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Для підготовки аналітичного огляду про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2015 році 

використано матеріали, надані: 

 

Міністерством екології та природних ресурсів України 

Міністерством економічного розвитку України 

Міністерством енергетики та вугільної промисловості України 

Міністерством оборони України 

Міністерством освіти і науки України 

Міністерством охорони здоров‘я України 

Міністерством регіонального розвитку, будівництвата житлово-комунального господарства України 

Національною академією наук України 

Державною авіаційною службою України 

Державною службою геології та надр України 

Державною службою України з питань праці 

Державною службою України з надзвичайних ситуацій  

Державним агентством водних ресурсів України 

Державним космічним агентством України 

Державним агентством лісових ресурсів України 

Державним агентством резерву України 

Державним агентством України з управління зоною відчуження 

Державною інспекцією ядерного регулювання України  

Державним комітетом телебачення і радіомовлення України 

Вінницькою, Волинською, Дніпропетровською,Донецькою, Житомирською, Закарпатською, 

Запорізькою, Івано-Франківською, Київською, Кіровоградською, Луганською, Львівською, Миколаївською, 

Одеською, Полтавською, Рівненською, Сумською, Тернопільською, Херсонською, Хмельницькою, Черкаською, 

Чернівецькою. Чернігівською обласними державними адміністраціями  

Головними управліннями (управліннями) Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 

Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, 

Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, 

Херсонській, Хмельницькій Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях. 

 

Відповідальність за зміст і достовірність матеріалів несуть організації, що їх надали. 

 

Матеріали, що включено до Аналітичного огляду, підготували: 

Волошина І.Г.(5.5),Дехтярук В.В. (5.5), Довгошеєва Н.М. (6.1), Євдін О.М. (6.1, 8.1, 8.2), 

Запольський Л.Л. (6.2.), Ігуменцев В.А. (1.7, 5.2, 5.3), Калиненко Л.В. (1.4, 2.3, 5.4, 5.6), Кимаковська Н.О. (1.6), 

КлимасьР.В. (1.2, 2.2, 7.3), Коваленко В.В. (2.1, 8.1, 8.2), КовалишинБ.М. (1.1, 5.5), Корепанова Н.В. (1.9, 5.7), 

Коробкін В.Ф. (1.1), Коробко А.Д. (1.5, 2.3), Кравченко Р.І.(5.7), Матвійчук Д.Я. (1.2, 2.2), Могильниченко В.В. 

(5.2, 5.3), Негрієнко С.В. (4.1), Палагута С.В.(1.8, 1.10, 1.11, 5.1), Слюсар А.А. (1.3, 8.1, 8.2), Фомін А.І. (3.1, 

3.2), Хижняк В.В. (1.1, 4.2) Царенко О.М. (6.3), Чумаченко С.М.(7.1, 7.2), Яцюк О.П. (1.5). 

Відповідальність за викладення та узагальнення матеріалів несуть автори розділів. 

 

Організація-виконавець з підготовки Аналітичного огляду: Український науково-дослідний 

інститут цивільного захисту ДСНС України 

 

Керівники підготовки Аналітичного огляду: Євдін О.М., Коваленко В.В., Кропивницький В.С. 

 

Редакційно-технічна група: Слюсар А.А., Калиненко Л.В., Помазанова Т.І. 

 

У аналітичному огляді наведено результати аналізу стану техногенної та природної безпеки в Україні у 

2015 році та дії органів виконавчої влади і сил цивільного захисту із запобігання виникненню НС та 

зменшенню їх негативних наслідків, перелік основних заходів із забезпечення цивільного захисту, а також 

актуальні проблеми у сфері цивільного захисту, шляхи та способи їх вирішення. 

 

Аналітичний огляд рекомендовано до видання рішенням науково-технічної радиУкрНДІЦЗ України. 

Протокол від 28.04.2016 № 5. 
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Від організації виконавця 

Український науково-дослідний інститут цивільного захисту та керівники підготовки 

Аналітичного огляду стану техногенної та природноїбезпеки в Україні за 2015 рік 

висловлюють щиру подяку керівникам Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства 

екології та природних ресурсів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства 

інфраструктури України, Міністерства оборони України, Міністерства освіти і науки 

України, Міністерства охорони здоров‘я України, Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України, Державної служби України з 

питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Державної служби геології та 

надр України, Державної служби України з питань праці, Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій, Державного агентства водних ресурсів України, Державного 

агентства лісових ресурсів України, Державного агентства резерву України, Державного 

агентства України з управління зоною відчуження, Державного космічного агентства 

України, Державної інспекції ядерного регулювання України, Державного науково-

виробничого підприємства «Державний інформаційний геологічний фонд України»та 

Національної академії наук України, керівникам Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, 

Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, 

Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, 

Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, 

Чернівецької, Чернігівської обласнихдержавних адміністрацій, а також керівникам 

територіальних органів ДСНС і структурних підрозділів апарату Державної служби України 

з надзвичайних ситуаційза організацію підготовки матеріалів до Аналітичного огляду, а 

фахівцям усіх перелічених структур ‒ за високопрофесійну роботу з підбору, аналізу і 

підготовки зазначених матеріалів, відповідно до їх компетенції. 
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УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ 

 

ENSREG Європейська Група Регуляторів Ядерної Безпеки 

INES  міжнародна шкала ядерних та радіаційних подій, що сталися на 

АЕС 

«РРRD East» Програма з попередження, готовності та реагування на 

катастрофи природного та техногенного характеру для країн 

Східного партнерства 

RODOS комп‘ютерна система підтримки прийняття рішень при 

радіаційних аваріях 

SWIM середовище загальносистемного управління інформацією 

ТАІЕХ інструмент зовнішньої допомоги, що надається  

Європейською Комісією для обміну інформацією з метою 

розбудови інституціональної спроможності, необхідної 

дляадаптації національного законодавства до acquis 

communautaire 

АДВ (AFIS)  

 

аеродромна диспетчерська вишка(польотно-інформаційне 

обслуговування на аеродромі (aerodrome flight information 

service) 

АДЦПР авіаційний допоміжний центр пошуку і рятування 

АІВС автоматизована інформаційно-вимірювальна система 

АМНУ академія медичних наук України 

АПР авіаційний пошук і рятування 

АРК аварійно-рятувальна команда 

АРКрим автономна республіка Крим 

АРПР авіаційні роботи з пошуку і рятування 

АСКРС автоматизована система контролю радіаційного стану 

АСДУ автоматизована система диспетчерського управління 

АСЦО автоматизована система централізованого оповіщення 

АТО адміністративно-територіальна одиниця 

АТО антитерористична операція 

АТС автоматична телефонна станція (мережа) 

АЕС 

АЧС 

атомна електростанція 

африканська чума свиней 

Бер  (1 бер=0,01 Зв) несистемна одиниця ефективної дози 

опромінення 

БЖД безпека життєдіяльності 

Бк (кБк, МБк, ГБк, ТБк, 

ПБк, ЕБк)  

бекерель ( Бк*10
3
,Бк*10

6
,Бк*10

9 
,Бк*10

12 
,Бк*10

15
 Бк*10

18
), 

одиниця радіоактивності  

ВАТ відкрите акціонерне товариство 

ВВЕР водо-водяний енергетичний реактор 

ВВП внутрішній валовий продукт 

ВВО відомча воєнізована охорона 

ВГА вірусний гепатит А 

ВЕС вітрова електрична станція 

ВЗП водозливний пристрій 

ВЛІ Внутрішньо лікарняні інфекції 

ВМО Всесвітня метеорологічна організація 

ВМС ЗСУ військово-морські сили Збройних Сил України 

ВНДІ ЦЗ Всеукраїнський НДІ цивільного захисту населення і територій 

від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 



 

6 
 

характеру МНС України 

ВООЗ Всесвітня організація охорони здоров'я 

ВО «ПХЗ» Виробниче об‘єднання «Придніпровський хімічний завод» 

ВП ЗАЕС Виробниче Підприємство «Запорізька атомна електростанція» 

ВП «РАЕС» Виробниче Підприємство «Рівненська атомна електростанція» 

ВП «ХАЕС» Виробниче Підприємство «Харківська атомна електростанція» 

ВП «ЮУАЕС» Виробниче Підприємство «Южно - Українськаатомна 

електростанція» 

ВПНР вибухопожежонебезпечна речовина 

ВПНО вибухопожежонебезпечний об‘єкт 

ВРХ велика рогата худоба 

ГАЕС гідроаккумулююча електростанція 

ГАКЦПР головний авіаційний координаційний центр пошуку і рятування  

ГЕС гідроелектростанція 

ГІС географічна інформаційна система 

ГДК гранично допустима концентрація 

ГКЗ глобальні кліматичні зміни 

ГКІ гострі кишкові інфекції 

ГКС газокомпресорна станція 

ГМЗ гідрометалургійний завод 

ГМК газомоторний компресор 

ГПА газоперекачувальний агрегат 

ГРВІ гострі респіраторно-вірусні інфекції 

Грей (Гр, Gr) грей, одиниця поглиненої дози 

ГУ головні управління 

ГУАМ регіональне об'єднання чотирьох держав: Грузії, України, 

Азербайджанської Республіки та Республіки Молдова 

ГЦУС головний центр управління службою  

ДА Державна авіація 

ДВГРС Державна воєнізована гірничорятувальна служба 

ДГХП Державне гірничо-хімічне підприємство 

Держводагентство Державне агентство водних ресурсів України 

Держатомрегулювання Державна інспекція ядерного регулювання України 

Держветфітослужба Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України 

Державна комісія ТЕБ та 

НС 

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій  

Держкомстат Державний комітет статистики 

ДЕС дизельні електростанції 

ДЗЗ дистанційне зондування Землі 

ДІВ  джерело іонізуючого випромінювання 

ДІЯР Державна інспекція ядерного регулювання 

ДК «УкрДО «Радон» державна корпорація «Українське державне об‘єднання 

«Радон» 

ДК 004-2003 Український класифікатор нормативних документів 

ДКА державне космічне агентство 

ДКВ допустима концентрація в повітрі для населення 

ДМСК Державний міжобласний спеціалізований комбінат 

ДМРКЦ Державний морський рятувально-координаційний центр 

ДНВП «Геоінформ 

України» 

Державне науково-виробниче підприємство «Державний 

інформаційний геологічний фонд України» 

ДНДІЛДВСЕ Державний науково-дослідний інститут з лабораторної 

діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи 
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ДП МРЦ Державне підприємство «Мобільний рятувальний центр ДСНС 

України» 

ДП НАЕК «Енергоатом»  Державне підприємство Національна атомно-енергетична 

компанія «Енергоатом» 

ДП ОПР «Украерорух» Державне підприємство обслуговування повітряного руху 

України  

ДП «СхідГЗК» Державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний 

комбінат»  

ДП «38 ВІТЧ» навчальний центрз початкової професійної підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з 

фізичного захисту, радіаційно-хімічного забезпечення 

ДР-2006 допустимі рівні вмісту радіонуклідів 
137

Cs та
90

Srу продуктах 

харчування та питній воді, чинні на цей час 

ДРВ діючі рівні втручання 

ДРЕС державна районна електростанція 

ДПРЧ державна пожежно-рятувальна частина 

ДСЕС Державна санітарно-епідеміологічна служба України 

ДСНС Державна служба України з надзвичайних ситуацій  

ДСМД Державна служба моніторингу довкілля 

ДСМК Державна служба медицини катастроф 

ДСП ЦППРВ Державне спеціалізоване підприємство «Централізоване 

підприємство з поводження з радіоактивними відходами»  

ДСП «УКБЗВ» Державне спеціалізоване підприємство «Управління з 

капітального будівництва у зоні відчуження» 

ДСТУ національний стандарт 

ДУ диспетчерське управління 

ЕГП екзогенний геологічний процес 

ЕКГ енергогенеруюча компанія 

ЕПК енергопостачальна компанія 

ЕРОА ефективна рівноважна об‘ємна активність природних 

радіонуклідів 

ЕС електроенергетична система 

Ексхаляція щільність потоку радону з поверхні 

ЄАКЦРК Євроатлантичний координаційний центр з реагування на 

катастрофи 

ЄДАСКРО єдина державна автоматизована система контролю радіаційної 

обстановки 

ЄДСНС Єдина державна система запобігання та реагування на 

надзвичайні ситуації 

ЄДСЦЗ Єдина державна система цивільного захисту 

ЄК Європейська комісія  

ЄС Європейський Союз 

ЄСПАРПР Єдина система проведення авіаційних робіт пошуку і рятування 

ЗАТ Закрите акціонерне товариство 

ЗВ зона відчуження 

Зв (мЗв) Зіверт (міліЗіверт), одиниця ефективної дози 

ЗВіЗБ(О)В зона відчуження і зона безумовного (обов‘язкового) відселення 

ЗІЗ засоби індивідуального захисту 

ЗІЗОД засоби індивідуального захисту органів дихання 

ЗМЗХ зона можливого хімічного забруднення 

ЗПРРВ завод з переробкирідких радіоактивних відходів 
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ЗР зона розповсюдження 

ЗС захисні споруди 

ЗС України Збройні сили України 

ІАС інформаційно-аналітична система 

ІДК індивідуальний дозиметричний контроль 

ІКЦ Інформаційно-кризовий центр  

ІНСАРАГ міжнародна консультативна з група з питань пошуку та 

рятування 

КАС Комісія з аналізу стволів 

КБЗ кар‘єр бурих залізняків  

КВМ корональний вихід маси 

КДОтаМ комплекс дезактивації обладнання та механізмів 

КЕМ комплекс екологічного моніторингу  

КІЗ кабінет інфекційних захворювань 

КЗОЗ Комунальний заклад охорони здоров‘я 

КзПБ Комплексна (зведена) програма з підвищення безпеки 

енергоблоків атомних електростанцій  

КПНС Комітет НАТО з планування на випадок надзвичайних ситуацій 

цивільного характеру 

КУпАП Кодекс України про адміністративні правопорушення 

КЦПР ЗСУ Координаційний центр пошуку і рятування Збройних Сил 

України 

КЦПР ЦА Координаційний центр пошуку і рятування Цивільної авіації 

ЛА літальний апарат 

ЛВДС лінійно-виробнича диспетчерська станція 

ЛПЗ лікувально-профілактичні заклади 

ЛСО локальна система оповіщення 

МЕМ магістральні електричні мережі 

ММСП міжнародні медико-санітарні правила 

МАГАТЕ Міжнародне агентство з атомної енергії 

МВС України Міністерство внутрішніх справ України 

МО України Міністерство оборони України 

МОЗ України 

МОН України 

Міністерство охорони здоров‘я України 

Міністерство освіти і науки України 

мР, (Р)/год міліРентген (Рентген) за годину, потужність експозиційної дози 

опромінення 

МПа мегаПаскаль,одиниця вимірювання тиску 

МРКПЦ Морський рятувально-координаційний підцентр 

МУЖКГ Міське управління житлово-комунального господарства 

НААНУ Національна академія аграрних наук України 

НАК Національна акціонерна компанія 

НАЕК Національний атомний енергетичний комплекс 

НАМН України Національна академія медичних наук України 

НАНУ Національна академія наук України 

НАТО Північноатлантичний Альянс 

НБК новий безпечний конфайнмент 

НГ України Національна гвардія України 

НГВУ Нафтогазове виробниче управління 

НДПКтаТІМ Науково-дослідний, проектно-конструкторський та 

технологічний інститут мікрографії 

НЕГП небезпечний екзогенний геологічний процес 

НКРЗУ Національна комісія з радіаційного захисту населення України 
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НКТ насосно-компресорні труби 

ННЦ «ХФТІ» Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний 

інститут» 

НП надзвичайна подія 

НПС навколишнє природне середовище 

НРБУ – 97 норми радіаційної безпеки України, затверджені у 1997 році 

НС надзвичайна ситуація 

НСПРМ Національна система пошуку і рятування на морі 

НТД нормативно-технічний документ 

НХР небезпечна хімічна речовина 

НЯ небезпечні явища 

ОБСЄ Організація з безпеки і співробітництва в Європі 

ОДА обласна державна адміністрація 

ОДС  Оперативно-диспетчерська служба  

ОДУ диспетчерське (оперативно-технологічне) управління 

ОЕС Об‘єднана енергетична система 

ОЗXЗ Організація із заборони хімічної зброї 

ООН Організація Об'єднаних Націй 

ОПН об‘єкт підвищеної небезпеки 

ОРЕ оптовий ринок електричної енергії 

ОКЦ Оперативно-координаційний центр 

ОСЕВ оцінка соціального та економічного впливу 

ОСПУ – 2005 

 

Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки 

України 

ОУ ЛМГ Обласне управління лісового та мисливського господарства 

ПА протиаварійна автоматика 

ПАТ Приватне акціонерне товариство 

ПТГС природно-техногенна геологічна система 

ПЕД потужність еквівалентної дози 

ПЗФ природно-заповідний фонд 

ПЗ програмне забезпечення 

ПЛАС План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій 

ПЛЕ повітряна лінія електропередачі 

ПМА промислово-міська агломерація 

ПНО потенційно-небезпечний об‘єкт 

ПРПС пошуково-рятувальні повітряні судна 

ПРР пошуково-рятувальні роботи 

ПРСЗ пошуково-рятувальні сили і засоби 

ПС повітряне судно 

ПС ЗСУ Повітряні сили Збройних Сил України 

ПТЛРАВ пункт тимчасової локалізації радіоактивних відходів 

ПХД поліхлорований дифеніл 

ПХЗ Придніпровський хімічний завод 

РАВ радіоактивні відходи 

РДЦ Районний диспетчерський центр 

РЗП різкі зміни погоди 

РЗТ радіоактивно забруднені території 

РІП радіоізотопний прилад 

РК радіаційний контроль 

РНБОУ Рада національної безпеки і оборони України 

РОДОС система збору та обробки інформації щодо аварії і вироблення 

рекомендацій для прийняття рішень 
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РОП ризик ‒ орієнтований підхід 

РПДГ Рятувальна парашутно-десантна група 

РРВ  рідкі радіоактивні відходи  

РФ Російська Федерація 

САТ спеціальний автотранспорт 

СБУ Служба безпеки України 

СВ ЗСУ Сухопутні війська Збройних Сил України 

СВП саморобні вибухові пристрої 

СГЯ стихійні гідрометеорологічні явища 

СЗЗ санітарно-захисна зона 

СНП-77 санітарно-нормативні правила 

СМіПНС система моніторингу і прогнозування надзвичайних ситуацій 

СМСЧ спеціалізована медико-санітарна частина 

СМЯ складне метеорологічне явище 

СОПСТРВ  спеціально обладнане приповерхневе сховище твердих 

радіоактивних відходів 

СОУ стандарт організації України 

СП Спільне підприємство 

СРРВ сховище рідких радіоактивних відходів 

СРВНСО система раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних 

ситуацій та оповіщення населення 

СРТВ сховище рідких і твердих відходів 

Схід ГЗК Державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний 

комбінат» 

СЦВ стійка циркулярного виклику 

ТГС техногенно-геологічна система 

ТЕС теплова електрична станція 

ТЕЦ теплова електроцентраль 

ТК-40 

 

Технічний комітет стандартизації «Страховий фонд 

документації» 

ТК-25 Технічний комітет стандартизації «Пожежна безпека та 

протипожежна техніка» 

ТПДПП техногенно підсилені джерела природного походження 

ТРАВ, ТРВ тверді радіоактивні відходи 

ТРВ-1 сховище твердих радіоактивних відходів першого типу 

ТРВ-2 сховище твердих радіоактивних відходів другого типу 

ТС ВАВ і НСА-ДІВ тимчасове сховище високоактивних відходів і низько- та 

середньоактивних довго існуючих радіоактивних відходів 

ТСТРАВ тимчасове сховище твердих радіоактивних відходів 

УЖКГ Управління житлово-комунального господарства 

Украероцентр 

 

Український центр планування використання повітряного 

простору України 

УкрНДІЦЗ Український науково-дослідний інститут цивільного захисту 

УкрНДГМІ 

 

Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут 

НАНУ 

УКБЗВ  Управління капітального будівництва зони відчуження 

УкрЦМС Український центр стандартизації і метрології 

УМГ Управління магістрального газопроводу 

УПР управління повітряним рухом 

УРСР Українська Радянська Соціалістична Республіка 

УСБУ Управління служби безпеки України 

УТЦ учбово-тренувальний центр 
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УЦКМЗ МОЗ Український центр з контролю та моніторингу захворювань 

МОЗ України 

ФАП фельдшерсько-акушерський пункт 

ХНО хімічно небезпечний об‘єкт 

ЦА цивільнаавіація 

ЦДО цех дезактивації обладнання 

ЦДС центральна диспетчерська служба 

ЦЗ цивільний захист 

Центр ОрПР центр організації повітряного руху 

ЦІ БПА центри індикації біологічних патогенних агентів 

ЦОВВ центральні органи виконавчої влади 

ЦППРВ  централізоване підприємство з поводження з радіоактивними 

відходами 

ЦСВДІВ центральне сховище відпрацьованих ДІВ 

ЦСЕС  Центральна санітарно-епідеміологічна станція 

ЧАЕС Чорнобильська атомна електростанція 

ШБР Шацький біосферний резерватор 

ЮНІСЕФ Дитячий фонд із захисту прав та інтересів дітей 

ПУАЕС Південно-Українська АЕС 
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ВСТУП 

 

Швидкий розвиток техногенних об'єктів є невід'ємною рисою сучасного етапу 

розвитку людства. Їх експлуатація дозволяє вирішувати численні завдання підвищення рівня 

і якості життя людей, забезпечення безпеки індивідуумів, спільнот і держав. У той же час 

спорудження, експлуатація і демонтаж техногенних об'єктів в свою чергу породжують 

чинники небезпеки, що обумовлюють можливість негативного впливу на людей та 

навколишнє природне середовище. Багато екологічних проблем сучасності пов'язані з різким 

зростанням виробництва і споживання енергії, використанням ядерної енергії, екстенсивним 

використанням шкідливих хімічних речовин. Разом з прискоренням темпів технічного 

прогресу вплив господарської діяльності людини на природу стає все більш руйнівним. 

Величезне регіональне навантаження території України потужними промисловими та 

енергетичними об‘єктами (у 2015 році в Україні функціонувало за даними Державної служби 

України з питань праці 9919 об'єктів підвищеної небезпеки), наявність застарілого 

обладнання, яке використовується на об‘єктах підвищеної небезпеки, відсутність систем 

раннього виявлення загроз виникнення надзвичайних ситуаційзбільшує ризик аварій, збитки 

від яких можна порівняти з розміром національного бюджету середньої країни. А наявність в 

Україні значних територій з несприятливим природним впливом та схильністю до проявів 

небезпечних природних явищ підсилює гостроту проблеми щодо вивчення стану техногенної 

й природної безпеки та необхідність пошуку шляхів його покращення.Тому проблема 

забезпечення безпеки життєдіяльності людини стає все більш актуальною. 

Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій (НС) техногенного й природного 

характеру з метою збереження життя та здоров‘я людей, забезпечення сталого розвитку 

країни є однією зі складових національної безпеки держави, яку неможливо забезпечити без 

детального аналізу існуючого стану техногенної та природної безпеки, спостереження за ним 

у довгостроковій динаміці та розроблення заходів зі зменшення ризиків виникнення НС. 

Відповідно до Указу Президента України від 04 лютого 2003 року № 76/2003 «Про 

рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 листопада 2002 року «Про стан 

техногенної та природної безпеки в Україні» в країні щорічно, починаючи з 2003 року, 

здійснювалась підготовка та видання Національної доповіді про стан техногенної та 

природної безпеки в Україні.  

Проте відповідно до Указу Президента України від 06 червня 2014 року № 504/2014 

«Про рішення РНБО України від 28 квітня 2014 року» (частина 2 пункт 4) вищезазначений 

Указ Президента України визнано таким, що втратив чинність. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 419-р 

затверджено план заходів щодо реалізації Концепції управління ризиками виникнення 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2015—2020 роки. 

Запланованими в цьому Плані заходами передбачено проведення аналізу стану техногенної 

та природної безпеки в Україні та на основі отриманих результатів здійснити районування 

території України з урахуванням наявних потенційно небезпечних об‘єктів, ризиків 

виникнення небезпечних геологічних, гідрогеологічних та метеорологічних явищ і процесів. 

Саме на виконання цього завдання УкрНДІЦЗ у співпраці з центральними та місцевими 

органами виконавчої влади, науковими закладами, заінтересованими установами та 

організаціями було проведено аналіз стану техногенної та природної безпеки в Україні за 

2015 рік, за результатами якої пыдготовлено цей Аналітичний огляд. 

Статистичні дані свідчать, що у 2015 році в Україні зареєстровано 148 (143) 

надзвичайні ситуації, внаслідок яких загинуло 242 (287) осіб та постраждало 962 (680) осіб. 

Порівняно з 2014 роком зареєстровано збільшення кількості НС на 3,5 %, та збільшенням на 

41, 5 % постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій, що обумовлює важливість завдань 

щодо аналізування поточного стану з надзвичайними ситуаціями державного та 
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регіонального рівнів, причин їх виникнення та дій органів управління і сил цивільного 

захисту з їх ліквідування. 

Підготовка Аналітичного огляду стану техногенної та природної безпеки в Україні за 

2015 рік була спрямована саме на всебічний аналіз наявної інформації про стан техногенної 

та природної безпеки, функціонування Єдиної державної системи цивільного захисту під час 

ліквідування наслідків НС, на окреслення основних існуючих проблем у сфері техногенної і 

природної безпеки в Україні та визначення шляхів і способів їх розв‘язання, на 

удосконалення системи попередження і реагування на НС техногенного та природного 

характеру. Крім того в Аналітичному огляді наведено результати прогнозування виникнення 

НС, що дає змогу завчасно провести запобіжні заходи,знизити ризики виникнення та 

зменшити збитки від наслідків НС. 
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Глава 1 Стан техногенної безпеки 

1.1 Стан безпеки на транспорті 

Основні зусилля у 2015 році зосереджувалися на формуванні та забезпеченні 

реалізації державної політики у сфері безпеки руху, польотів та судноплавства, використання 

повітряного простору, дорожнього господарства, надання послуг поштового зв‘язку. 

З метою забезпечення реалізації державної політики з питань безпеки на транспорті 

загального користування утворено Державну службу України з безпеки на транспорті через 

злиття Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті та 

Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті. Постановою Кабінету 

Міністрів України від 11.02.2015 № 103 затверджено Положення про Державну службу 

України з безпеки на транспорті (далі - Укртрансбезпека). 

Також реалізація покладених на Мінінфраструктури функцій у сфері цивільного 

захисту протягом 2015 року здійснювалась через розробку проектів Законів України, наказів 

Мінінфраструктури. 

Залізничний транспорт 

Упродовж 2015 року в структурі Укрзалізниці сталося 602 інциденти, у тому числі 27 

серйозних, проти 673 інцидентів, із яких 19 серйозних, які сталися у 2014 році. 

Загальна кількість транспортних подій зменшилася на 71 випадок, а кількість 

серйозних інцидентів збільшилась на 8 випадків. При цьому наведений обсяг перевезень 

зменшився на 7,9%, а питомий показник кількості транспортних подій до обсягів перевезень 

зменшився з 2,76 до 2,66 подій на 1 млрд приведених тонно-кілометрів. 

Щодоби траплялось у середньому 1,7 випадка проти 1,8 у 2014 році. 

 

Рисунок 1.1 ‒ Динаміка кількості транспортних подій до обсягів перевезень 

 

Матеріальні збитки від транспортних подій за 2015 рік становлять 4 млн 44 тис. грн, з 

яких 700 тис. грн, або 17%, відшкодовано. Найнижчий показниквідшкодування збитків 

спостерігається на Донецькій, із 879 тис.грн відшкодовано лише 64 (7,3%), Львівській, із 

1163 тис. грн відшкодовано 138 (11,9%) та Придніпровській, із 1014 тис. грн відшкодовано 

137 (13,6%) залізницях. 
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Рисунок 1.2 ‒ Загальна кількість збитків у структурі Укрзалізниціза 2007 – 2015 

 

Із загальної кількості транспортних подій 443 випадки, або 74%, пов‘язані з впливом 

людського фактору. 

За порушення вимог нормативних документів з питань безпеки руху за 2015 рік було 

притягнуто до відповідальності 3540 працівників, із них звільнено з роботи – 47, оголошено 

догани 3493 працівникам. Крім того, за допущені транспортні події до дисциплінарної 

відповідальності притягнуто 1 тис. 022 працівники, у т. ч.: звільнено з залізничного 

транспорту – 6, звільнено зпосад, які обіймають, – 103, оголошено догани 913 працівникам. 

Протягом 2015 року на залізницях сталося 521 випадок незаконних втручань, 

унаслідок чого затримано 674 поїзди на 632 години та при цьому завдано збитків на суму 21 

911,15 тис. грн проти 843 випадків, унаслідок яких було затримано 586 поїздів на 805 годин 

та завдано збитків на суму 118 902,80 тис. грн за аналогічний період 2014 року. 

Протягом 2015 року працівниками залізниць і правоохоронних органів отримано 72 

інформування щодо випадків мінування вокзалів та рухомого складу, які не підтвердилися, 

(170 за аналогічний період 2014 року), сталося 3 випадки кидання сторонніх предметів у 

вікна поїздів, унаслідок чого травмовані люди. 

Упродовж 2015 року до правоохоронних органів надіслано 75 матеріалів за випадками 

незаконних втручань, за якими отримано 13 відповідей. За скоєні незаконні втручання було 

внесено повідомлення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо 16 випадків. 

У 2015 році травмовано 23 працівники залізниць під час виконання посадових 

обов‘язків унаслідок бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції на сході 

України, з них 7 – зі смертельним наслідком проти 18 травмованих, з них 1 – зі смертельним 

наслідком, у 2014 році. 

Щороку на підприємствах залізничного транспорту особлива увага приділяється 

безпеці руху на залізничних переїздах і технічному стану переїздів та їх пристроїв. У 2015 

році проведено капітальний ремонт на 80 переїздах, вкладено переїзний настил зі збірного 

залізобетону на 93переїздах, покращено видимість поїздів на 3 переїздах, на 12 впроваджено 

увімкнення загороджувальної сигналізації у разі аварійного відкриття шлагбаумів,  

6 переїздів з автобусним рухом обладнано автоматичною сигналізацією, впроваджено 

344 світлодиодні світлофорні головки на залізничних переїздах, закрито 28 переїздів,  

0 переїздів обладнано поїзним радіозв‘язком. 

Виконувався План заходів щодо запобігання можливим терористичним актам та актам 

незаконного втручання в діяльність транспорту, поштового зв‘язку та інфраструктури в 2015 

році, затверджений першим заступником Міністра інфраструктури України 28.01.2015. 

Для запобігання випадкам навмисного пошкодження та розкрадання інфраструктури 

залізничного транспорту у 2015 році встановлено додаткові замкові пристрої у 625 релейних 

та батарейних шафах; обладнано захисними пристроями 177 дросель-трансформаторів; 

впроваджено сигналізацію контролю відкриття дверей 239 релейних приміщень та шаф; 

впроваджено схему електричного контролю опускання курбельної заслонки у 323 стрілочних 

електроприводах. 



 

16 
 

Виконувався План заходів Укрзалізниці, спрямований на забезпечення безпеки руху 

на залізничному транспорті, на 2015 рік. 

Упродовж 2015 року на залізничному транспорті загального користування 

впроваджувалися технічні засоби управління, контролю та підвищення безпеки руху: 

замінено 202 шт. спрацьованих та морально застарілих стрілочних електроприводів, 

56 шт. світлофорних щогл, встановлено 280 шт. світлофорних головок на переїзних 

світлофорах; 

здійснено модернізацію, переоблаштування та регулювання контактної мережі: 

замінено 1068 опор контактної мережі, 6976 ізоляторів застарілих типів на полімерні, 37,6 км 

несучих та фіксуючих тросів; 

виконано роботи з реконструкції колії в обсязі 342,9 км;  

здійснено заміну 237 комплектів стрілочних переводів на залізобетонних брусах, 

капітальний ремонт залізничного мосту 1091 км дільниці Помічна – Колосівка Одеської 

залізниці, відновлення водопроводів 25 км перегону Запоріжжя Ліве – ім. А.Алімова 

Придніпровської залізниці, першочергові заходи з ремонту тунелю 171 км дільниці Сянки – 

Ужгород Львівської залізниці, капітальний ремонт моста 664 км дільниці Київ – Бахмач 

Південно-Західної залізниці, переоблаштування моста на 90 км дільниці Волочанськ – 

Куп‘янськ Південної залізниці; 

в умовах заводів капітально відремонтовано 20 одиниць секцій моторвагонного 

рухомого складу; 

на вагоноремонтних заводах та в пасажирських вагонних депо проведено плановий 

ремонт 3566 пасажирських вагонів; 

установлено на станціях 2 тензометричні ваги, 1 систему відеонагляду за станом 

вантажу та цілісністю залізничних вагонів під час руху. 

Крім цього, виконувався річний план на 2015 рік Програми (прогнозної) 

впровадження технічних засобів безпеки руху в структурі Укрзалізниці у 2014-2018 роках, 

затвердженої наказом Укрзалізниці від 05.12.2013 № 432-Ц/од.  

Технічні засоби та рухомий склад відновлених поїздів перебувають в належному 

працездатному стані, всі вони готові до ліквідації наслідків сходжень та зіткнень рухомого 

складу, інших надзвичайних ситуацій на залізницях України. 

