливих доз  опромінення населення при найгірших погодних 

умовах.  

 У проекті АС також передбачаються заходи з управління запроектними 

аваріями, в тому числі:  

 - заходи, що дозволяють запобігти пошкодженню активної зони реактора;  

 - заходи, спрямовані на локалізацію та обмеження радіаційних наслідків при 

пошкодженні активної зони реактора.  

 Для локалізації та обмеження радіаційних наслідків аварій проектом 

повинно бути забезпечено:  

 - збереження та герметичність захисної оболонки реактора;  

 - очищення повітряного середовища захисної оболонки реактора;  

 - захист робочих місць оперативного персоналу;  

 - можливість тривалого перебування персоналу у приміщеннях щитів 

управління;  

 - можливість використання захисних споруд цивільної оборони, 

виробничих, громадських і житлових будівель для початкового укриття персоналу 

атомної станції, а також населення міста енергетиків.  

 Також, у проекті АС обов’язково повинні бути передбачені протиаварійні 

заходи на випадок стихійних лих, зовнішніх впливів і пожеж.  

 На проммайданчику АС і поза її межами повинні розташовуватися центри 

управління аварійними роботами (кризові центри), оснащені системами зв'язку, 

приладами радіаційного контролю, засобами спостереження, засобами 

індивідуального захисту персоналу та надання першої медичної допомоги.  У 

центрах повинні зберігатися плани та інструкції щодо дій персоналу під час аварії.  

 Місця розташування центрів управління аварійними роботами 

визначаються проектом, виходячи з умов забезпечення вільного доступу до них і 

радіаційного захисту персоналу, що працює в цих центрах.  

 У проекті АС повинні бути визначені номенклатура, обсяг і місця 

зберігання засобів індивідуального захисту, медикаментів, приладів радіаційної 

розвідки і дозиметричного контролю, засобів дезактивації та санітарної обробки, а 

також обладнання для проведення аварійно-відновлювальних робіт.  

На проммайданчику АС та за її межами повинні розташовуватися 

автоматизовані пости радіаційного контролю. Ці пости  дозволяють у разі 

виникнення запроектної аварії отримати інформацію, яка необхідна для 

визначення  активності радіонуклідів, що надійшли за межі будівель та  споруд  

АС, а також оцінити зміну гамма-фону на місцевості.  

 На АС повинні бути передбачені системи зв'язку та оповіщення персоналу і 

населення про виникнення радіаційної аварії, які були б здатні функціонувати в 

аварійних умовах.  
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 Планування та проведення заходів  щодо захисту персоналу у разі 

виникнення  аварії на АС. 

Адміністрацією АС, на основі типового змісту плану заходів щодо захисту 

персоналу в разі виникнення аварії на атомних станціях, повинен бути 

розроблений конкретний План заходів щодо захисту персоналу у разі аварії на АС 

з урахуванням особливостей реакторної установки і місця розташування АС.  

 План заходів щодо захисту персоналу повинен бути розроблений до 

завезення ядерного палива на перший енергоблок АС перед його фізичним пуском 

і узгоджений з відповідними органами державного регулювання радіаційної, 

технічної та пожежної безпеки при використанні атомної енергії та органами 

Держсанепідемнагляду.  

 Плани заходів щодо захисту персоналу повинні включати наступні 

матеріали:  

 - основні дані для планування заходів щодо захисту персоналу;  

 - основні ознаки і критерії радіаційної аварії на АС для прийняття рішення 

про оголошення станів "аварійна готовність" і "аварійна обстановка" (введення в 

дію "Плану заходів щодо захисту персоналу в разі аварії на АС");  

 - дії оперативного персоналу та адміністрації АС;  

 - організація оповіщення та зв'язку;  

 - порядок приведення в готовність органів управління, служб і 

невоєнізованих формувань цивільної оборони;  

 - порядок проведення радіаційної розвідки;  

 - організація радіаційного захисту;  

 - організація інженерного захисту;  

 - організація медичного захисту;  

 - організація фізичного захисту;  

 - організація, при необхідності, евакуації персоналу АС;  

 - порядок матеріально-технічного забезпечення персоналу та аварійних 

формувань;  

 - склад і оснащення сил, що залучаються на АС у разі виникнення 

радіаційної аварії;  

 - організація робіт з ліквідації наслідків аварії;  

 - організаційно-правові напрями реалізації плану заходів;  

 - перелік НД, якими необхідно керуватися при розробці плану заходів.  

 Планування та здійснення необхідних заходів щодо захисту персоналу 

повинно проводитися з урахуванням фаз розвитку аварії: рання, середня і пізня 

фази.  

 На ранній фазі аварії реалізуються заходи  відповідно з існуючими  

радіаційними і технологічними наслідками.  Повинні бути здійснені заходи щодо 

індивідуального захисту персоналу та населення, йодної профілактики та 

оповіщення відповідних груп персоналу, екстреної оцінці аварійних доз 

опромінення та надання невідкладної медичної допомоги постраждалим.  

