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Хімічно небезпечні об'єкти  

В Україні функціонує 716 хімічно небезпечних об'єктів (ХНО) 
 

які використовують у виробництві або зберіганні більше 309 тисяч тонн небезпечних 

хімічних речовин (в тому числі 3 тисяч тонн хлору, 195,0 тисяч тонн аміаку) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І рівень небезпеки – 45 

ІІ рівень небезпеки – 103 

ІІІ рівень небезпеки – 116 

ІV рівень небезпеки – 452 

У зоні можливого хімічного забруднення проживає  

близько 7 млн. осіб (17% населення країни) 
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0 – 10 об'єктів 0 

10 – 20 об'єктів  

20 – 40 об'єктів  

40 – 60 об'єктів  

Понад 60 об'єктів  

Всього ХНО в Україні - 716 
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Розміщення хімічно небезпечних об'єктів  



Розподіл НС, пов'язаних із небезпечними хімічними речовинами,  

на території  України (за даними 2000 - 2015 років) 
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1 аварії на транспорты із викидом (загрозою викиду) НХР 

аварії з викидом (загрозою викиду) НХР (крім транспортних аварій) 

наявність у навколишньому середовищі шкідливих речовин понад ГДК 

Кольорова насиченість карти 

відповідає кількості НС в регіоні 

Розподіл НС, пов'язаних із НХР за видами: 
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НС поблизу станції Ожидів Львівської залізниці, де 27 липня 2007 року об 16.55 

на залізничному перегоні Красне-Броди сталася аварія вантажного потягу, у складі 

якого знаходилося 58 вагонів, у т. ч. 15 спеціальних цистерн з небезпечною хімічною 

речовиною - жовтим фосфором. Внаслідок аварії зійшло з колії 15 цистерн з жовтим 

фосфором, 6 з яких загорілося. Під час гасіння пожежі утворилася хмара з продуктів 

горіння (зона ураження близько 90 кв. км). В зону ураження потрапило 14 населених 

пунктів  (близько 11 тис. мешканців) Буського району та окремі території 

Радехівського та Бродівського районів області. 

До медичних закладів із скаргами на стан здоров'я звернулося 152 особи, у тому 

числі 27 дітей (для медичного обстеження) та 24 працівники МНС. 

НС, пов'язані із небезпечними хімічними речовинами 

Державна служба України  

з надзвичайних ситуацій 



НС регіонального рівня на ПАТ  Концерн "Стирол"  

в м. Горлівка, Донецької області 

Внаслідок розгерметизації труби (діаметр 150 мм, робочий тиск  
12 атм.) з рідким аміаком, з послідуючим викидом 300 кг аміаку у повітря. 

В результаті НС 6 осіб загинуло та 30  госпіталізовано 
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ДСНС України 

Оперативно-рятувальна служба 
цивільного захисту 

4 спеціальних центрів реагування 

(Київ, Ромни, Дрогобич, Ватутіне) 

25 гарнізонів оперативно- 

 рятувальної  

служби цивільного захисту  

23 Спеціальних загони 1200 Пожежно  

рятувальних команд 

1 спеціальний 

 авіаційний центр (Ніжин) 

Державне 

підприємство  

«Мобільний 

рятувальний центр» 
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Спеціальні підрозділи радіаційного, хімічного 

і біологічного захисту ДСНС України 
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Підрозділи РХБЗ призначені для: 

• проведення радіаційного та хімічного 

спостереження областей (зон), плям 

радіаційного та хімічного забруднення; 

• відбору проб ґрунту, повітря та води, а 

також їх аналізу на предмет наявності 

радіоактивних речовин, отруйних 

речовин і небезпечних хімічних 

речовин; 

• дезактивації обладнання та населених 

пунктів, а також спеціальної обробки 

рятувальників і населення. 
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Підрозділи РХБЗ оснащені мобільними радіологічними та 

хімічними лабораторіями, детекторами хімічного контролю та 

сучасними засобами індивідуального захисту. 



Типовий склад підрозділу РХБЗ 

4 

4 

Керівництво 

6 6 5 

Хімічна та 

радіаційна 

лабораторія  

Група 

спостереження 
Група 

знезараження  

Група 

підтримки 

Автомобіль  
спостереження РХБЗ - 2 

АРС - 14           - 2 
Автомобіль транспортування  - 1 Хімічна та радіаційна 

лабораторія - 1  

Технічне обслуговування автомобілів - 1 
Пристрій  

знезараження-100 - 1 

Загальна кількість: 25 чоловік 
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Законодавство у сфері контролю ризиків виникнення 
аварійна хімічно небезпечних об'єктах 

Кодекс цивільного захисту України регулює питання попередження надзвичайних 

ситуацій та ліквідації їх наслідків, у тому числі на об’єктах хімічної, нафтохімічної, 

фармацевтичної промисловості,  нафто-  і  газопроводах; 
 

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності» регулює періодичність та строки проведення перевірок суб'єктів 

