
Хімічна безпека в Україні як 
складовий елемент  

національної безпеки 



  
 хімічна промисловість (гірничо-

хімічна промисловість, основна 
хімія, промисловість хімічних 
волокон і ниток, промисловість 
синтетичних смол і пластмас, 
лакофарбова промисловість, 
промисловість синтетичних 
барвників);  

Сучасний хімічний комплекс України включає 

підприємства таких галузей: 

 нафтохімічна промисловість (виробництво продуктів основного 

органічного синтезу, шинна, гумово-азбестова галузі 

промисловості) 

 

 хіміко-фармацєвтична 

промисловість; 
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Найвагомішими чинниками регіональної хімічної небезпеки в 

Україні є такі джерела ризику: 

 забруднення повітря токсичними речовинами і парниковими 

газами внаслідок діяльності ТЕЦ, ТЕС, заводів, шахт, кар’єрів, 

транспорту тощо;  

 токсичні відходи 1—3 класів небезпеки; 

  непридатні й заборонені пестициди 



Всього в Україні функціонує 931 

об‘єкт, на яких зберігається або 

використовується у виробничій 

діяльності 308,07 тис. тонн 

небезпечних хімічних речовин, 

у тому числі: 

4,08 тис. тонн хлору; 

202,66 тис. тонн аміаку; 

101,33 тис. тонн інших 
небезпечних хімічних речовин 



  
Ці об‘єкти розподілені за ступенями 
хімічної небезпеки :  

І ступінь хімічної небезпеки – 65 
об‘єктів (у зонах можливого хімічного зараження,  

мешкає більше 75 тис. осіб) ; 

ІІ ступінь хімічної небезпеки – 128 
об‘єктів (від 40 до 75 тис. осіб); 

ІІІ ступінь хімічної небезпеки – 178 
об‘єктів (мешкає до 40 тис. осіб) ;  

ІV ступінь хімічної небезпеки – 567 
об‘єктів (зона можливого хімічного зараження не 
виходить за межі об'єкта). 



  
Всього у зонах можливого 

хімічного забруднення від цих 

об‘єктів проживає 10,244 млн. 

осіб (25 % від населення країни). 

Найбільшу кількість ХНО 

зосереджено у східних областях 

України а саме: Донецька – 149 

об‘єктів; 

Дніпропетровська - 108 об‘єктів;  Харківська – 80 об‘єктів 

  



  

Хімічна промисловість України 



  

Кількість населення України за регіонами    



За даними Державного реєстру, на території України налічується 
понад 24 тис. потенційно небезпечних об’єктів, які потребують 
постійної уваги і нагляду 



  
 Яскрвим прикладом екологічно небезпечного 

об’єкта є столичний завод «Радикал»    

 з 2001 по 2005 р. вивезено понад 500 т просочених ртуттю матеріалів  

 відповідно до Загальнодержавної цільової програми захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного 

характеру на 2013—2017 роки ще буде вивезено 50 т відходів, що 

містять хлор, 6 корозійних ємностей з некондиційними кислотами.  

 за попередніми розрахунками, загальна маса відходів, які планується 

відправити на демеркуризацію, становить  130 тис. т.  

 тільки в цеху електролізу в землі, стінах накопичено 200 т ртуті 

 

  



  
    

Завод «Радикал»  



Серед усіх регіонів України найбільша питома щільність об’єктів 

підвищеної небезпеки припадає на територію Донецької області, 

значну частину якої держава сьогодні не контролює.  

Друге місце посідає Харківська область, у якій зараз спостерігається 

високий рівень терористичної загрози.  

У неконтрольованій Україною зоні знаходяться також АР Крим та 

велика частина території Луганської області з досить високою 

щільністю об’єктів підвищеної небезпеки та високим рівнем 

терористичної загрози.   



За визначенням ООН, проблеми, пов’язані з руйнівним впливом 
воєнних конфліктів та війн на навколишнє природне 
середовище, належать до 12 глобальних екологічних проблем 
людства 



     В Донецький області розташовано 6,5 тисяч об’єктів 

підвищеної техногенної небезпеки;  

 174 підприємства, на яких зберігаються небезпечні хімічні речовини, з них – 18 – І 
ступеню небезпеки.  

 Найбільшу загрозу становлять заводи «Стирол» і Горлівський хімічний завод, на 
якому зберігається 325 тисяч тон небезпечних відходів.  

В Луганський області розташовано 1128 об’єктів хімічної небезпе - 

ки, з яких 159 – об’єкти підвищеної небезпеки.  

По території області проходять : 
  близько 1 тисячі км газопроводів, і 500 км нафтопроводів, 13,2 км аміакопроводів. 
  Розташовано 14 газоконденсатних родовищ і 2 підземних сховища газу. Найбільш 

небезпечними об’єктами в області є: Алчевський меткомбінат, Алчевський 
коксохімічний завод, Сєверодонецьке ВО «Азот», підприємство «Лисичанська сода», 
Луганська ТЕС у п. Щастя, Лисичанський НПЗ, ТОВ «Рубежанський фарбник».  