Крім цього, у пунктах, встановлених начальником залізниці, знаходяться в постійній 

готовності: 

спеціальні автомотриси, дрезини і автомобілі для відбудови колії і пристроїв 

електропостачання, вагони й автомобілі ремонтно-відбудовних летючок зв'язку, аварійно-

польові команди; 

пожежні поїзди і пожежні команди для запобігання і гасіння пожеж. 

Усі зазначені вище засоби постійно готові до використання за призначенням. 

У 2015 році на залізничному транспорті України проводилась роботаз підвищення 

рівня пожежної безпеки об‘єктів та рухомого складузалізничного транспорту, а також щодо 

запобігання виникненню пожеж на них. 

Так, для забезпечення пожежної безпеки на залізницях України, реалізовувались 

Комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки на залізничному транспорті 

України на період з 2013 по 2015 роки (далі – Комплексні заходи), затверджені наказом 

Укрзалізницівід 13.03.2013 № 066-Ц/од, згідно з якими було виконано 86 заходів, на що було 

витрачено понад 8 млн грн 

У цілому на приведення об‘єктів і рухомого складу відповідно до вимог пожежної 

безпеки витрачено 40,5 млн грн, з них: Львівською залізницею – 6,1 млн грн, Одеською – 

17,0 млн грн, Південною – 4,2 млн грн, Південно-Західною – 9,0 млн грн, Придніпровською –

4,2 млн грн.. 

Зокрема, упродовж року було придбано 4995 шт. різних типів вогнегасників на 

загальну суму 1,6 млн грн, 270 комплектів пожежних рукавів на суму 130,7 тис.грн,  

18,6 т піноутворювача на суму 254,2 тис. грн, 3 пожежні мотопомпи на суму 100 тис.грн, 
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ізолюючі протигази для локомотивних бригад у кількості 527 шт. на суму 5,3 млн грн, 

проведено технічне обслуговування 83 тис. вогнегасників на суму 10,2 млн грн, вогнезахисну 

обробку дерев‘яних конструкцій дахів будівель загальною площею покрівлі 497,5 тис. м
2
 

(49,7 га) насуму5,9 млн грн, а також виконано інші роботи та придбано продукції 

протипожежної призначеності на суму 10,5 млн грн (у т. ч. для покращення технічного 

оснащення та утримання в постійній готовності пожежних поїздів залізницями витрачено 3,8 

млн грн). 

На об‘єктах залізничного транспорту впроваджено 43 установки пожежної 

сигналізації, на що витрачено кошти у сумі 2,9 млн грн, а також розпочато роботи з 

обладнання інших 19 об‘єктів з освоєнням коштів у сумі 187,7 тис. грн, проведено ремонт 

254 діючих установок пожежної автоматики на суму 3,3 млн грн, 146 систем 

протипожежного водопостачання на суму129 тис. грн. 

Разом з тим, незважаючи на проведену роботу, у 2015 році на об‘єктах і рухомому 

складі залізничного транспорту України сталася 41 пожежа, що на 15 пожеж більше 

порівняно з аналогічним періодом минулого року.  

Загальні матеріальні збитки становлять 2,6 млн грн (у 2014 році – 4,0 млн грн), з них 

прямі – 1,5 млн грн (у 2014 році – 2,3 млн грн), побічні – 1,1 млн грн (у 2014 році – 

1,7 млн грн). 

З метою контролю за протипожежним станом підприємств і організацій залізничного 

транспорту у 2015 році проведено основне та контрольне пожежно-технічні обстеження 

рухомого складу та об‘єктів залізничного транспорту, результати яких розглянуто на 

засіданнях пожежно-технічних комісій підприємств, залізниць, а також на засіданні Комісії з 

безпеки руху поїздів і автотранспорту, охорони праці і пожежної безпеки Укрзалізниці, та 

вжито відповідних заходів з усунення виявлених недоліків. 

З метою підтримання належного рівня пожежної безпеки рухомого складу, контролю 

за виконанням установлених вимог пожежної безпеки протягом 2015 року здійснено  

35223 перевірки пасажирських вагонів, 15 723тепловозів, 13043 електровозів,  

11113 вагонів дизель-поїздів, 48 944вагонів електропоїздів та 10150 вагонів з 

легкозаймистими вантажами. 

За результатами перевірок тимчасово, до усунення порушень норм та правил 

пожежної безпеки, що створювали загрозу виникнення пожежі, призупинялась експлуатація 

1120 одиниць рухомого складу, у тому числі 466 тепловозів, 199 електровозів, 94 вагонів 

дизель-поїздів, 182 вагонів електропоїздів, 179 пасажирських вагонів та 142 стаціонарних 

об‘єктів.  

У 2015 році за порушення правил пожежної безпеки працівниками відомчої пожежної 

охорони до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу було притягнуто 1534 особи 

на загальну суму 142,7 тис. грн.  

Для гасіння пожеж на об‘єктах та в рухомому складі залізничного транспорту, а також 

для надання допомоги підрозділам ДСНС у постійній готовності перебувають 54 пожежних 

поїзди, які оснащені вогнегасними засобами, пожежною технікою та спорядженням згідно з 

вимогами чинних нормативних документів.  

За 2015 рік пожежними поїздами залізниць України здійснено 175виїздів, із них:  

84 виїзди на гасіння пожеж на об‘єктах та рухомому складі залізниць та на допомогу 

пожежно-рятувальним підрозділам ДСНС, 4 виїзди на ліквідацію наслідків надзвичайних 

ситуацій, 87 виїздів на пожежно-тактичні навчання (заняття), із яких 56 –спільні з ДСНС. 

З метою залучення працівників до проведення заходів із запобігання пожежам, 

організації їх гасіння, проведення протипожежної пропаганди, підвищення рівня знань з 

пожежної безпеки на підприємствах залізниць створено та діє 574 добровільні пожежні 

дружини, чисельністю 4339 осіб, і 530 пожежно-технічних комісій, чисельністю 3034 особи. 

Упродовж 2015 року в залізничній галузі здійснювались заходи щодо раціонального 

використання природних ресурсів, охорони земель від забруднення і підтоплення, охорони 

рослинних ресурсів та тваринного світу, поводження з відходами, зменшення шкідливого 
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впливу на стан навколишнього природного середовища та здоров'я людей від 

функціонування залізничного транспорту, забезпечення екологічної безпеки. 

У 2015 році підприємствами залізничного транспорту України на виконання 

природоохоронних заходів витрачено в цілому 218,378 млн грн, або 69% запланованого 

обсягу на 2015 рік, з них на заходи з охорони та раціонального використання водних ресурсів 

– 9,6 млн грн (виконання – 67%), з охорони атмосферного повітря – 16,505 млн грн (41%), 

раціонального використання, зберігання та знешкодження відходів виробництва –  

22,012 млн грн (54%), охорони та раціонального використання земель, надр, природних 

рослинних ресурсів та інші – 170,261 млн грн (78%). 

З урахуванням пріоритетності капітальних вкладень на залізничному транспорті 

протягом року було реалізовано заходи з будівництва і ремонту об'єктів водопостачання та 

водовідведення, очисних каналізаційних споруд, реконструкції котелень з переводом на 

більш ефективні види палива,електрифікації залізниць, поліпшення та оновлення основних 

засобів, упровадження у виробничі процеси оборотних систем водопостачання, 

пилогазоочисних установок, сучасних технологій, що забезпечуватимуть дотримання 

екологічних нормативів та раціональне використання природних ресурсів об‘єктами галузі.  

Автомобільний транспорт 

Відповідно до статистичних даних протягом 2015 року на автошляхах України 

сталося 2307 дорожньо-транспортних пригод за участю автомобільного транспорту 

загального користування, у яких 171 особа загинула та 1754 отримали травми.  

З вини водіїв автомобільного транспорту загального користування за вказаний період 

сталось 1185 дорожньо-транспортних пригод, у яких 71 особа загинула, а 784 отримали 

травми різного ступеня тяжкості.  

У 2014 році на автодорогах України з вини водіїв автомобільного транспорту 

загального користування сталося 1878 дорожньо-транспортних пригод, в яких 60 осіб 

загинули та 887 отримали травми. 

 
Рисунок 1.3 ‒ Рівень аварійності з вини водіїв автомобільного транспорту загального 

користування 

 

Тобто рівень аварійності з вини водіїв автомобільного транспорту загального 

користування знизився на 36,9% ДТП, кількість загиблих осіб збільшилася на 18,3% та 

травмованих зменшилося на 11,6%. 
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Аналіз дорожньо-транспортних пригод за основними причинами, видами та 

наслідками їх скоєння показав: 

578 випадків ДТП або 48,78% сталося внаслідок порушення правил маневрування; 

263 випадків ДТП або 22,19% сталося через порушення водіями правил проїзду 

перехресть; 

180 випадків ДТПабо 15,19 % сталося внаслідок перевищення швидкості руху;  

151 випадок ДТП або 12,74% стався при виїзді ліцензованого автомобільного 

транспорту на смугу зустрічного руху; 

9 випадків ДТПабо 0,76%сталося через несправність ліцензованого транспортного 

засобу; 

1 випадок ДТПабо 0,08%стався через керування ліцензованим транспортом водієм у 

нетверезому стані; 

3 випадки ДТПабо 0,25%сталися через порушення водіями автобусів правил проїзду 

залізничних переїздів. 

 

Аналіз учасників ДТП свідчить: 

у 306 випадках ДТПабо 25,82%сталося зіткнення автобуса і легкового автомобіля; 

водії ліцензованих автобусів у 487 випадкахабо 41,10%є винуватцями ДТП, 

пов‘язаних з наїздами на пішоходів, веломототранспорт та гужовий транспорт, а також 

зіткненням з сільськогосподарською технікою;  

у 202 випадках ДТПабо 17,05%сталося зіткнення двох автобусів; 

у 53 випадках ДТПабо 4,47%зафіксовано зіткнення автобуса та вантажного 

автомобіля; 

у 13 випадках ДТПабо 1,10%зафіксовано зіткнення автобуса і автомобіля таксі; 

у 55 випадках ДТПабо 4,64% ДТПсталося зіткнення легкового автомобіля-таксі з 

іншими транспортними засобами; 

у 69 випадкахабо 5,82% ДТП сталося зіткнення вантажного автомобіля (небезпечний 

вантаж) з іншими транспортними засобами. 

 

Аналіз аварійності за видами ДТП свідчить: 

332 випадкиабо 28,02%становлять бокові зіткнення внаслідок недотримання 

безпечного інтервалу руху;  

у 194 випадках ДТПабо 16,37%зафіксовано попутні зіткнення транспортних засобів; 

у 134 випадках ДТПабо 11,31%зафіксовано зіткнення з автотранспортним засобом, 

який раптово зупинився; 

у 151 випадку ДТПабо 12,90%зафіксовано зустрічні зіткнення; 

132 випадки ДТПабо 11,14%сталися через наїзди на транспортний засіб, який не 

рухався; 

63 ДТП або5,32%сталися через наїзди на огорожі, бордюри, дерева та інші нерухомі 

предмети; 
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Рисунок 1.4‒ Кількість ДТП у 2014 та 2015 роках в розрізі регіонів (областей) 

 

96 випадків ДТПабо 8,10%становлять наїзди транспортними засобами або їх 

частинами на пішоходів; 

у 32 випадках ДТПабо 2,70%зафіксовано наїзд на веломототранспорт та інше; 

22 випадки ДТПабо 1,86%становлять перекидання автотранспортних засобів; 

24 випадки ДТПабо 2,03%становлять наїзди на тварин, інше. 
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Рисунок 1.5 Кількість загиблих у ДТП у 2014 та 2015 роках в розрізі регіонів (областей) 

 

Наслідки дорожньо-транспортних пригод: 

797 випадків ДТПабо 67,26%становлять ДТП без постраждалих осіб, коли сталося 

лише механічне пошкодження транспортних засобів; 

у 320 ДТП, що становить 27,00% загальної кількості аварій з вини водіїв 

ліцензованого транспорту, було травмовано від 1 до 5 осіб; 

66 випадків ДТПабо 5,57% становлять дорожньо-транспортні пригоди, під час яких 

загинуло від 1 до 5 осіб або травмовано 5 і більше осіб; 
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1 випадок ДТПабо 0,08%дорожньо-транспортна пригода, під час якої загинуло більше 

ніж 5 осіб; 

1 випадок ДТПабо 0,08%дорожньо-транспортна пригода, під час якої загинуло більше 

ніж 10 осіб. 

Авіаційний транспорт 

За звітний період контроль на авіаційну безпеку пройшли 5 мільйонів 354 тисяч 500 

пасажирів та членів екіпажів. За цей період підрозділами контролю на безпеку САБ виявлено 

561 особу, які намагалися провезти предмети та речовини, заборонені для перевезення 

пасажирами та членами екіпажів на повітряних суднах цивільної авіації. До 

правопорушників вжито відповідних заходів (щодо 106 осіб матеріали передано до лінійних 

відділів внутрішніх справ). 

Протягом 2015 року за порушення пропускного та внутрішнього об'єктового режиму 

було затримано 18 осіб, у т. ч. 4 особи - за спробу несанкціонованого проникнення до 

контрольованої зони аеропортів. 

До порушників вжито відповідних заходів (щодо 4 осіб матеріали передано до 

лінійних відділів внутрішніх справ, складено 14 протоколів). 

Крім того, протягом 2015 року фахівці департаменту авіаційної безпеки провели 21 

сертифікаційну перевірку служб авіаційної безпеки аеропортів, аеродромів, суб'єктів 

авіаційної діяльності. 

За результатами перевірок встановлено, щов цілому підготовленість служб, їх 

укомплектованість персоналом та стан матеріально-технічної бази дає змогу забезпечувати 

стандартизований рівень авіаційної безпеки. 

Усього, станом на 01.01.2016, в Україні сертифікованно 35 служб авіаційної безпеки 

(аеропорти, аеродроми, суб'єкти авіаційної діяльності). 

Надзвичайних ситуацій, які могли б спричинити техногенні чи природні катастрофи, 

за звітний період не зафіксовано. 

Основні зусилля щодо забезпечення реалізації заходів цивільного захисту, що 

здійснювались Державіаслужбою та підприємствами цивільної авіації протягом 2015 року, 

спрямовувались на: 

впровадження вимог загальнодержавних та відомчих нормативно-правових актів з 

пожежної безпеки, розроблення і затвердження положень, інструкцій, інших нормативних 

актів, що діють у сфері транспорту; 

інспектування та перевірки суб'єктів та об'єктів авіаційної діяльності та контроль за 

виконанням ними авіаційних правил України з питань організації протипожежного 

забезпечення; 

забезпечення навчання з питань пожежної безпеки; 

утримання у справному стані засобів протипожежного захисту і зв'язку, пожежної 

техніки, обладнання та інвентарю; 

створення на кожному аеродромі цивільної авіації підрозділів пожежної охорони та 

необхідної для їх функціонування матеріально-технічної бази; 

здійснення заходів щодо впровадження автоматичних засобів виявлення та гасіння 

пожеж. 

Водний транспорт 

Протягом 2014 року сталося 18 аварійних подій, у яких загинуло 13 осіб та 3 особи 

отримали травми. 

Протягом 2015 року сталося 39 аварійних подій, у яких загинуло 39 осіб, 6 зникло 

безвісти та 26 отримали травми різної важкості (у тому числі і переохолодження). 



23 
 

Розподіл аварій, кількості загиблих у аваріях, які сталися у 2010 – 2015 роках

 
Рисунок 1.8 Розподіл аварій та кількості загиблих у аваріях, які сталися 

 у 2010 – 2015 роках 

 

Рівень аварійності у2015 році підвищився більше ніж удвічі, загиблих та зниклих 

безвісти осіб стало більше втричі порівняно з відповідним періодом 2014 року. 

Основними причинами цих аварійних подій є: 

відсутність необхідних навичок управління судном; 

невикористання рятувальних засобів; 

недотримання обмежень за районом плавання та погодних умов; 

невиконання вимог щодо пасажиромісткості та вантажопідйомностісуден; 

плавання у несприятливих гідрометеорологічних умовах або у темний час доби; 

використання незареєстрованих плавзасобів для аматорського рибальства та 

полювання; 

вихід на водні об‘єкти не з баз для стоянки маломірних (малих) суден;  

використання плавзасобів без належного технічного огляду та у невідповідних 

районах і умовах плавання; 

керування судном без посвідчення судноводія маломірного судна. 

Проаналізувавши місця виникнення аварійних подій, можна зазначити, що їх 

переважна більшість виникла на морських внутрішніх водних шляхах України. 

На річці Дунай у 2015 році сталося 7 аварійних подій, з них 6 інцидентів та 2 серйозні 

аварії. 

У 2015 році сталося 39 аварійних подій (15 дуже серйозних аварій; 7 серйозних 

аварій; 17 інцидентів), у яких загинуло 39 осіб та 26 осіб травмовано. Збільшення кількості 

аварійних подій пов‘язане з нехтуванням судноводіями вимог нормативно-правових актів з 

питань безпеки судноплавства. 