господарювання, в тому числі і тих, у володінні яких або користуванні знаходяться хімічно 

небезпечні об'єкти; 
 

Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки», яким врегульовані питання 

ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки, декларування їх безпеки, планів локалізації та 

ліквідації аварій; 
 

постанова Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 року № 306 «Про 

затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження 

господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів 

державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки» визначає 

періодичність перевірок залежно від ступеня небезпеки об'єкта; 
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наказ МВС України від 02.11.2015 № 1337 «Деякі питання проведення перевірок щодо 

додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного 

захисту, техногенної та пожежної безпеки» яким затвердженно Порядок проведення 

планових (позапланових) перевірок щодо додержання суб’єктом господарювання вимог 

законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки; 

 

наказ міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту 

населення від наслідків чорнобильської катастрофи від 15.08.2007 № 577 «Про 

затвердження Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на 

підприємствах,в організаціях,установах та на небезпечних територіях»  встановлює 

вимоги щодо забезпечення техногенної безпеки ХНО;  

 

наказ МНС, Мінагрополітики, Мінекономрозвитку, Мінприроди від 27.03.2001  

№ 73/82/64/122, яким затверджено Методику прогнозування наслідків виливу (викиду) 

небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті та 

встановлено заходи щодо попередження виникнення надзвичайних ситуаціях на хімічних 

підприємствах. 
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Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 лютого 

2012 року № 306 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється 

ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається 

періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) 

у сфері техногенної та пожежної безпеки» більшість хімічно небезпечних 

об'єктів (далі – ХНО) відносяться до об'єктів з високим ступенем ризику і 

підлягають перевірці не рідше ніж 1 раз на рік.  
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Основні вимоги до ХНО 

• Проведення ідентифікації об'єкта підвищеної небезпека 

• Забезпечення засобами індивідуального захисту персоналу та 

населення, яке потрапляє в можливу зону ураження 

• Улаштування системи оповіщення  

• Улаштування диспетчерського пункту 

• Розробка інструкцій з дій персоналу у разі НС 
 

У разі коли ХНО відноситися до об'єктів підвищеної небезпеки:  

• Улаштування автоматизованих систем раннього виявлення загрози 

виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення  

• Розробка та погодження в установленому порядку Плану локалізації 

та ліквідації аварії  

• Розробка та погодження в установленому порядку декларації безпеки 

• Страхування цивільної відповідальності за заподіяну шкоду 
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Нормативні вимоги до проектування  

та монтування АСРВО 

З метою встановлення 

нормативних вимог до проектування 

та монтування АСРВО ДСНС України 

разом із Громадською організацією 

«Український союз пожежної і 

техногенної безпеки» розроблено 

ДБН В.2.5.-76:2014 «Автоматизовані 

системи раннього виявлення загрози 

виникнення надзвичайних ситуацій та 

оповіщення населення», який 

затверджений наказом Мінрегіонбуду 

від 27.01.2014 р. № 29. 
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На виконання Кодексу цивільного захисту та з метою 

підвищення безпеки ХНО ДСНС України підготовлено 

проекти наказів МВС України  

«Про затвердження Правил улаштування, експлуатації 

та технічного обслуговування систем раннього виявлення 

загрози виникнення надзвичайної ситуації та оповіщення 

населення»;  

«Про затвердження Правил техногенної безпеки»,  

які направлено для погодження до заінтересованих 

центральних органів виконавчої влади. 
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Заходи щодо підвищення безпеки ХНО 



258 Статті 
360-363, 

365, 
366,  

додаток 
ХХХ 

Розроблення та подання на розгляд 
Кабінету Міністрів України проектів 
нормативно-правових актів з метою 
імплементації положень Директиви Ради 
96/82/ЄС від 9 січня 1996 р. про контроль 
за загрозами значних небезпек, 
пов’язаних з небезпечними речовинами, 
із змінами і доповненнями, внесеними 
Директивою 2003/105/ЄС та Регламентом 
2003/1882/ЄС (у частині заходів із 
строком виконання до кінця 2017 року) 

ДСНС  
Міненерговугілля  

Мінприроди  
Мінінфраструктури  
Держгірпромнагляд  

інші центральні органи 
виконавчої влади 

Генеральний 
директорат 
Європейської 
Комісії 
“Довкілля” 

ПЛАН ЗАХОДІВ  
з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами - 

членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки 
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Директива 2012/18/ЄС Європейського 

парламенту та Ради 

від 4 липня 2012 р. 

про контроль за загрозами значних небезпек, 

пов’язаних з небезпечними речовинами 

(Севезо III) 
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Оцінка ризиків виникнення НС 
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Україна потребує експертної допомоги країн-членів 

ЄС щодо розробки методики оцінки ризиків 

виникнення НС, рекомендацій щодо їх застосування 

та визначення прийнятних рівнів ризику у сфері 

управління ризиками виникнення хімічних аварій. 
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Дякую за увагу! 