 Окрема проблема – зберігання вибухонебезпечних речовин. На Луганському 
патронному заводі і Рубежанському хімічному заводі «Зоря» зберігаються сотні тисяч 
тон вибухонебезпечних речовин.  



.  

Нинішні події в Україні — анексія Росією Криму, руйнування промислової 

інфраструктури частини Донецької    та   Луганської   областей,   терористичні   диверсії   

в   інших   регіонах загострюють ситуацію з хімічною, радіаційною та екологічною 

безпекою. На тимчасово окупованій території знаходяться такі небезпечні речовини: 

сірка і сірчані сполуки, аміак, фосфор, вугільний пил,   сірчана   кислота   і сульфатні 

сполуки, формальдегіди, свинець, ртуть, композитні хімічні відходи підприємств, 

серед яких є сильнодіючі отруйні речовини, наприклад, мононітрохлорбензол.  

Виконання функцій, покладених на відповідні органи влади 

на тимчасово окупованій території на цей час неможливий ! 



   
 
  

 
 

 

  

 

  

, 
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Ведення   бойових дій у зоні антитерористичної операції    
ставить питання про безпеку цивільного населення, 
соціальноекономічні і екологічні наслідки кризи  

Для усунення наслідків військових дій в зоні проведення АТО необхідні оперативні 

управлінські рішення: 

- припинити терористичну діяльність військових угрупувань;  

-  створення міжнародної групи експертів з оцінювання та аудиту екологічного стану 

довкілля у зонах проведення антитерористичної операції;  

- забезпечити представництво національних і міжнародних експертів та 

компетентних організацій; 

- розробити національну програму дій щодо ліквідування наслідків проведення 

терористичної діяльності та забезпечення екологічної та техногенної безпеки 

населення і території Луганської та Донецької областей;  

- забезпечення технічними засобами ведення моніторингу довкілля в зонах 

проведення АТО (у т. ч. мобільними експрес-лабораторіями) та реагування на 

надзвичайні ситуації, пов’язані з їх виникненням. 



- вдосконалення наявної системи комплексного екологічного моніторингу 

навколишнього природного середовища та систем аварійного реагування всіх 

рівнів, особливо об’єктового, в зонах впливу потенційно небезпечних об’єктів;  

- відпрацювання нових вимог і сценаріїв реагування системи фізичного захисту   

об’єктів ядерної, радіаційної і хімічної небезпеки у зв’язку з можливими 

терористичними проявами та воєнними загрозами; 

- розроблення сучасних технічних засобів для оперативного виявлення 

токсичних, отруйних, вибухонебезпечних, ядерних та радіоактивних матеріалів, 

що перебувають у незаконному обігу;  

- створення надійнішої системи хімічного і радіаційного контролю на кордонах 

України із застосуванням сучасних технічних засобів та технологій;  

- розроблення нових організаційно-технічних заходів попередження і протидії 

актам хімічного, ядерного та радіологічного тероризму. 



  

Щороку в державі утворюється до 

8 млн т відходів 1—3 класів 

небезпеки, проте найбільшу 

хімічну небезпеку становлять 

непридатні та заборонені 

пестициди. На ринку України 

знаходились такі діючі речовини 

особливо небезпечних пести-

цидів: 

  

алюміній фосфід, бромадіолон, дифенацин, магній фосфід, цифлурин та інші, 

мінеральні добрива подвійного використання: карбамід та нітрат амонію. 

В Україні накопичилося 28 тис. т невживаних і заборонених 

пестицидів, а в зоні їх можливого поширення живе 22 млн осіб 



Основною  причиною накопичення непридатних і 
заборонених пестицидів (НЗП) стала їх заборона до 
використання як засобів захисту завдяки високій 
токсичності та можливості накопичуватись в об’єктах 
навколишнього середовища 



На даний час НП у більшості 
випадків зберігаються в 
спорудах, що руйнуються, а в 
окремих випадках - під 
відкритим небом у мішках, 
контейнерах або просто 
насипом 
 

Для вирішення зазнанченої проблеми необхідно: 

 перезатарювання, контейнеризація і тимчасове зберігання 

 перезатарювання та знищення НП в Україні 

 перезатарювання та знищення за межами України 
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 скасувати Закон України «Про пестициди і агрохімікати», або 
внести до нього зміни і поширити лише на пестициди 

 розробити і гармонізувати з Регламентом ЄС №1107/2009 
Технічний регламент щодо засобів захисту рослин 

  розробити і гармонізувати з Регламентом ЄС №2003/2003 
Технічний регламент щодо мінеральних добрив 

http://www.ecoleague.net/images/dialnist/pesticidy/PA190028.JPG


  