День 17 жовтня 2015 року став особливо трагічним: на акваторії Чорного моря 

неподалік смт Затока Одеської області, в районі підхідного каналу морського порту 

Білгород-Дністровський, сталася серйозна аварія з судном «Іволга» – судно зі значним 

перевищенням норм пасажиромісткості перекинулося, унаслідок чого загинуло 20 осіб, 

переохолодження отримали 20 осіб, зниклими безвісти вважаються 2 особи. 

Класифікація аварійних подій 

За результатами розслідувань встановлено, що причинами виникнення аварійних 

подій були: 

організаційні – 27 випадків (неналежна організація несення вахтової служби, 

експлуатація незареєстрованих маломірних суден, неврахування маневрених елементів 
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судна, вихід суден без рятувальних засобів, порушення правил техніки безпеки та охорони 

праці); 

навігаційні – 10 (посадки на мілину, навалювання суден на опори мостів та 

гідротехнічні споруди);  

технічні - 5 (вихід з ладу дизель-генератора, неспрацювання реверсного механізму 

головного двигуна, втома металу якірного ланцюга); 

інші – 4. 

Виникнення аварійної події можливе як внаслідок однієї, так і внаслідок декількох 

причин одночасно. 

За розподілом аварійних подій з транспортними суднами можна відзначити, що 

більшість таких подій трапляється у місцях інтенсивного судноплавства, а саме в акваторіях 

морських портів. 

Враховуючи, що у 2015 році загибель громадян пов‘язана з аварійними подіями, які 

виникали з маломірними суднами, необхідно здійснювати регулярне патрулювання в 

районах найбільш інтенсивного судноплавства та відпочинку громадян. 

Згідно з розподілом аварійних подій за місцем виникнення можна зазначити, що 

більшість дуже серйозних аварійних подій трапляється у морських водах та у місцях 

масового відпочинку людей на водних об‘єктах.  

Державна спеціальна служба транспорту 

Відповідно до статті 2 Закону України «Про Державну спеціальну службу 

транспорту», пункту 4 Указу Президента України від 06.08.2004 № 873/2004 «Питання 

Державної спеціальної служби транспорту» та постанови Кабінету Міністрів України від 

21.09.2005 № 939 «Про затвердження Програми формування та розвитку Державної 

спеціальної служби транспорту на 2005 - 2015 роки» у Держспецтрансслужбі створено п‘ять 

взводів аварійно-рятувальних робіт: 

11 окремий колійний загін – військова частина Т0200 (м. Червоноград); 

Управління 26 об‘єднаного загону – військова частина Т0120 (м. Дніпропетровськ); 

36 шляхо-відновлювальний загін – військова частина Т0330 (м. Конотоп); 

194-й понтонно-мостовий загін – військова частина Т0320 (м. Новомосковськ); 

8 навчальний центр – військова частина Т0500 (м. Чернігів). 

На базі 8 навчального центру Держспецтрансслужби (м. Чернігів) здійснюється 

навчання фахівців за спеціальністю «пожежний-рятувальник» для укомплектування 

спеціалістами аварійно-рятувальних підрозділів. 

Протягом 2015 року взводи аварійно-рятувальних робіт доукомплектовано  

5 автомобілями УАЗ-452 (УАЗ-3151) та дообладнано їх за вимогами укомплектування  

САРМ-Л. 

У Держспецтрансслужбі створено систему реагування на надзвичайні (кризові) 

ситуації у транспортно-дорожньому комплексі України. 

Організацію взаємодії між структурними підрозділами Держспецтрансслужби та 

районними управліннями Державної служби України з надзвичайних ситуацій за місцями 

дислокації визначено Планами спільних дій та відповідними інструкціями, затвердженими 

спільними наказами цих підрозділів. 

Залучення сил і засобів Держспецтрансслужби до ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій природного та техногенного характеру визначено Кодексом цивільного захисту 

України та Законом України «Про Державну спеціальну службу транспорту». 

 

Протягом 2015 року Держспецтрансслужба: 

забезпечила підтримання визначеного складу сил і засобів у готовності до 

застосування за призначенням; 

забезпечила проведення навчання, тренування, інструктажів та інших видів 

роз‘яснювальної роботи з питань пожежної безпеки і цивільного захисту; 
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внесла зміни до програм підготовки підрозділів та фахівців пожежно-рятувальної 

служби на базі 8-го навчального центру (м. Чернігів); 

крім того, аварійно-рятувальні підрозділи для надання допомоги ДСНС здійснили 

21 виїзд, з них на пожежі - 18 виїздів. 

Усі заходи з виконання аварійно-рятувальних робіт та робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру проводяться відповідно до 

законодавства України з охорони праці, техногенної та екологічної безпеки. 

До складу сил реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного 

характеру Держспецтрансслужби входять: 5 аварійно-рятувальних взводів, 5 інженерно-

саперних (піротехнічних) взводів, оперативні групи 10 структурних підрозділів Служби, 1 

пожежна обслуга та 8 позаштатних пожежних розрахунків. 

Рішенням Голови Адміністрації Держспецтрансслужби визначено склад сил та засобів 

у кількості 147 осіб особового складу та 94 одиниці техніки (з них: інженерна техніка – 24 

одиниці, автомобілі – 28 одиниць, спеціальна техніка – 36 одиниць, моторних плавзасобів – 6 

одиниць), які можуть бути залучені до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру відповідно до Планів взаємодії Управлінь ДСНС та 

структурних підрозділів Державної спеціальної служби транспорту на випадок загрози або 

виникнення надзвичайних ситуацій. 
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1.2 Стан пожежної безпеки 

Надзвичайні ситуації техногенного характеру, пов’язані із пожежами та 

вибухами 

У 2015 році зареєстровано 63 надзвичайні ситуації (далі НС) техногенного характеру, 

що майже на 15% менше порівняно з 2014 роком і найменшеза кількістю таких НС, 

починаючи з 1997 року. 

Унаслідок цих НС загинуло 156 осіб (з них 25 дітей) та 133 особи (з них1 дитина) 

постраждало. Порівняно із 2014 роком кількість загиблих в НС техногенного характеру 

зменшилась на 35%, а постраждалих –на 28,9% (у 2014 році в 74 НС техногенного характеру 

загинуло 239 осіб та 187 постраждало). 

За масштабами надзвичайні ситуації техногенного характеру, що виникли у2015 році, 

розподілилися таким чином: 

 державного рівня- 1; 

 регіонального рівня- 6; 

 місцевого рівня- 35; 

 об'єктового рівня- 21. 

У територіальному розрізі у 2015 році найбільший техногенний ризик виявився у 

Донецькій, Запорізькій, Київській, Миколаївській областях та м. Києві, на території яких 

зареєстровано від 5 до 6 НС. У Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, 

Луганській, Львівській, Одеській, Сумській, Тернопільській та Черкаській областях 

зберігалися середні ризики виникнення НС техногенного характеру. На територіях цих 

регіонів у 2015 році сталося по2 - 3 НС техногенного характеру. У Волинській, Івано-

Франківській та Кіровоградській областях упродовж 2015 року не зареєстровано жодної НС 

техногенного характеру, у решті областей України зареєстровано по 1 НС цього класу. 

Найбільшу загрозу життю і здоров'ю людей та найбільш трагічні наслідки у 2015 році, 

як і попередніми роками, мали НС на транспорті, особливо автомобільному, а також НС, 

пов'язані із пожежами і вибухами. Разом з цим кількість таких НС та кількість загиблих і 

постраждалих в них людей у 2015 році зменшилась, винятком є лишеНС, пов‘язані із 

пожежами та вибухами у будівлях та спорудах житлової призначеності (кількість яких 

збільшилась на 15%, а кількість загиблих в них людей зросла на 4%). 

Таблиця 1.2.1 

Кількість НС техногенного характерущо сталися у 2015 році, порівняно з 2014 роком 

Вид надзвичайної ситуації 
Кількість НС Загинуло людей 

Постраждало 

людей 

2014 рік 2015 рік 2014 рік 2015 рік 2014 рік 2015 рік 

Унаслідок аварій чи катастроф на транспорті 19 14 77 53 100 74 

Унаслідок пожеж, вибухів 47 40 152 103 74 59 

у тому числі 

в будівлях або спорудах житлової призначеності 26 30 82 85 10 6 

унаслідок наявності у навколишньому 

середовищі шкідливих (забруднюючих) і 

радіоактивних речовин понад ГДК 

0 1 0 0 0 0 

унаслідок раптового руйнування будівель і 

споруд 
4 2 10 0 13 0 

унаслідок аварій у системах життєзабезпечення 4 5 0 0 0 0 

унаслідок аварій у системах нафтогазового 

промислового комплексу 
0 1 0 0 0 0 

Всього НС техногенного характеру 74 63 239 156 187 133 

Головними причинами виникнення НС техногенного характеру у 2015 році 

залишаються: порушення правил дорожнього руху, незадовільний технічний стан 

виробничих об'єктів, ігнорування вимог пожежної безпеки тощо. 
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У 2015 році зареєстровано 40 НС унаслідок пожеж та вибухів, в яких загинуло 

103 особи та 59 постраждали. 

Порівняно із 2014 роком кількість таких НС зменшилась на 15%, а кількість загиблих 

і постраждалих в них людей – на 32% та 20% відповідно. 

Найбільш резонансними були НС регіонального рівня, що сталися: 

на території нафтобази "БРСМ-нафта" у с. Крячки Васильківського району Київської 

області, де внаслідок загоряння резервуара з паливно-мастильними матеріалами об'ємом  

900 куб. м з наступним перекиданням вогню на розташовані поруч резервуари та 

подальшими їх вибухами загинуло 6 осіб та 16 госпіталізовано. Обсяги збитків із-за втрат 

матеріально-технічних засобів ДСНС України склали близько 50 млн гривень; 

у Черкаському академічному обласному українському музично-драматичному театрі 

ім. Т.Г. Шевченка, де внаслідок пожежі постраждало 4 особи, повністю зруйновано покрівлю 

будівлі над глядацькою залою на загальній площі близько 500 кв. м, пошкоджено основні та 

допоміжні приміщення театру. Обсяг збитків, завданих надзвичайною ситуацією, складає 

близько 84 млн грн; 

на території польового складу ракетно-артилерійського озброєння Міністерства 

оборони України у м. Сватові Луганської області, де внаслідок пожежі з подальшою 

детонацією та розльотом уламків боєприпасів (всього на складі зберігалося близько  

3 тис. 132 тонни боєприпасів), загинуло 4 особи та 20 осіб постраждало. За результатами 

обстеження будинків та інфраструктури міста Сватове, прилеглих населених пунктів, 

пошкодження різного характеру виявлено у 581 житловому будинку та 59 багатоповерхових, 

1 приватний будинок повністю зруйновано, зазнали пошкодження 21 об'єкт соціальної 

сфери, об'єкти комунального господарства та промисловості. Орієнтовна сума завданих 

збитків становить понад 145 млн грн. 

Пожежі та наслідки від них 

Загальні дані 

За результатами проведеного впродовж 2015 року фахівцями Українського науково-

дослідного інституту цивільного захисту моніторингу стану з пожежами та наслідками від 

них на основі звітних даних, отриманих від територіальних органів ДСНС України в 

областях і місті Києві, зареєстрована 79581 пожежа, що більше на 15,5 % ніж в 2014 році. 

Кількість людей, які загинули унаслідок пожеж, зменшилась на 13,3 % і склала 1947 

проти 2246. Кількість травмованих на пожежах також зменшилась на 6,2 % і склала 1360 

проти 1450. 

Матеріальні втрати, завдані пожежами, склали 5 млрд 676 млн 392 тис. грн, з яких 

прямі збитки становлять 1 млрд 458 млн 296 тис. грн, а побічні – 4 млрд 218 млн 96 тис.грн. 

За звітний період в Україні в середньому щодня виникало 218 пожеж, унаслідок яких 

гинуло 5 і отримувало травми 4 людини, вогнем знищувалося або пошкоджувалося 74 

будівлі та споруди та 11 одиниць транспортних засобів, щоденні матеріальні втрати від 

пожеж становили в середньому 15,6 млн грн. 

Кожною 21-ою пожежею знищувалась або пошкоджувалась одиниця техніки. 

Найчастіше це відбувалось в Черкаській та Чернівецькій (кожна 9), Полтавській та 

Хмельницькій (11), Закарпатській (12), Волинській та місті Києві (14), Вінницькій (15), 

Рівненській, Сумській та Кіровоградській (16), Херсонській (18) та Чернігівській (19), 

Миколаївській, Тернопільській та Одеській (20) областях. 

Зростання кількості знищеної та пошкодженої техніки зареєстровано в Закарпатській 

(+70,6 %), Чернівецькій (+46,3 %), Одеській (+44,0 %), Волинській (+25,3 %), Рівненській 

(+19,3 %), Миколаївській (+12,1 %), Житомирській (+8,1 %), Тернопільській (+7,5 %), 

Херсонській (+5,6 %), Львівській (+3,5 %) та Запорізькій (+0,8 %) областях. 

У середньому по Україні кожна третя пожежа знищувала або пошкоджувала будівлю 

чи споруду. У Черкаській, Хмельницькій, Житомирській, Чернівецькій та Волинській 

областях це відбувалось  майже на кожній пожежі. 
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Зростання кількості знищених та пошкоджених будівель зареєстровано у Львівській 

(+75,2 %), Житомирській (+52,6 %), Полтавській (+42,4 %), Одеській (+32,8 %), 

Тернопільській (+27,9 %), Хмельницькій (+25,4 %), Чернігівській (++24,0 %), Чернівецькій 

(+23,6 %), Івано-Франківській (+23,4 %), Волинській (+21,1 %), Київській (+18,6 %), 

Вінницькій (+16,6 %), Закарпатській (+15,2 %), Рівненській (+12,8 %), Харківській (+7,4 %) 

та Черкаській (+1,7 %) областях. 

На рисунку 1.2.1 наведено показники кількості пожеж, загиблих та травмованих на 

них людей в містах, смт та сільській місцевості за 2014 – 2015 роки 

 
Рисунок 1.2.1 - Показники кількості пожеж, загиблих та травмованих на них людей в 

містах, смт та сільській місцевості за 2014 – 2015 роки 

 

На рисунку 1.2.2 наведено ранжування регіонів України за абсолютними показниками 

кількості пожеж за 2015 рік. 
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Рисунок 1.2.2. - Ранжування регіонів України за абсолютними показниками кількості 

пожежза 2015 рік 
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Зменшення кількості пожеж зареєстровано лише в Донецькій (55,1 %) та 

Луганській (10,7 %) областях. 
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Збільшення кількості загиблих на пожежах людей зареєстровано в 6 областях 

(таблиця 1.2.1). 

Таблиця 1.2.1.  

Області України, в яких зареєстровано збільшення кількості загиблих 

№ 

з/п 
Області 2015 рік 2014 рік +/-, в % 

1 Закарпатська 32 20 60,0 

2 Ів.-Франківська 57 49 16,3 

3 Чернівецька 38 34 11,8 

4 Миколаївська 78 72 8,3 

5 Вінницька 89 85 4,7 

6 Львівська 72 69 4,3 

Всього в Україні 1947 2246 -13,3 

 

Кількість загиблих в Рівненській та Черкаській областях залишилась на рівні 2014 

року і склала 43 та 61 людина відповідно. 

 

На рисунку 1.2.3 наведено ранжування регіонів України за абсолютними показниками 

загибелі людей на пожежах за 2015 рік. 
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Рисунок 1.2.3. - Ранжування регіонів Україниза абсолютними показниками загибелі 

людей на пожежах за 2015 рік 

 

Збільшення кількості травмованих на пожежах зареєстровано в 13 областях України 

(таблиця 1.2.2).  

Таблиця 1.2.2  

Області України, в яких зареєстровано збільшення кількості травмованих 

№ 

з/п 
Назва області 2015 рік 2014 рік +/-, в % 

1 2 3 4 5 

1 Закарпатська 32 17 88,2 

2 Миколаївська 60 34 76,5 

3 Житомирська 49 36 36,1 

4 Сумська 56 44 27,3 
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Продовження таблиці 1.2.2 

1 2 3 4 5 
5 Львівська 76 63 20,6 

6 Чернівецька 24 21 14,3 

7 Черкаська 46 41 12,2 

8 Рівненська 32 29 10,3 

9 Чернігівська 26 24 8,3 

10 Полтавська 59 56 5,4 

11 Запорізька 66 64 3,1 

12 Тернопільська 39 38 2,6 

13 Київська 79 77 2,6 

Всього по Україні 1360 1450 -6,2 

У Дніпропетровській та Одеській областях кількість травмованих на пожежах 

залишилась на рівні минулого року і склала 147 та 87 людей відповідно. 