 Осіб з травматичними ушкодженнями, опіками, хімічними отруєннями або 

зазнали опромінення вище 200 мЗв необхідно направляти на медичне обстеження.  
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У разі радіоактивного забруднення повинна проводитися санітарна обробка людей 

і дезактивація забрудненого одягу.  

На середній фазі аварії повинні бути виконані заходи щодо:  

 - попередження подальшого розвитку та управління аварією;  

 - локалізації та обмеження радіаційних наслідків аварії;  

 - медичної допомоги;  

 - індивідуальної захисту персоналу;  

 - проведення розширеного радіаційного контролю.  

 На пізній фазі аварії повинні бути вирішені завдання з радіаційного захисту 

при виконанні ремонтно-відновлювальних робіт; завдання по дезактивації 

забруднених приміщень і будівель АС, збору і транспортуванню радіоактивних 

відходів, реабілітації, при необхідності, забруднених територій тощо.  

 При плануванні заходів щодо захисту персоналу повинен бути визначений 

порядок укриття персоналу АС в наявних захисних спорудах, які повинні бути 

оснащені системами вентиляції з очищенням повітря.  Також повинні бути 

визначені  основні шляхи евакуації.  

Аварійні та ремонтно-відновлювальні роботи повинні проводитися після 

проведення радіаційної розвідки при строгому радіаційному контролі. Порядок 

проведення радіаційного контролю визначається з урахуванням особливостей і 

умов виконуваних робіт.  

 У планах заходів на випадок виникнення аварії повинні бути визначені 

кількість груп радіаційної розвідки, чисельний склад кожної групи, маршрути її 

проведення на проммайданчику та прилеглої до АС території.  Формування 

радіаційної розвідки повинні бути оснащені приладами, що дозволяють оцінювати 

потужність дози гамма-випромінювання в діапазоні до 10 Зв / год, засобами 

індивідуального захисту і першої медичної допомоги, транспортом.  

При проведенні радіаційної розвідки визначаються: потужність дози гамма-

випромінювання, рівні радіоактивного забруднення поверхонь приміщень та 

обладнання.  За результатами радіаційної розвідки здійснюється зонування 

приміщень АС в залежності від ступеня радіоактивного забруднення.  

Для персоналу АС, зайнятого на аварійних і ремонтно-відновлювальних 

роботах, повинен бути визначений режим радіаційного захисту, порядок 

оперативного контролю та обліку доз опромінення, місця зберігання засобів 

індивідуального захисту (далі - ЗІЗ) і порядок їх видачі.  Зберігання ЗІЗ і 

дозиметрів для персоналу повинне здійснюватися в місцях, визначених планом, 

запас їх має бути не менше двох комплектів на кожного члена бригади.  

 Повинен бути встановлений контроль за доступом персоналу в забруднені 

приміщення для виконання аварійних і ремонтно-відновлювальних робіт.  Для 

виключення необгрунтованого опромінення персоналу в приміщеннях, 

забруднених радіоактивними речовинами, слід не допускати перебування в них 

персоналу не пов'язаного з виробничою необхідністю.  

Плануєме опромінення персоналу вище встановлених меж доз при ліквідації 

або запобігання аварії може бути дозволено тільки у випадку необхідності 

порятунку людей і (або) запобігання їх опромінення.  Плануєме  підвищення доз  

опромінення допускається лише для чоловіків старіше за 30 років при їх 
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добровільній письмовій згоді після інформування про можливі дози опромінення і 

ризики для їх здоров'я.  

 Плануєме підвищення опромінення в ефективній дозі до 100 мЗв на рік 

допускається лише з дозволу територіальних органів держсанепіднагляду, а 

підвищення опромінення в ефективній дозі до 200 мЗв на рік лише з дозволу 

державних органів держсанепіднагляду.  

 Плановане підвищення доз опромінення не допускається:  

 - для працівників, раніше вже опромінених протягом року в результаті 

аварії або запланованого підвищеного опромінення з ефективною дозою 200 мЗв 

або з еквівалентною дозою, що перевищує в чотири рази відповідні межі доз, 

наведені в НРБУ-97;  

 - для осіб, які мають медичні протипоказання для роботи з джерелами 

радіаційного випромінювання.  

 Особи, які зазнали опромінення в ефективній дозі, що перевищує 100 мЗв 

протягом року, при подальшій роботі не повинні піддаватися опроміненню в дозі 

понад 20 мЗв / рік.  

 Опромінення ефективної дозою понад 200 мЗв протягом року має 

розглядатися як потенційно небезпечне.  Особи, які зазнали такого опромінення, 

повинні негайно виводитися із зони опромінення і направлятися на медичне 

обстеження.  Подальша робота з джерелами випромінювання цим особам може 

бути дозволена лише в індивідуальному порядку з урахуванням їхньої згоди та за 

рішенням компетентної медичної комісії.  

 Особи, які не відносяться до персоналу АС і  залучаються для проведення 

аварійних та рятувальних робіт, прирівнюються до персоналу групи А.  