 16 липня 2007 р. о 16.55 у Буському районі Львівської області на 

перегоні Красне—Ожидів зійшли з рейок і перекинулися 15 цистерн із 

жовтим фосфором товарного потяга № 2005 (усього у складі потяга було 

58 вагонів). Через витікання фосфору з однієї цистерни відбулося 

загорання 6 цистерн. Під час пожежі утворилася хмара з продуктами 

горіння (зона поширення — близько 90 кв. км). У зоні ураження 

опинилося 14 населених пунктів Буського району, у яких проживає 11 

тис. осіб, а також окремі території Радехівського і Бродівського районів 

області 

  

   
 
  

 
 

 

  

 

За даними Мінінфраструктури у 2014 році загальні обсяги 

перевезень небезпечних вантажів склали 22689 тис.т., однак 

випадків аварій у 2013 -2014 роках не зафіксовано. Виправдано, 

що час та маршрути перевезення небезпечних токсичних речовин 

зберігаються у таємниці, проте аварійні ситуації все-таки 

трапляються 



    



  

    

   
 
  

 
 

 

  

 У червні 2012 року у Червоногвардійському районі  міста 
Макіївки Донецької області сталася пожежа на території 
лакофарбового заводу "Омега спалахнули дві з 14-ти цистерн з 
розчинником, у кожній з яких було по 30 тонн. Після вибухів 
евакуювали 40 людей 



  

Для забезпечення безпечного транспортування НВ необхідно: 
 

 розробляти і впроваджувати заходи щодо контролю та 
фізичного захисту НВ (небезпечних хімічних речовин), як 
матеріалів подвійного викоритання враховуючи можливість 
загрози терористичних актів і диверсій 

 продовжувати гармонізацію національного законодавства до 
стандартів ЄС у сфері безпеки перевезень, імплементація 
Директиви 2008.68 ЄС 

  запроваджувати оновення парку спеціального транспорту 
для перевезення НХР 

 впроваджувати систему управління та контролю 
транспортних засобів, сучасних систем зв’язку, сенсори та 
засоби протидії несанкціонованому втручанню 



На державному кордоні 
контроль за переміщенням 
хімічних речовин та небез-
печних вантажів здійснюють 
митні підрозділи Державної 
фіскальної служби, Держпри-
кордонслужби та Держеко-
інспекції.  Зазначені служби 
здійснюють в основному 

попередній документальний контроль вантажів та безпосередньо 
огляд вантажів. Використання приладів, що дозволяють провести 
хімічний контроль вантажів у пунктах пропуску на державному 
кордоні не здійнюється  



  

    

Так, на державному кордоні найчастіше 
затримувались без належно оформлених 
товаросупровідних документів  вантажі:  
Доксицикліну хіклат, Оксид марганцю, 

Порошок нікелевий, Толуілендіізоціанат, 

Антибіотики: Ампіциліна тригідрат, 

гідрохлорид окситетрацикліну, 

тетрациклін, ністатин, левоміцетин, 

азитроміцин, Стрептоміцину сульфат,  

Нікель  необроблений,  Нікель Катодний,  

 Оксид азоту, Оксид марганцю, Свинцевий сурик, Гексаметилен-

діамін та інші. 



У значних обсягах імпортуються 

такі небезпечні речовини:  

хризотилів азбест, спирти, ефіри, 

прекурсори (соляна, сірчана кисло-

ти, толуол, ацетон), нафтові смоли 
окислювачі для рідиннопаливних двигунів, гідразин та його 

похідні (компонент ракетного палива).  
Окремої уваги потребує контроль за переміщенням небезпечних 

вантажів з окупованих територій Донбасу та АР Крим. На даний 

час контроль здійснюється на 8 КПВВ для автомобільного 

транспорту та 6 для залізничного транспорту. На законодавчому 

рівні питання контролю за переміщенням небезпечних вантажів 

через лінію розмежування не вирішено. Як наслідок це може 

призвести до спроб контрабандного перевезення НХР вглиб 

України для проведення терористичних актів та диверсій. 



 не визначено орган влади – координатор у разі виявлення 

спроби контрабанди НХР 

 не розроблено порядок дій відповідних органів влади при 

виявленні контрабанди НХР 

 не забезпечені відповідні служби у достатній мірі приладами 

виявлення та ідентифікації для здійснення хімічного контролю  

     (хімічні детектор, ідентифікатори) 

 законодавчо врегулювати здійснення контролю за переміщен-

ням НХР з окупованих територій та АРК   

 запровадити практику проведення попереднього документаль-

ного контролю перевезення НХР (наявність сертифіката про 

державну реєстрацію та дозвіл на використання НХР) 

Основні проблеми у зазначеній 

сфері:  