 

Показник кількості пожеж на 10 тис. населення по Україні (рисунок1.2.4) становить 

18,6 (у 2014 році – 16,0). Цей показник перевищено у Київській (31,4), Житомирській (27,8), 

Дніпропетровській (25,7), Харківській (25,4), Запорізькій (24,0), Миколаївській (23,6), 

Херсонській (22,7), Чернігівській (22,5), Одеській (22,1), Івано-Франківській (21,6) областях 

та місті Києві (18,7). 
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Середнє значення по Україні - 18,6

 
Рисунок1.2.4. - Ранжування регіонів України за кількістю пожеж на 10 тис. населення 

Показник кількості загиблих на 100 тис. населення по Україні (рисунок 1.2.5) 

становить 4,5 (у 2014 році – 5,2). Цей показник перевищено у Житомирській (8,2), 

Чернігівській та Кіровоградській (по 7,6), Сумській (6,8), Миколаївській (6,7), Запорізькій 

(5,7), Вінницькій (5,5), Київській, Дніпропетровській та Херсонської (по 5,4), Харківській 

(5,2) Черкаській (4,9), Одеській, (4,8) та Полтавській (4,7) областях. 

За 2015 рік у 9 областях України (Київській, Житомирській, Дніпропетровській, 

Харківській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Чернігівській та Одеській) показники 

кількості пожеж на 10 тис. населення та показники кількості загиблих на 100 тис. населення 

перевищують середньодержавні значення. 
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Рисунок 1.2.5. - Ранжування регіонів України за кількістю загиблих на 100 тис. населення 

Пожежі в містах (смт) та сільській місцевості 

У 2015 році більша частка пожеж (55,3 %) припадає на міста та селища міського 

типу (смт). Питома вага пожеж у містах та смт перевищує середньодержавний показник у 

Дніпропетровській (73,1 %), Харківській (69,5 %), Донецькій (67,5 %), Запорізькій (63,9 %) 

та Луганській (60,7 %) областях. 

Загалом, у містах та смт України виникло 43980 пожеж. У порівнянні з минулим 

роком їх кількість збільшилась на 2,6 %. Прямі збитки від пожеж у містах та смт склали 

811 млн 565 тис. грн (-17,1 %), побічні збитки склали 2 млрд 478 млн 953 тис. грн (+12,5 %). 

Зменшення кількості пожеж у містах та смт упродовж 2015 року зареєстровано в 

Донецькій (-61,7 %), Луганській (-22,5 %),Кіровоградській(-12,4 %), Черкаській (-6,6 %) та 

Рівненській (-4,2 %) областях. 

Унаслідок пожеж у містах та смт загинула 851 людина (-20,8 %), що на 223 людини 

менше, ніж за 2014 рік; смертність дітей під час пожеж у містах та смт склала 24 дитини 

проти 36 за 2014 рік. 

Збільшення кількості людей, які загибли унаслідок пожеж у містах та смт упродовж 

2015 року, зареєстровано в 7 областях України (таблиця 1.2.3). 

Таблиця 1.2.3  

Області України, в яких зареєстровано збільшення кількості загиблих 

у містах та селищах міського типу 

№ 

з/п 
Назва області 2015 рік 2014 рік +/-, в % 

1 Закарпатська 13 4 
збільшення 

у 3,3 раза 

2 Чернівецька 13 6 
збільшення 

у 2,2 раза 

3 Рівненська 10 7 +42,9 

4 Івано-Франківська 15 12 +25,0 

5 Київська 38 35 8,6 

6 Херсонська 24 23 4,3 

7 Одеська 53 52 1,9 

Всього в Україні 851 1074 -20,8 
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Показник кількості загиблих унаслідок пожеж у містах та смт на 100 тис. міського 

населення по Україні складає 2,9. 

Його перевищено в 12 областях, а саме: Кіровоградській (5,1), Дніпропетровській 

(4,4), Сумській та Миколаївській (по 4,2), Житомирській (4,1), Херсонський (3,7), 

Харківській та Чернігівській (по 3,6), Київській та Запорізькій (по 3,5), Чернівецькій та 

Одеській(по 3,3). 

Питома вага основних показників статистики пожеж по містах та смт від загальних 

показників по Україні становить: пожеж – 55,3 %, людей, які загинули унаслідок пожеж – 

43,7 %, прямих збитків – 55,7 %, побічних збитків – 58,8 %. 

Загалом, у сільській місцевості України виникло 35601 пожежа. У порівнянні з 

минулим роком їх кількість збільшилась на 36,9 %. Прямі збитки від пожеж у сільській 

місцевості склали 646 млн 731 тис. грн (+26,3 %), побічні збитки склали  

1 млрд 739 млн 143 тис. грн (-56,9 %). 

Зменшення кількості пожеж у сільській місцевості упродовж 2015 року зареєстровано 

лише в Донецькій (-30,5 %) області. 

Унаслідок пожеж у сільській місцевості загинуло 1096 осіб (-6,5 %), що на 76 осіб 

менше, ніж за 2014 рік; смертність дітей під час пожеж у сільській місцевості склала 42 

дитини проти 39 за 2014 рік. 

Збільшення кількості людей, які загинули унаслідок пожеж у сільській місцевості 

упродовж 2015 року зареєстровано в 8 областях України (таблиця 1.2.4). 

 

Таблиця 1.2.4 

Області України, в яких зареєстровано збільшення кількості загиблиху сільській 

місцевості 

№ 

з/п 
Назва області 2015 рік 2014 рік +/-, в % 

1 Вінницька 80 60 33,3 

2 Миколаївська 45 35 28,6 

3 Львівська 50 41 22,0 

4 Закарпатська 19 16 18,8 

5 Івано-Франківська 42 37 13,5 

6 Хмельницька 34 30 13,3 

7 Кіровоградська 43 39 10,3 

8 Черкаська 43 40 7,5 

Всього в Україні 1096 1172 -6,5 

 

Показник кількості загиблих унаслідок пожеж у сільській місцевості на 100 тис. 

сільського населення по Україні складає 8,3. Його перевищено в 13 областях, а саме: 

Чернігівській (15,1), Житомирській (14,2), Донецькій (13,4), Запорізькій (13,2), Сумській 

(12,5), Миколаївській (12,2), Кіровоградській (11,9), Харківській (11,6), Вінницькій та 

Дніпропетровській (по 10,1), Луганській (8,9), Полтавській та Київській (по 8,6) областях. 

Питома вага основних показників статистики пожеж у сільській місцевості від 

загальних показників по Україні становить: пожеж – 44,7 %, людей, які загинули унаслідок 

пожеж – 56,3 %, прямих збитків – 44,3 %, побічних збитків – 41,2 %. 

Упродовж 2015 року лише у Львівській (74,1 %; 4,3 %; 20,6 %), Закарпатській (53,6 %, 

60,0 %, 88,2 %), Чернівецькій (30,6 %, 11,8 %, 14,3 %) та Миколаївській (26,1 %, 8,3%, 

76,5 %) областях зросли три основні показники стану з пожежами, а саме: кількість пожеж, 

загиблих і травмованих на них. 

 

Пожежі на підприємствах, в організаціях, закладах 

Аналіз пожеж на об‘єктах суб‘єктів господарювання, профілактику на яких 

здійснюють органи державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки, свідчить 
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про зменшення кількості пожеж на підприємствах, в організаціях, закладах упродовж 2015 

року проти аналогічного періоду позаминулого року на 14,9 %, яка становить 2168, що 

складає 2,7 % від їх загальної кількості (у 2014 році – 3,7 %). 

За загального зменшення кількості пожеж на підприємствах, в організаціях, закладах 

держави упродовж 2015 року збільшення їх кількості у порівнянні з 2014 роком 

зареєстровано в 13 областях України (таблиця 1.2.5). 

 

Таблиця 1.2.5 

Регіони України, в яких зареєстровано збільшення кількості пожежна підприємствах, 

в організаціях, закладах 

№ 

з/п 
Назва регіону 2015 рік 2014 рік +/-, в % 

1 Закарпатська 114 60 90,0 

2 Волинська 37,0 23,0 60,9 

3 Черкаська 53 33 60,6 

4 Сумська 41 27 51,9 

5 Івано-Франківська 79 57 38,6 

6 Тернопільська 69 59 16,9 

7 Львівська 138 119 16,0 

8 Вінницька 37,0 32,0 15,6 

9 Одеська 144 131 9,9 

10 Чернівецька 38 35 8,6 

11 Дніпропетровська 255,0 239,0 6,7 

12 Київська 74 70 5,7 

13 Чернігівська 56 54 3,7 

Всього в Україні 2168 2548 -14,9 

 

Питома вага пожеж на підприємствах, в організаціях, закладах за 2015 рік перевищила 

середньодержавний рівень у місті Києві та 8 областях (таблиця 1.2.6). 

Таблиця 1.2.6 

Області (міста) України, в яких питома вага пожеж на підприємствах, в організаціях, 

закладах перевищує середньодержавний показник 

№ 

з/п 
Назва області, міста 2015 рік 2014 рік 

% від загальної 

кількості 

1 м. Київ 284 332 5,2 

2 Закарпатська 114 60 5,1 

3 Чернівецька 38 35 4,3 

4 Черкаська 53 33 4,2 

5 Тернопільська 69 59 4,1 

6 Донецька 167 563 3,7 

7  Львівська 138 119 3,2 

8 Дніпропетровська 255 239 3,0 

9 Хмельницька 34 38 3,0 

Всього по Україні 2168 2548 2,7 

За 2015 рік в Закарпатській, Чернівецькій, Черкаській, Тернопільській, Львівській та 

Дніпропетровській областях на підприємствах, в організаціях, закладах зафіксовано як 

збільшення кількості пожеж, так і перевищення середнього значення в державі питомої ваги 

таких пожеж від загальної їх кількості. 

Унаслідок пожеж на підприємствах, в організаціях, закладах загинуло 28 людей (1,4 % 

від загальної кількості загиблих унаслідок пожеж), що на 16 осіб менше, ніж за 2014 рік  

(-36,4 % у порівнянні з 2014 роком). 
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Прямі збитки від пожеж на цих об‘єктах у2015 році склали544 млн 568 тис. грн 

(+6,6 %), 37,4 % від загальної суми прямих збитків; побічні збитки склали  

1 млрд 104 млн 813 тис. грн(-69,6 %) або 26,2 % від загальної суми побічних збитків. 

На одну пожежу на підприємствах, в організаціях, закладах припадає 251,2 тис. грн 

прямих збитків, у той же час середній показник на одну пожежу по всіх об‘єктах складає 

18,3 тис. грн, тобто більший у 13,7 раза. 

На рисунку 1.2.6 наведено ранжування регіонів України за абсолютними показниками 

кількості пожеж, що виникали на підприємствах, в організаціях, закладах. 

Рисунок 1.2.6 - Ранжування регіонів України за абсолютними показниками кількості 

пожеж на підприємствах, в організаціях, закладах за 2015 рік 

 

Кількість пожеж, матеріальні втрати, загиблі внаслідок пожеж на об‘єктах, 

профілактику на яких здійснюютьоргани державного нагляду у сфері пожежної та 

техногенної безпеки, за формами власності наведено нижче. 

На об‘єктах загальнодержавної форми власності виникло 253 пожежі (-29,1 %), що 

становить 11,7 % від загальної кількості пожеж на підприємствах, в організаціях, закладах; 

прямі збитки склали 89 млн 312 тис. грн (збільшення у 2,9 рази або 16,4 % від суми прямих 

збитків на підприємствах, в організаціях, закладах); побічні збитки склали  

149 млн 39 тис. грн (-94,9 % або 13,5 % від суми побічних збитків на підприємствах, в 

організаціях, закладах). 

Унаслідок пожеж на об‘єктах загальнодержавної форми власності загинуло 4 людини 

(у 2014 році – 10 людей). 

Найбільше пожеж на об‘єктах загальнодержавної форми власності зареєстровано в 

таких областях, як Львівська (23), Одеська (22), Харківська (22) та місті Києві (32). 

На суб‘єктах права колективної форми власності виникло 500 пожеж (-39,2 %), що 

становить 32,1 % від загальної кількості пожеж на підприємствах, в організаціях, закладах; 

прямі збитки склали – 140 млн 811 тис. грн (-44,5 % або 43,1 % від суми прямих збитків на 

підприємствах, в організаціях, закладах); побічні збитки склали 476 млн 302 тис. грн 

(+33,5 % або 43,1 %). 

Унаслідок пожеж на суб‘єктах права колективної форми власності загинуло 9 людей 

(у 2014 році – 22 людини). 

За абсолютним показником найбільше пожеж на суб‘єктах права колективної форми 

власності зареєстровано в Дніпропетровській (64), Донецькій (54), Львівській (41) областях і 
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місті Києві (111). Жодної пожежі на суб‘єктах права колективної форми власності не 

виникло у Полтавській області. 

На об‘єктах приватної форми власності виникло 1293 пожежі (+2,0 %), що становить 

59,5 % від загальної кількості пожеж на підприємствах, в організаціях, закладах; прямі 

збитки склали – 309 млн 866 тис. грн (+87,6 % або 56,9 % від суми прямих збитків на 

підприємствах, в організаціях, закладах); побічні збитки склали 471 млн 57 тис. грн (+80,5 % 

або 42,7 %). 

Унаслідок пожеж на об‘єктах приватної форми власності загинуло 14 людей 

(у 2014 році - 12 людей). 

За абсолютним показником найбільше пожеж на об‘єктах приватної власності 

зареєстровано в Дніпропетровській (160), Харківській (121), Одеській (105), Донецькій (87) 

областях та місті Києві (117). 

На об‘єктах права комунальної форми власності виникла 101 пожежа (+29,5 %), що 

становить 4,7 % від загальної кількості пожеж на підприємствах, в організаціях, закладах; 

прямі збитки склали – 3 млн 647 тис. грн (-94,0 % або 0,7 % від суми прямих збитків на 

підприємствах, в організаціях, закладах); побічні збитки склали 6 млн 821 тис. грн (-91,5 % 

або 0,6 % від суми побічних збитків на підприємствах, в організаціях, закладах). 

Унаслідок пожеж на об‘єктах права комунальної форми власності загинула 1 людина 

(у 2014 році – загибелі не зареєстровано). 

За абсолютним показником найбільше пожеж на об‘єктах права комунальної 

власності зареєстровано у Дніпропетровській (24), Житомирській (9), Донецькій (8), 

Харківській (7) областях та місті Києві (15). 

На об‘єктах зі змішаною формоювласнісності з дольовою участю українських та іноземних 

власників виникло 10 пожеж (у 2014 році – 6), що становить 0,5 % від загальної кількості 

пожеж на підприємствах, в організаціях, закладах, прямі збитки склали – 918 тис. грн 

(збільшення у 3,9 раза або 0,2 % від суми прямих збитків на підприємствах, в організаціях, 

закладах); побічні збитки склали 1 млн 379 тис. грн (+60,0 % або 0,1 % від суми побічних 

збитків на підприємствах, в організаціях, закладах).Розподіл пожеж на підприємствах, в 

організаціях, закладах залежно від форм власності за 2015 рік наведено на рисунку 1.2.7. 

Загибель людей на об‘єктах зі змішаною формою власності з дольовою участю 

українських та іноземних власників минулого року, як і позминулого, не зареєстровано 

Рисунок 1.2.7 - Розподіл пожеж на підприємствах, в організаціях, закладах 

залежно від форм власності за 2015 рік
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Розподіл пожеж на спорудах різної призначеності 

Розподіл пожеж на спорудах різної призначеності наведено на рисунку 1.2.8. 

Пожежі на цих об‘єктах зареєстровано у Одеській (7), Харківській (2) та 

Дніпропетровській (1) областях. 

на об‘єктах, що знаходяться у власності інших держав пожеж не виникало. 

на об‘єктах без визначеної форми власностівиникло 11 пожеж (у 2014 році – 17), що 

становить 0,5 % від загальної кількості пожеж на підприємствах, в організаціях, закладах, 

прямі збитки склали – 16 тис. грн (-91,1 %); побічні збитки склали 246 тис. грн (-57,7 %). 

 
Рисунок 1.2.8 - Розподіл пожеж на спорудах різної призначеності за 2014 - 2015 роки 

 

Загибелі людей на об‘єктах без визначеної форми власності у 2015 році, як і 

позаминулому році, не зареєстровано. 

Пожежі на цих об‘єктах зареєстровано у Донецькій (1), Луганській (1) областях та 

місті Києві (9). 

 

На спорудах виробничої призначеності сталося 462 пожежі (-10,6 %). Прямі збитки 

збільшились на 62,4 % і склали 148 млн 882 тис. грн. Побічні збитки збільшились на 74,8 % і 

склали 287 млн 86 тис. грн. 

Найбільший відсоток пожеж на спорудах виробничої призначеності відмічається у 

Закарпатській (1,7% від їх загальної кількості по області) та Черкаській (0,9 %), Донецькій та 

Львівській (по 0,8 %). Середній показник в Україні – 0,6%. 