До початку робіт у радіаційно небезпечних умовах, які можуть призвести до 

підвищеного опромінення, повинен бути проведений попередній інструктаж 

персоналу, люди повинні бути проінструктовані щодо засобів та заходів захисту, 

повідомлені про можливі дози опромінення.  При виконанні робіт в радіаційно 

небезпечних умовах, які можуть призвести до підвищеного опромінення, 

необхідне комплексне застосування медичних протирадіаційних засобів.  

 Персонал, який залишає приміщення АС після виконання аварійних і 

ремонтно-відновлювальних робіт, повинен проходити обов'язковий радіаційний 

контроль і, при необхідності, санітарну обробку.  

 Медична допомога персоналу, потерпілому при аварії, повинна бути 

етапною: на робочому місці і в санпропускнику, на медпункті АС, в медико-

санітарній частині, в спеціалізованому медичному закладі.  

 На робочому місці і в санпропускнику планується виконання заходів з 

невідкладної само- та взаємодопомоги, дезактивації забруднених шкірних 

покривів.  На робочих місцях і в санпропускнику повинні знаходитися аптечки 

першої допомоги і протирадіаційні індивідуальні аптечки.  У санпропускнику, 

крім того, повинен знаходитися запас дезактивуючих засобів, резерв спецодягу та 

взуття.  

 З санпропускника постраждалі повинні спрямовуватися до медпункту АС, 

де здійснюється дозиметричний контроль постраждалих, первинне сортування 

уражених за показаннями у невідкладних лікувально-профілактичних заходах, 
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визначення термінів і місця евакуації, а також провидиться йодна профілактика і 

надання невідкладної медичної допомоги.  

В планах заходів також має бути встановлений порядок евакуації і 

перевезення в медичні установи потерпілого персоналу.  Транспортні засоби, 

призначені для евакуації постраждалих, повинні бути обладнані приладами 

радіаційного контролю.  

 Для забезпечення постійної готовності персоналу до дій на випадок 

виникнення аварії повинен бути розроблений порядок і план періодичної 

підготовки персоналу та проведення протиаварійних навчань.  Перше 

протиаварійне навчання персоналу  має бути завершено не пізніше ніж за 1 місяць 

до завезення на АС ядерного палива.  Навчання повинні плануватися таким чином, 

щоб можна було оцінити реальний час, необхідний для виконання кожного 

елемента плану протиаварійних заходів, і ступінь підготовленості персоналу АС.  

Планування та проведення заходів  по захисту населення при аварії.  

Заходи щодо захисту населення при аварії на АС повинні плануватися з 

урахуванням фаз протікання аварії, на основі критеріїв для прийняття 

невідкладних рішень в початковому періоді радіаційної аварії, встановлених 

НРБУ-97.  

Дія плану заходів щодо захисту населення повина поширюватися на 

територію навколо АС, межі та розміри якої визначаються можливим викидом 

радіоактивних речовин при аварії.  В межах цієї території повинні бути виділені 

"зона планування захисних заходів" і "зона планування заходів щодо обов'язкової 

евакуації населення".  

 У планах заходів щодо захисту населення у разі виникнення аварії на АС 

повинні бути відображені наступні основні положення:  

 - вихідні дані для планування захисту населення;  

 - основні заходи щодо захисту населення;  

 - організація і проведення радіаційної розвідки;  

 - організація оповіщення та зв'язку;  

 - порядок надання медичної допомоги постраждалим;  

 - координація дій керівництва та персоналу АС, а також територіальних сил 

і служб цивільної оборони, місцевих органів виконавчої влади, міністерств і 

відомств.  

 При аварії на АС, в залежності від обстановки і фази перебігу аварії, для 

захисту населення від негативного радіаційного впливу повинні прийматися 

наступні заходи:  

 - обмеження перебування населення на відкритій місцевості (тимчасове 

укриття в будинках і притулках);  

 - герметизація житлових і службових приміщень на час розвитку аварії;  

 - йодна профілактика;  

 - захист органів дихання та шкіряного покрову;  

 - евакуація населення;  

 - регулювання доступу в район забруднення, обмеження пересування 

автотранспорту по забрудненій території;  

 - санітарна обробка осіб у разі забруднення одягу і шкіряного покрову;  
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 - медична допомога;  

 - найпростіша обробка продуктів харчування, забруднених радіоактивними 

речовинами (обмивання, видалення поверхневого шару тощо);  

 - виключення або обмеження споживання в їжу забруднених продуктів 

харчування (в першу чергу, молока та інших продуктів місцевого виробництва);  

 - переселення;  

 - дезактивація забрудненої місцевості.  

Необхідність і обсяг зазначених заходів визначаються в кожному 

конкретному випадку на підставі аналізу даних, що характеризують вихідні події 

та шляхи розвитку аварії, експрес-оцінки можливих радіаційних наслідків 

аварійного викиду і результатів вимірювань реальної обстановки в районі 

радіоактивного забруднення.  

 
 

 

Автор: доцент кафедри ОПЦБ ІЕЕ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» 
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