На торговельно-складських спорудах кількість пожеж зменшилась на 16,2 %. Загалом 

на цих об‘єктах їх виникло 828. Прямі збитки склали 137 млн 979 тис. грн (+16,3 %). Побічні 

збитки на цих спорудах склали 213 млн 644 тис. грн (+3,7 %). 

Найбільший відсоток пожеж на торговельно-складських спорудах відмічається в 

Чернівецькій області (1,9 %), Донецькій та Черкаській (по 1,5 %), Тернопільській (1,3 %) та 

місті Києві (2,0 %). Середній показник в Україні – 1,0 %. 

На спорудах соціально-культурної, громадської та адміністративної призначеності 

кількість пожеж зменшилась на 22,9 %. На цих спорудах виникло 522 пожежі. Прямі збитки 

зменшились на 26,7 % і склали 106 млн 149 тис. грн. Побічні збитки зменшились на 78,8 % і 

склали 657 млн 63 тис. грн. 

Ранжування кількості пожеж і прямих збитків, завданих ними, на спорудах різної 

призначеності за відносними показниками наведено на рисунку 1.2.9. 

Найбільший відсоток пожеж на спорудах соціально-культурної,громадської та 

адміністративної призначеності відмічається в Чернівецькій (1,7 %), Львівській та 
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Черкаській (по 1,1% ), Закарпатській та Хмельницькій (по 0,9 %) областях та місті Києві 

(1,4 %). Середній показник в Україні – 0,7 %. 

На сільськогосподарських об‘єктах виникло 122 пожежі (-21,3 %). Прямі збитки на 

сільськогосподарських об‘єктах збільшились у 2,4 раза і склали 117 млн 231 тис. грн. Побічні 

збитки на цих об‘єктах склали 132 млн 756 тис. грн (збільшення у 2,4 раза). 

Найбільший відсоток пожеж на об‘єктах сільськогосподарської призначеності 

відмічається в Черкаській (0,7 %), Чернігівській (0,6 %), Волинській (0,5 %) областях. 

Середній показник по Україні – 0,2%. 

Рисунок 1.2.9 - Відносні показники пожеж на спорудах різної призначеності 

 

У житловому секторі(житлові будинки, дачі, надвірні споруди тощо) протягом 20 

59198, що складає 74,4 % від їх загальної кількості. 

Прямі збитки зменшились на 20,2 % і становлять 632 млн 274 тис. грн, що складає 

43,4 % від загальної суми прямих збитків. Побічні збитки склали 2 млрд 447 млн 786 тис. грн 

(+18,5 %) або 58,0 % від загальної суми побічних збитків. 

Унаслідок пожеж на об‘єктах житлового сектору загинуло 1919 людей або 98,6 % від 

загальної кількості загиблих (у 2014 році – 2202), загинуло 66 дітей (у 2014 році – 75). 

Найбільший відсоток пожеж у житловому секторі відмічається у Херсонській 

(93,6 %), Вінницькій (92,8 %) та Рівненській (88,3 %) областях. Середній показник по Україні 

– 74,4 %. 

У житлових будинкахпротягом 2015 року кількість пожеж у порівнянні з минулим 

роком зменшилась на 14,4 % і становить 16055, що складає 20,2 % від їх загальної кількості. 

Прямі збитки зменшились на 29,3 % і становлять 3345 млн 216 тис. грн, що складає 

23,7 % від загальної суми прямих збитків. Побічні збитки склали 1 млрд 23 млн 453 тис. грн 

(+3,8 %) або 24,3 % від загальної суми побічних збитків. 

Найбільший відсоток пожеж у житлових будинках відмічається у Черкаській (33,6 %), 

Чернівецькій (28,8 %), Кіровоградській (25,5 %) областях та місті Києві (25,2 %). Середній 

показник по Україні – 20,2 %. 

 

Розподіл пожеж за причинами їх виникнення 

Ранжування пожеж за абсолютними показниками з причин їх виникнення наведено на 

рисунку 1.2.10. 

Упродовж 2015 року основними причинами виникнення пожеж були: необережне 

поводження з вогнем (56869 пожеж або 71,5 % від загальної їх кількості, що на 31,2 % 

більше, ніж за аналогічний період минулого року), порушення правил пожежної безпеки при 
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влаштуванні та експлуатації електроустановок (13098 пожеж або 16,5 % від загальної їх 

кількості, що на 3,4 % більше ніж минулого року) і порушення правил пожежної безпеки при 

влаштуванні та експлуатації печей (4171 пожежа або 5,2 % від загальної їх кількості, що на 

16,6 % менше, ніж минулого року). 
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Рисунок 1.2.10 - Ранжування пожеж за причинами їх виникнення 

 

Питому вагу пожеж за причинами їх виникнення наведено на рисунку 1.2.11. 

 

Рисунок 1.2.11 - Питома вага пожеж за причинами їх виникнення 

 

Ранжування кількості пожеж за причинами їх виникнення та прямих збитків, завданих 

ними, за відносними показниками наведено на рисунку 1.2.12. 
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Висновки 

1. У 2015 році в Україні зареєстровано 79581 пожежу. У порівнянні з 2014 роком 

спостерігається збільшення кількості пожеж на 15,5 %. 

У порівнянні з 2014 роком більш ніж на 50,0 % зросла кількість пожеж у Київській 

(+96,6 %), Львівській (+74,1 %), Івано-Франківській (+59,6 %), Тернопільській (+54,4 %), та 

Закарпатській (+53,6 %) областях. 

Насамперед на це вплинули природні чинники. Спекотне, вітряне літо та суха осінь 

сприяли зростанню кількості пожеж на відкритих територіях, зокрема зафіксовано 

збільшення кількості пожеж на торфовищах. 

2. Матеріальні втрати, завдані пожежами, скали 5 млрд 676 млн 392 тис. грн, з яких 

прямі збитки становлять 1 млрд 458 млн 296 тис. грн (-2,2 %), а побічні –  

4 млрд 218 млн 96 тис. грн (-32,4 %). 
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Рисунок 1.2.12 - Відносні показники кількості пожеж і збитків за причинами за 2015 

рік 

 

3. За 2015 рік в Україні на 13,3% зменшилась кількість людей, які загинули унаслідок 

пожеж людей, у тому числі дітей – на 12,0%, кількість травмованих на пожежахлюдей 

зменшилось на 6,2 %, дітей – на 12,1 %. 

На поступове зниження кількості загиблих та травмованих людей на пожежах 

вплинули демографічні фактори, зокрема поступове скорочення населення України. 

4. На об‘єктах, підконтрольних органам державного нагляду у сфері пожежної та 

техногенної безпеки, кількість пожеж зменшилась на 14,9% і становить 2168, що складає 

2,7% від їх загальної кількості (у 2014 році – 3,7%). Прямі збитки від таких пожеж у 2015 

році збільшились на 6,6 % і становлять 544 млн 568 тис. грн (37,3% від загальної суми 

прямих збитків), побічні збитки зменшились на 69,6 % і склали 1 млрд 104 млн 813 тис. грн 

(26,2% від загальної суми побічних збитків). 

Фактор загострення політичної обстановки в країні сприяв скороченню обсягів 

промислового виробництва та унеможливив здійснення обліку пожеж та їх наслідків на 

частині непідконтрольних Україні територій Донецької та Луганської областей, що за 

статистикою призвело до зменшення кількості зареєстрованих пожеж на підприємствах, в 

організаціях та закладах у 2015 році. 
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5. У житловому секторі кількість пожеж збільшилась на 14,0% і становить 59198, що 

складає 74,4% від їх загальної кількості. Прямі збитки зменшились на 20,2 % і становлять 

632 млн 274 тис. грн, що складає 43,4% від загальної суми прямих збитків. Побічні збитки 

склали 2 млрд 447 млн 786 тис. грн (+18,5%) або 58,0% від загальної суми побічних збитків. 

6. Найбільша кількість людей загинула у житловому секторі – 1919 особи (98,6% від 

загальної кількості людей, які загинули унаслідок пожеж). 

7. Кількість пожеж на спорудах виробничої призначеності зменшилась на 10,6 %, на 

торговельно-складських спорудах на 16,2 %, на спорудах соціально-культурної, громадської 

та адміністративної призначеності на 22,9%. 

8. На 1,6 % менше знищено або пошкоджено будівель та споруд, на 13,0% менше 

знищено або пошкоджено техніки. 

9. Основними причинами виникнення пожеж залишаються необережне поводження з 

вогнем (71,5%); порушення правил пожежної безпеки під час влаштування та експлуатації 

електроустановок (16,5%) і порушення правил пожежної безпеки під час влаштування та 

експлуатації печей (5,2%). Збільшення суми прямих збитків спостерігається з таких причин 

виникнення пожеж: несправність виробничого обладнання; порушення правил пожежної 

безпеки під час влаштування та експлуатації електроустановок; порушення правил пожежної 

безпеки під час влаштування та експлуатації печей; необережне поводження з вогнем. 

10. Зменшилась кількість пожеж з причин підпалів (на 24,6%), порушення правил 

пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей на (16,6 %), пустощів дітей з 

вогнем (на 4,3 %). 

Заходи із забезпечення протипожежного захисту населених пунктів 

Заходами державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, техногенної безпеки та 

цивільного захисту є: 

здійснення перевірок місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо стану готовності до пропуску 

льодоходу, повені та паводків; 

здійснення цільових перевірок підприємств, установ та організацій щодо стану 

захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, цивільної оборони, техногенної та 

пожежної безпеки, готовності органів управління та сил реагування до дій у разі загрози та 

виникненні надзвичайних ситуацій; 

здійснення перевірок стану готовності державних, комунальних, регіональних, 

об‘єктових аварійно-рятувальних служб і формувань, а також аварійно-рятувальних служб 

громадських організацій до дій за призначенням; 

здійснення контролю за впровадженням систем раннього виявлення надзвичайних 

ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення на об‘єктах; 

забезпечення розгляду технічних завдань та робочих проектів на улаштування систем 

та засобів протипожежного захисту на об‘єктах господарювання; 

забезпечення розгляду технічних завдань та робочих проектів на улаштування систем 

раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення на 

об‘єктах підвищеної небезпеки; 

моніторинг стану травматизму невиробничого характеру, його причин та наслідків; 

опрацювання матеріалів та підготовка до розгляду на засіданні комісії з питань 

ліцензування пропозицій щодо видачі ліцензій на провадження господарської діяльності з 

надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення. Організація та забезпечення 

роботи комісії; 

проведення розгляду проектної документації та участь у прийнятті в експлуатацію 

систем та засобів протипожежного захисту об'єктів будівництва. 
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1.3 Стан безпеки людей на водних об’єктах 

В Україні налічується понад 1,1 тис.водосховищ, 28 тис. ставків, 7 великих каналів та 

10 великих водоводів у басейнах Дніпра, Дністра, Дунаю, Сіверського Донця, Південного і 

Західного Бугу, а також малих річок Приазов‘я та Причорномор‘я.  

Всього на території України понад 70 тис. річок, 117 з них мають довжину понад  

100 км.  

Така кількість водних об‘єктів зобов‘язує докладати значних зусиль для забезпечення 

прийнятного рівня безпеки людей на воді та створення безпечних місць для масового 

відпочинку населення на воді і рибальства.  

Порядок користування водними об'єктами на всій території України визначається 

Водним кодексом України, Порядком обліку місць масового відпочинку населення на 

водних об‘єктах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2002 р.  

№ 264.Порядок попередження нещасних випадків і надзвичайних ситуацій на водних 

об'єктах визначається Правилами охорони життя людей на водних об'єктах України, 

затвердженими наказомМНС від 03.12.2001 № 272 та зареєстрованими в Міністерстві 

юстиції України 01.02.2002 за № 95/6383. 

Водні об‘єкти становлять небезпеку та загрозу життю людей в усі пори року.  

З огляду на зазначене вище, діяльність єдиної державної системи цивільного захисту у 

сфері безпеки людей на водних об'єктах у 2015 році була зосереджена на: 

проведенні профілактичних заходів з метою недопущення виникнення надзвичайних 

ситуацій та мінімізації кількості нещасних випадків з людьми на водних об‘єктах; 

підготовці місць масового відпочинку населення на водних об‘єктах та забезпеченні 

дотримання у таких місцях вимог Правил охорони життя людей на водних об'єктах України, 

зокрема створення сезонних рятувальних постів, оснащених необхідним рятувальним 

майном та укомплектованих підготовленими матросами-

рятувальниками,(рятувальниками);встановленні у найбільш небезпечних місцях 

попереджувальних стендів про загрозу для життя та заборону купання тощо; з метою 

попередження нещасних випадків і надзвичайних ситуацій на таких об'єктах; 

підтриманні готовності водолазних підрозділів аварійно-рятувальних служб до дій за 

призначенням, оснащення їх необхідним рятувальним майном та плавзасобами з метою 

забезпечення своєчасного реагування на нещасні випадки з людьми на водних об‘єктах та їх 

рятування;  

проведенні широкомасштабної агітаційно‒роз‘яснювальної роботи серед дорослого 

населення та дітей через засоби масової інформації, проведенні лекцій та практичних занять 

у навчальних закладах щододотримання вимог Правил охорони життя людей на водних 

об'єктах України; 

впровадженні системного моніторингу за безумовним дотриманням орендарями 

водних об‘єктів вимог Правил охорони життя людей на водних об‘єктах України,Водного 

кодексу України, Порядку обліку місць масового відпочинку населення на водних об‘єктах. 

Про результати цієї діяльності свідчать статистичні дані про нещасні випадки з 

людьми на водних об‘єктах України (таблиці 1.3.1, 1.3.2). 

За підсумками 2015 року в Україні спостерігається збільшення кількості врятованих 

людей на 11,3% (з 681 особи у 2014 році до 758 осіб у 2015 році) та зменшення кількості 

людей, які потонули,на 15,4% (з 1486 осіб у 2014 році до 1232 осіб у 2015 році), проте в 2013 

і 2014 рр. цей показник зростав (рис. 1.3.1, 1.3.2).  

У 2015 році збільшиласьчастка врятованих на воді дітей і склала 13,1% від загальної 

кількості врятованих, у 2014 році цей показник складав 10,4%. 

Разом з тим, кількість дітей, які потонули теж зросла і склала 8,7% від загальної 

кількості потонулих у 2015 році (у 2014 році ‒ 8,1%). 
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Таблиця 1.3.1 

Порівняльна таблиця кількості врятованих на водних об‘єктах України 

№ з/п Область (регіон) 

ВРЯТОВАНОНА ВОДІ 

Всього Діти Всього Діти Всього Діти 

2015 2015 2014 2014 2013 2013 

1 Вінницька 9 3 12 0 23 8 

2 Волинська 9 4 1 0 6 2 

3 Дніпропетровська 51 1 33 10 19 0 

4 Донецька 6 0 5 0 11 7 

5 Житомирська 9 2 2 1 7 1 

6 Закарпатська 0 0 0 0 2 1 

7 Запорізька 304 32 271 21 313 28 

8 Івано-Франківська 6 5 8 6 17 8 

9 Київська 25 1 29 1 26 3 

10 Кіровоградська 87 0 9 1 5 0 

11 Луганська 0 0 39 1 191 15 

12 Львівська 0 0 5 0 8 1 

13 Миколаївська 11 1 22 4 26 6 

14 Одеська 43 2 27 0 42 2 

15 Полтавська 14 0 3 0 50 1 

16 Рівненська 4 0 4 1 4 0 

17 Сумська 7 3 6 2 6 0 

18 Тернопільська 11 1 13 1 8 3 

19 Харківська 4 1 4 0 7 0 

20 Херсонська 17 0 21 0 2 0 

21 Хмельницька 22 6 36 6 53 12 

22 Черкаська 44 8 45 0 49 4 

23 Чернівецька 51 23 51 12 46 11 

24 Чернігівська 24 6 35 4 11 4 

Всього в Україні 758 99 681 71 932 117 

 

Таблиця 1.3.2 

Порівняльна таблиця кількості загиблих на водних об‘єктах України 

№ 

з/п 
Область (регіон) 

ЗАГИНУЛО НА ВОДІ 

Всього Діти Всього Діти Всього Діти 

2015 2015 2014 2014 2013 2013 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Вінницька 44 7 58 7 62 5 

2 Волинська 53 4 47 6 35 8 

3 Дніпропетровська 93 6 106 5 72 4 

4 Донецька 63 2 74 4 90 -1 

5 Житомирська 97 7 88 9 100 7 

6 Закарпатська 47 3 73 6 73 7 

7 Запорізька 49 7 75 8 92 8 

8 Івано-Франківська 43 2 58 5 68 8 

9 Київська 69 3 62 7 68 10 

10 Кіровоградська 34 5 69 7 114 12 
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Рисунок 1.3.1 ‒ Кількість людей врятованих на воді 

Рисунок 1 

Рисунок 1.3.2 ‒ Кількість потонулих людей на воді 

Продовження таблиці 1.3.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11 Луганська 24 6 17 1 19 1 

12 Львівська 54 2 78 2 58 -1 

13 Миколаївська 68 8 87 8 73 1 

14 Одеська 39 7 26 4 9 4 

15 Полтавська 0 0 26 0 -27 -2 

16 Рівненська 62 2 69 7 70 9 

17 Сумська 55 5 71 4 67 5 

18 Тернопільська 44 3 51 4 56 7 

19 Харківська 47 7 41 4 37 -1 

20 Херсонська 44 2 48 4 54 1 

21 Хмельницька 72 8 75 2 66 1 

22 Черкаська 34 5 64 3 13 -6 

23 Чернівецька 59 2 93 6 83 2 

24 Чернігівська 38 4 30 8 32 10 

Всього в Україні 1232 107 1486 121 1384 99 
 

У зв'язку з цим можна відзначити, 

що за останні роки кількість врятованих на 

воді (дорослих і дітей) помітно зростає, 

загибель людей на водних об'єктах в 

Україні скорочується, разом з тим у 2015 

році потонуло дітей на 34,9% більше ніж у 

2014 році. 

Об‘єктивну оцінку стану захисту 

населення і територій у сфері безпеки на 

водних об‘єктах дають результати 

порівняльного аналізу 

розрахованихпоказників врятованих та 

показників потонулихдля конкретних 

територій. Загальноукраїнський 

(середній) показник врятованих людей на 

водних об'єктах по Україні за 2015 рік 

склав 2,13 осіб на 100 тис. населення 

(аналогічний показник попереднього 

року складав 1,82 осіб). Розподіл 

областей за цим показником наведено на 

рис. 1.3.3. 

Зростання показника врятованих в 

порівнянні з загальноукраїнським у 2015 

році досягнуто в Запорізькій, 

Кіровоградській, Чернівецькій, 

Черкаській та Чернігівській областях.  

Разом з тим за загального 

зростаннякількості врятованих на водних об'єктахпоказники врятованих на 100 тис. 

населенняу Одеській, Хмельницькій, Херсонській, Дніпропетровській, Тернопільській та 

Полтавській оластях не досягли рівня загальноукраїнського,а в Миколаївській, Волинській, 

Житомирській, Сумській, Вінницькій, Київській, Івано-Франківській, Рівненській, 

Харківській та Донецькій областях показники врятованих в 2 і більше разів менші за 

загальноукраїнський. 
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Рисунок 1.3.3 ‒ Показник врятованих людей на воді 

 

У Закарпатській, Луганській та Львівській областях взагалі протягом 2015 року 

жодної людини не було врятовано. Таким чином, майже 80% областей не досягли рівня 

загальноукраїнського показника врятованих і тільки 5 областей цей показник перевищили. 

 
Рисунок 1.3.4 ‒ Показник кількості людей,які потонули  на воді 

 

Загальноукраїнський (середній) показник людей, які потонули на водних об'єктах по 

Україні за 2015 рік, склав 3,5 осіб на 100 тис. населення (аналогічний показник попереднього 

року складав 4,3 осіб.). Розподіл областей за цим показником наведено на рис. 1.3.4. 
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Показник кількості потонулих в Житомирській області у 2015 році в 2,2 рази 

перевищив загальноукраїнський показник. В Миколаївській, Чернівецькій, Рівненській, 

Волинській, Сумській областях цей показник преревищено в 1,4’1,7 раза. ВХерсонській та 

Тернопільській показник потонулих преревищено на 35%. В інших областях показник 

менший за загальноукраїнський.В Полтавській області не зареєстровано жодного 

потонулого, а Луганській, Донецькій, Київській, Одеській, Харківській областях цей 

показник у 1,5 ’ 2 раза менший. 

Незважаючи на певні позитивні зміни у сфері безпеки на водних об‘єктах України, 

кількість потонулих залишається досить високою. 

Основними причинами загибелі людей є: 

недостатній рівень та ефективність інформаційно-профілактичної роботи серед 

населення з питань запобігання нещасним випадкам на водних об‘єктах; 

недотримання громадянами правил поведінки на воді, купання у нетверезому стані, 

необережність при ловлі риби тощо; 

низька оперативність рятувальних підрозділів при реагуванні на нещасні випадки на 

воді; 

зволікання органів місцевого самоврядування, власників та орендарів водних об‘єктів 

щодо визначення місць відпочинку населення на воді, купання та рибальства; 

невпорядкованість більш, ніж на 90% місць для відпочинку та купанняна водних 

об‘єктах, відсутність на них попереджувальних та інформаційних знаків, а також 

рятувальних постів; 

низький рівень ефективності заходів щодо попередження нещасних випадків. 

Не вирішеними відповідно до законодавства та у необхідному обсязі залишаються 

питання стосовно фінансування заходів з організації рятування на водах, утворення 

комунальних рятувально-водолазних станцій на місцевому рівні. 
 

Шляхи та способи розв’язання проблем безпеки на водних об’єктах: 
переоснащення рятувальних підрозділів сучасними плавзасобами, рятувальним 

майном, водолазним спорядженням та технікою; 

нарощування резервів матеріально-технічних ресурсівдля упорядкування місць для 

відпочинку та купання на водних об‘єктах; 

розширення мережі сезонних рятувальних постів на водних об‘єктах, які 

використовуються з виробничою чи спортивною метою для відпочинку або аматорської 

риболовлі в літній і зимовий періоди; 

запровадження комплексної системи підготовки населення до дій у надзвичайних 

ситуаціях на воді та профілактики нещасних випадків з людьми на водних об‘єктах; 

налагодження системи професійної підготовки, підвищення кваліфікації та 

перепідготовки водолазних фахівців та матросів-рятувальників аварійно-рятувальних 

підрозділів.
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1.4 Стан радіаційної безпеки і безпеки в зоні відчуження 

Атомна енергетика України забезпечує виробництво майже половини електроенергії в 

країні. На чотирьох АЕС в експлуатації знаходяться 15 енергоблоків. Відповідно до 

Енергетичної стратегії України
1
, для збереження частки атомної генерації 10 енергоблоків 

потребуватимуть подовження строку експлуатації у наступні 10 років за умови позитивних 

результатів періодичної переоцінки безпеки. 

На етапі зняття з експлуатації знаходяться три блоки Чорнобильської АЕС, один з 

яких (блок № 3) після повного вивантаження ядерного палива визнаний об‘єктом, 

призначеним для поводження з РАВ. Тривають заходи з перетворення об‘єкта «Укриття» на 

екологічно безпечну систему, зокрема спорудження нового безпечного конфайнменту. 

У м. Києві та м. Севастополі експлуатуються дослідницькі ядерні установки, на 

Запорізькій АЕС –сховище відпрацьованого ядерного палива «сухого типу», на 

Чорнобильській АЕС –сховище відпрацьованого ядерного палива «мокрого типу».  

Планується спорудження нових ядерних установок, а саме: енергоблоків № 3 і 4 

Хмельницької атомної електричної станції; централізованого сховища відпрацьованого 

ядерного палива (ЦСВЯП) реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій; заводу 

з виробництва ядерного палива для реакторів типу ВВЕР-1000. Затверджено проекти 

будівництва ядерної установки «Джерело нейтронів», завершення будівництва сховища 

відпрацьованого ядерного палива «сухого типу» (СВЯП-2) для ВЯП Чорнобильської АЕС. 

Одними з пріоритетних завдань, обумовлених Енергетичною стратегією України на 

період до 2030 року і спрямованих на зменшення залежності ядерної енергетики України від 

зовнішніх постачальників ядерного палива та підвищення енергетичної безпеки країни, 

залишається диверсифікація джерел постачання ядерного палива,зокрема у компанії 

Вестингауз. Це передбачено Планом заходів з виконання Програми діяльності Кабінету 

Міністрів України та Стратегії сталого розвитку « Україна —2020»у 2015році 
2
. 

Крім ядерних установок в Україні є підприємства з видобування та переробки 

уранових руд. Реалізація планів щодо забезпечення АЕС паливом власного виробництва 

потребує розвитку технологійуранового та цирконієвого виробництва. На сьогодні повний 

цикл робіт з видобутку та переробки уранових руд на території України здійснює лише одне 

підприємство – Державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат»  

(ДП «СхідГЗК). На ДП «СхідГЗК» здійснюється масштабна модернізація та реконструкція 

основних промислових виробництв та допоміжних об‘єктів. Проблемним питанням є 

необхідність розширення та реконструкції існуючого хвостосховища ГМЗ у балці 

«Щербаківська».  

Після припинення діяльності з переробки уранових руд ВО «ПХЗ», основні 

промислові виробництва та допоміжні об‘єкти уранового об‘єкта було передано у різні 

форми власності, перепрофільовано тощо. Вони залишаються джерелом забруднення 

навколишнього природного середовища і разом з колишніми технологічними виробничими 

приміщеннями – джерелом опромінення персоналу і населення (сім хвостосховищ, де 

міститься 42 млн тонн радіоактивних відходів загальною активністю 3,1х10
15

 Бк, та 

2 сховища відходів уранового виробництва)2. Близько п'яти тисяч закладів та підприємств 

використовують понад 22000 джерел іонізуючого випромінювання, в тому числі: 

радіонуклідних джерел – 10 084; генеруючих пристроїв– 

12 644.Спостерігаєтьсязростаннявикористання ДІВ у зв‘язку із провадженням нових методів 

діагности та лікування захворювань в медицині, технологій радіоізотопної дефектоскопії у 

                                                           
1

Енергетична стратегія України на період до 2030 року / КМ України; постанова № 145-р від 15 березня 2006 р. 

Нова редакція Стратегії розглянута на засіданні Уряду у липні 2013. [Електронний ресурс] / офіційний електронний портал 

ДІЯР України. ‒ К. 2013. ‒ Режим доступу: http:// www.snrc.gov.ua/nuclear/.../document;...?id... 
2

Про підсумки діяльності з державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки за 2015 рік та пріоритетні 

напрями на 2016 рік : Постанова Колегії Держатомрегулювання від 08.02.16 № 2 [Електронний ресурс] / офіційний 

електронний портал ДІЯР України. ‒ К. 2016. ‒ Режим доступу: http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/313956. 

http://vostgok.com.ua/
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промисловості, засобів контролю, ідентифікаціїта спостережень у сфері безпеки та на 

транспортітощо. 

Необхідно відзначити позитивну тенденцію зменшення кількості відпрацьованих ДІВ. 

Зокрема протягом останніх років до спеціалізованих підприємств з поводження з РАВ було 

передано 14 755 відпрацьованих радіонуклідних джерел з різним радіонуклідним складом 

сумарною активністю 1,27 10 
15

 Бк 2. 

Пріоритетними напрями діяльностіз регулювання ядерної та радіаційної безпеки в 

Україні є:  

реалізація Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх 

державами – членами з іншої сторонита планів гармонізаціїнаціональних норм і правил з 

безпеки з референтними рівнями WENRA, зокрема імплементації деяких актів законодавства 

ЄС (Директива Ради 2013/59/Євратом від 5 грудня 2013 року, що встановлюєосновні норми 

безпеки для захисту від небезпеки, яка виникає від іонізуючої радіації та припиняє дію 

Директив 89/618 /Євратом, 90/641/Євратом 96/29/Євратом, 97/43/Євратом та 

2003/122/Євратом; Директива Ради 2006/117/Євратом від 20 листопада 2006 року про нагляд 

таконтроль за перевезенням радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива; 

Директива Ради 2014/87/Євратом від 8 липня 2014 р., яка змінює Директиву2009/71/ Євратом 

та встановлює для Співтовариства основи з ядерноїбезпеки ядерних установок); 

реалізація плану заходів із оптимізації державного регулювання безпеки використання 

ядерної енергії; 

забезпечення реалізації Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня 

безпекиенергоблоків АЕС та переоцінки безпеки діючих енергоблоків та ядернихустановок, 

включаючи продовження термінів експлуатації АЕС; 

забезпечення реалізації проектів нових ядерних установок (ЦСВЯП, СВЯП.2 ЧАЕС, 

«Джереланейтронів», блоків 3 та 4 ХАЕС); 

реалізація проектів диверсифікації постачання ядерного палива в Україну в цілях 

забезпечення енергетичної безпеки держави;  

 забезпечення ефективного функціонування державної системи фізичного та 

цивільного захисту в умовах режиму підвищеної готовності;  

забезпечення державного регулювання безпеки створенняінфраструктури 

довгострокового зберігання та захоронення РАВ, безпеки об‘єкта «Укриття», зняття з 

експлуатації блоків 1, 2 та 3 Чорнобильської АЕС; 

виконання міжнародних зобов‘язань України у сфері нерозповсюдженняядерної зброї, 

безпеки та захищеності. 

Безпека об’єктів ядерної енергетики 
Удосконалення системи аварійної готовності та реагування на ядерні та радіаційні 

аварії забезпечується розробленням норм, правил та стандартів з ядерної і радіаційної 

безпеки, визначенням критеріїв безпеки, ліцензуванням та наглядом за діяльністю у сфері 

використання ядерної енергії, включно з регулюючою оцінкою протиаварійних тренувань. 

У зв‘язку із набуттям Україною членства з березня 2015 року у Західно-Європейській 

асоціації ядерних регуляторів (WENRA) Держатомрегулюванням розпочато роботу з 

імплементаціїреферентних рівнів WENRA з реакторної безпеки, оновлених з урахуванням 

уроківаварії на АЕС «Фукусіма-Даїчі», положень Директив Ради ЄС/Євратому та норм безпеки 

МАГАТЕ.Постановою Колегії Держатомрегулювання від 19.03.2015 №2 схвалено Концепцію 

нормативно-правового регулювання ядерної та радіаційної безпеки ядерних установок та 

затверджено План заходів з її реалізації.  

Заходи з підвищення безпеки АЕС та графіки їх впровадження містить Національний 

план дій (НПД) за результатами «стрес-тестів». Партнерська перевірка засвідчила 

відповідність Національного звіту України вимогам ENSREG, а також достатність 

представлених обґрунтувань щодо відповідності АЕС проектним основам відносно до всіх 

екстремальних природних впливів та адекватності розроблених заходів виявленим за 
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результатами «стрес-тестів» дефіцитам безпеки. Оновлений НПД включає заходи, пов'язані з 

рекомендаціями експертної оцінки «стрес-тестів» для діючих АЕС та Чорнобильської АЕС. 

Інформацію про стан реалізації НПДпредставлено під час робочої зустрічі ENSREG20-24 

квітня 2015 р. в Брюсселі. 

Протягом 2015 року з метою виконання Конвенції про оперативне оповіщення про 

ядерну аварію, Конвенції про допомогу в разі ядерної аварії або радіаційної ситуації та 

відповідних міжурядових двосторонніх договорів з іншими країнами постійно забезпечувався 

інформаційний обмін з МАГАТЕ та сусідніми країнами за допомогою захищеної 

інформаційної системи МАГАТЕ з обміну інформацією про інциденти і надзвичайні ситуації 

(USIE). 

У 2015 році Держатомрегулюванням за участю ДСНС України було забезпечено 

участь у 6 міжнародних протиаварійних тренуваннях МАГАТЕ, постійно здійснювався 

аналіз інформаційних повідомлень про інциденти, які сталися в інших країнах, що входять 

до міжнародної інформаційної системи ІНЕС-NEWS, регулярно проводилось тестування 

зв‘язку з компетентними органами інших країн в рамках двосторонніх договорів тощо.  

Перевірка власної системи аварійної готовностіта оцінка стану системи аварійної 

готовності та реагування АЕС та ДП «НАЕК «Енергоатом» відбувалась під час повної 

активізації інформаційного кризового центру (ІКЦ) Держатомрегулювання на період 

проведення спільних загально-станційних протиаварійних тренувань: 22-23 квітня 2015 року 

на ВП «ЮУАЕС», за темою умовної аварії «Втрата електроживлення ВП «ЮУАЕС» з 

відмовою усіх дизель-генераторів енергоблока №1 з подальшим тяжким пошкодженням 

активної зони»; 2–3 грудня 2015 року у спільному загальностанційному протиаварійному 

тренуванні ВП «ЗАЕС», за темою «Комунальна аварія на ВП «ЗАЕС», що виникла у 

результаті надзвичайної геологічної ситуації у районі розташування ЗАЕС і призвела до 

виходу з ладу систем основного та резервного енергозбереження АЕС, а також до порушення 

герметичності енергоблока № 1». 

Ризики виникнення надзвичайних ситуацій на АЕС та в ядерній галузі залежать як від 

технічного стану об‘єктів, так і від зовнішніх техногенних та природних факторів, таких як 

пожежі, вибухи, авіакатастрофи, землетруси, повені, смерчі тощо. Крім того, потребує 

урахуваннявпливу людського фактору. 

Впродовж 2015 року надзвичайних ситуацій в ядерній галузі, які б мали загрозливий 

характер і були пов‘язані із технічним станом чи зовнішніми факторамитехногенного або 

природного походження, не виникало.  

Об’єкти ДП НАЕК «Енергоатом» 

Експлуатація атомних електричних станцій в Україні здійснюється відповідно до 

вимог законів України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», «Про 

захист людини від впливу іонізуючого випромінювання», Норм радіаційної безпеки України 

(НРБУ-97) та інших нормативних актів.  

Мета радіаційно-захисної діяльності (радіаційної безпеки) полягає в обмеженні 

радіаційного впливу на персонал і населення без надмірного обмеження корисної практичної 

діяльності. Основним критерієм оцінки радіаційного впливу слугують дози опромінення 

персоналу та населення, отримані в результаті експлуатації АЕС. 

Робота з підвищення рівня радіаційної безпеки проводиться відповідно до 
розроблених і прийнятих у кожному ВП АЕС Програм підвищення рівня радіаційної безпеки і 
забезпечення радіаційного захисту в ВП АЕС, що передбачають впровадження низки 
організаційно-методичних і технічних заходів. Заходи програм виконуються відповідно до 
затверджених планів - графіків. 

Реконструкція систем радіаційного контролю здійснюється відповідно до Програми 
реконструкції систем радіаційного контролю АЕС України за встановленими термінами. 
Радіаційні параметри, що характеризують роботу АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом», в 2014 році 
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не перевищували нормативних значень, а радіаційний захист персоналу і населення 
забезпечувався на достатньо високому рівні. 

Індивідуальний дозиметричний контроль є складовою частиною радіаційного 
контролю, здійснюваного за санітарно-гігієнічної оцінки умов праці персоналу, що 
безпосередньо працює у сфері дії іонізуючих випромінювань. Сумарна колективна доза 
персоналу діючих атомних станцій України у 2015 році склала 9,28 люд.-Зв проти  
7,30 люд.-Зв у 2014 році та 8,71 люд.-Зв у 2013 році. В цілому по Компанії середня 
індивідуальна доза опромінення персоналу у 2015 році склала 0,64 мЗв/рік. У 2015 році в 
Компанії не зареєстровано жодного випадку перевищення ліміту ефективної індивідуальної 
дози опромінювання – 20 мЗв. 

Нормування впливу АЕС на навколишнє середовище здійснюється за рівнями викидів 

та скидів радіоактивних речовин у навколишнє середовище, таких як викиди інертних 

радіоактивних газів, тритію, радіонуклідів йоду, цезію-137, кобальту-60 та ін. Допустимі 

рівні розраховано таким чином, щоб радіоактивні речовини, які можуть потрапити з АЕС у 

навколишнє середовище, не спричинили дози опромінення населення вище межі, 

встановленої НРБУ-97 (40 мкЗв від газо-аерозольних речовин та 10 мкЗв від речовин, що 

потрапляють у навколишнє середовище з водними скидами). У 2015 році рівні 

газоаерозольних викидів радіоактивних речовин, у відсотковому відношенні до допустимих, 

в середньому по АЕС України склали 0,29 %. Рівні водних скидів відповідно – 0,89 %. 

Викидів та скидів радіоактивних речовин з АЕС, що перевищували б допустимі або 

контрольні рівні, у 2015 році не зареєстровано. 

Проблемні питання щодо поводження з РАВ означені у Комплексний програмі 
поводження з РАВ у ДП «НАЕК «Енергоатом» на період 2012-2016 років. В 
документівизначено основні напрями діяльності та перелік заходів щодо поводження з РАВ в 
Компанії, зокрема: з мінімізації утворення РАВ, з удосконалення діючих систем поводження з 
РАВ на майданчиках ВП АЕС, з будівництва комплексних ліній з переробки РАВ для 
підготовки РАВ ВП АЕС до передачі у власність держави, із забезпечення ВП АЕС 
контейнерами, з гармонізації та удосконалення нормативно-методичної бази в галузі 
поводження з РАВ на ВП АЕС тощо. Заходи програми виконуються згідно з планом - графіком. 

Гідрологічна ситуація в районах розташування діючих АЕС України та інших об’єктів 
Компанії, стан усіх гідротехнічних споруд контролюється. Проммайданчики та інші об’єкти ВП 
АЕС знаходяться на абсолютних відмітках, що перевищують існуючі рівні паводкових і 
повеневих вод. 

Підвищення безпеки АЕС 

Протягом останніх 5 років частка АЕС від загального обсягу виробництва 

електроенергії в Україні складала 47-48%, а протягом 2015 року – навіть більше 50%. 

Як згадувалося вище, Україна експлуатує 15 енергоблоків і посідає 10 місце в світі за 

цим показником, а за встановленою потужністю наших енергоблоків ми знаходимось на  

7 місці. Єдиним оператором усіх діючих атомних електростанцій в Україні є Державне 

підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (ДП «НАЕК 

«Енергоатом»). До складу ДП «НАЕК «Енергоатом» входять 4 АЕС. Загальна встановлена 

потужність діючих українськихенергоблоків становила 13 835 МВт. Частка кожної АЕС у 

загальному виробництві атомної енергії наведена на рисунку 1.4.1. 

Механізмом контролю за рівнем експлуатаційної безпеки АЕС, її 

відповідностівимогам та стандартам з ядерної та радіаційної безпеки є облік усіх відхилень 

та невідповідностей, що виникають у процесі експлуатації АЕС, проведення за 

встановленоюпроцедурою розслідування і встановлення корінних причин подій, 

впровадження заходів з усунення виявлених недоліків та запобігання їх повторенню. 
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Рисунок 1.4.1 - Частка кожної АЕС у 

загальному виробництві атомної енергії 1 

 

 

У 2015 році на 15-ти діючих 

енергоблоках АЕС України, за 

класифікацією згідно з  

НП 306.2.100-2004 Положення про 

порядок розслідування та обліку 

порушень в роботі атомних станцій, сталося 15 подій. Жодна з цих подій не класифікована як 

аварія та не призвела доризику виникнення надзвичайних ситуацій.  

Динаміка порушень, що відбулися протягом останніх 10 років, та їх розподіл за 

типами реакторних установок наведено на рисунку 1.4.2. 

 

Рисунок 1.4.2 – Розподіл кількості порушень на АЕС України у 2006-2015 роках за 

типом реакторних установок 

За результатами розслідування всі ці подіїналежать до«рівня 0» за шкалою INES 

(нижче шкали), тобто такі, що не впливають на стан ядерної та радіаційної безпеки. 

Повідомлення про стан енергоблоків АЕС України щоденно розміщуються на веб-сайті 

Держатомрегулюванняwww.snrc.gov.ua 

Радіаційні параметри, що характеризують роботу АЕС в 2015 році, не перевищували 

нормативних значень, а радіаційний захист персоналу та населення забезпечувався з боку 

експлуатуючої організаціїна достатньо високому рівні.  

Щорічні аналітичні звіти про стан радіаційної безпеки та радіаційного захисту 

доступні на офіційному сайті ДП НАЕК «Енергоатом». 

                                                           
1

За даними Доповіді про стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні у 2014 році [Електронний ресурс] / 

офіційний електронний портал ДІЯР України. ‒ К. 2015. ‒ Режим доступу: 

http://www.snrc.gov.ua/nuclear/doccatalog/document?id=285032. 
 

http://www.snrc.gov.ua/
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Дані безупинного автоматичного контролю радіаційної обстановки на промислових 

майданчиках АЕС, у санітарно-захисній зоні, зоні спостереження (30-кілометрова зона) в 

усіх режимах роботи станцій, а також показники результатів радіаційного моніторингу на 

пунктах спостережень у Чорнобильскій зоні відчуженнядоступні в режимі реального часу в 

мережі Інтернет на сайтах АЕС та ДАЗВ.Комплекс АСКРС Рівненської АЕС є унікальним не 

тільки для України, але й одним із кращих комплексів такї призначеності у світовій практиці 

(детальніше можна ознайомитися за посиланням :http://www.rnpp.rv.ua/askro.html).  

З метою підвищення рівня аварійної готовності та ефективного реагування на 

радіаційні аварії з ризикомпоширення за межі майданчика АЕС в 2015 роціпродовжено 

впровадження в Україні в рамках проекту ЄК системи підтримки прийняття рішень у 

випадку радіаційних аварій JRODOS. Відповідне комп‘ютерне обладнання та програмні 

продукти встановлено в Українському гідрометеорологічному центрі, кризовому центрі ДП 

НАЕК «Енергоатом», на майданику ВП ЗАЕС та інших АЕС. Проведено дводенний 

навчальний семінар для користувачівJRODOS.  

У тестовому режимі систему РОДОС було застосовано для розрахунку моделей 

повітряного переносу 
137

Cs внаслідок довготривалих лісових пожеж у зоні відчуження влітку 

2015 року. 

Диверсифікація ядерного палива та технологій  

Атомна галузь у період після 2011р.
1
 залишалася залежною від російського 

монополіста ‒ постачальника базових реакторних технологій. Сьогодні проблема 

диверсифікації та максимальної локалізації в ядерних технологіях набула розвитку: НАЕК 

«Енергоатом» згортає співробітництво з російськими контрагентами за багатьма напрямами 

– від виготовленнякомплектуючих для автоматизованих систем керування технологічним 

процесом до будівництва в Україні власного Централізованого сховища відпрацьованого 

ядерного палива (ЦСВЯП).  

Вважається, що атомна енергетика стала шансом України в боротьбі з енергетичною 

залежністю від Росії. Але в атомній енергетиці Україна практично повністю залежить від РФ 

через те,що до сьогодні українські АЕС на 98% працюють на російському паливі. 

Переробкою та зберіганням ВЯП з українських АЕС також займається Росія, за що Україна 

платитьблизько $ 200 млн щорічно. 

У зв‘язку з цим упродовж 2014-2015рр. Україна почала кардинально змінювати 

вектор розвитку енергетичного сектору, знижуючи тим самим залежність від РФ, у т.ч. й в 

ядерній енергетиці:  

30 грудня 2014р. булопідписано контракт з американськоюWesting- house про 

поставки ядерного палива на українські реактори, що сталокроком на шляху до 

диверсифікації поставок ядерного палива та відповідає національним інтересам 

України.Успішне завершення дослідно - промислової експлуатації дозволить Україні 

отримати альтернативного постачальника та потіснити російську компанію «ТВЭЛ»; 

26 січня 2015р. у БрюсселіДП «НАЕК «Енергоатом» іHoltec International (США) 

підписали додаткову угоду до контракту на будівництво в Україні ЦСВЯП
2
.  

Безпечно зберігаючи ВЯП, можна створити стратегічний запас палива для 

майбутнього інноваційного розвитку ядерної енергетики в Україні. ЦСВЯП виконуватиме 

функцію позареакторного сховища відпрацьованого палива реакторів РБМК-1000 і ВВЕР-

440 Южно-Української, Рівненської та Хмельницької АЕС. Цей об‘єкт буде побудований у 

зоні відчуження Чорнобильської АЕС, що сприятиме екологічній реабілітації зони 

                                                           
1

Саме в цей час була згорнута програма співпраці з Westinghouse (США) з постачання ядерного палива Крім того, 

не відбулося будівництво стратегічного об’єкта з виробництва ядерного палива для реакторів типу ВВЕР-1000, створеного 
спільно з російською компанією на основі технології, запропонованої ВАТ “ ТВЭЛ ” За російською стороною було закріплено 
монопольне право на ключові елементи ядерно-паливного циклу, у т.ч виробництво паливних таблеток. 

2 Спорудження власного сховища призведе до значної економії коштів, сприятиме створенню робочих місць та 

соціальному розвитку території, а також полегшить відновлення господарської діяльності частини цієї зони ЦСВЯП 

сьогодні експлуатуються в Іспанії, Швеції та Фінляндії  

 

http://www.rnpp.rv.ua/askro.html
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відчуження і відновленню господарської діяльності на деяких територіях у межах цієї зони. 

Введення в експлуатацію сховища планується у 2017році. 

Інші об'єкти підвищеної небезпеки, що використовують радіоактивні речовини 

Збір, переробку та зберігання радіоактивних відходів здійснюють Державні 

спеціалізовані підприємства (ДСП) з поводження зрадіоактивними відходами відповідно до 

ліцензій Держатомрегулювання.  

ДСП також залучаються до невідкладних дій компетентних органів з ліквідації 

аварійних ситуацій, пов‘язаних із виявленням «покинутих» ДІВ, а також ДІВ, які 

перебувають у незаконному обігу. Всі ці ДІВ направляються на контрольоване зберігання до 

пунктів зберігання радіоактивних відходів (ПЗРВ) спеціалізованих підприємств.  

ДСП здійснюють експлуатацію станцій дезактивації білизни, спецодягу і засобів 

індивідуального захисту, забруднених радіоактивними речовинами (спецпральні) інадають 

відповідні послуги медичним закладам та підприємствам, розміщеним у відповіднихзонах 

обслуговування. 

У 2015 році спеціалізованими підприємствами з поводження з РАВ  

ДК «УкрДО «Радон» тривала робота з переоцінки безпеки сховищ РАВ на майданчиках 

ПЗРВ ДМСК, як це передбачено умовами ліцензій.  

ДСП «Київський ДМСК» отримало позитивний висновок комплексної експертизи, 

включаючи державну експертизу ядерної та радіаційної безпеки, на відкоригований «Проект 

мінімізації впливу радіаційної аварії на сховищах № 5, 6, 7 ПЗРВ КДМСК на навколишнє 

середовище». Розробку робочої документації планується завершити протягом 2016 року та 

розпочати реалізацію проекту. 

Поводження з РАВ у зоні відчуження 

Головнимисуб‘єктами господарювання у сфері поводження з РАВ у зоні відчуження є 

державні спеціалізовані підприємства (ДСП) «ЦППРВ», «УКБЗВ», «Чорнобильський 

спецкомбінат» та «Чорнобильська АЕС». 

ДСП «ЦППРВ» у рамках ліцензій Держатомрегулювання здійснює експлуатацію 

діючого приповерхневого сховища траншейного типу для захоронення РАВ – ПЗРВ 

―Буряківка‖ та моніторинг недіючих сховищ – ПЗРВ ―Підлісний‖ і ―ІІІ черга ЧАЕС‖, пунктів 

тимчасової локалізації РАВ – ПТЛРВ, експлуатацію сховища для захоронення РАВ – 

СОПСТРВ, експлуатацію установки з дезактивації РАВ та станцію дезактивації білизни, 

спецодягу і засобів індивідуального захисту, забруднених радіоактивними речовинами.На 

СОПСТРВ (Лот 3) прийнято на захоронення від ДСП «ЧАЕС» (кондиційовані РАВ від 

ЗПРРВ) у кількості 4 упаковок (200 літрові бочки) загальною масою 414,3 кг; у тому числі, 

від ДСП «Харківський ДМСК» прийнято на захоронення кондиційовані РАВ у кількості 74 

упаковок загальною масою 123588 кг. Всього захоронено в СОПСТРВ 66,78 м3 РАВ з 

активністю 1,7Е+11 Бк.  

У 2015 році ДСП «УКБЗВ» завершено будівельні роботи зі спорудження 
Централізованого сховища для довгострокового зберігання відпрацьованих ДІВ (ЦСВДІВ) на 
майданчику комплексу «Вектор», після чого сховище було передано експлуатуючій 
організації ДСП «ЦППРВ». На сьогодні Держатомрегулюванням здійснюється ліцензування 
діяльності, пов’язаної з введенням в експлуатацію («гарячі» випробування) і експлуатацією 
ЦСВДІВ. 

ДСП «УКБЗВ»в рамках ліцензій Держатомрегулювання здійснює діяльність з 

будівництва сховищ для захоронення РАВ на майданчику комплексу «Вектор». 
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Разом з тим, роботи із завершення будівництва сховищ для захоронення РАВ ТРВ-1 і 

ТРВ-2 та інших об‘єктів комплексу «Вектор» не розпочинались. Через постійні затримки 

завершення будівництва деякі об‘єкти інфраструктури комплексу «Вектор», що споруджені 

ще у 2000 році, потребують ремонту (через просідання будівлі дезактивації автотранспорту 

втрачена цілісність дахового покриття, атмосферні опади потрапляють всередину будівлі). У 

подальшому потребуватимуть обстеження вже збудовані конструкції інженерних бар‘єрів 

ТРВ-1 і ТРВ-2.  

У 2015 році в рамках проведення комплексної державної експертизи було розглянуто 

проект «Перша черга комплексу виробництв із дезактивації, транспортування, переробки та 

захоронення радіоактивних відходів з територій, забруднених унаслідок аварії на 

Чорнобильській АЕС (кодова назва «Вектор») – коригування». У зв‘язку з тим, що попереднє 

коригування проекту вже було здійснено у 2011 році з метою завершення незавершеного 

будівництва об‘єктів пускового комплексу «Вектор», можна констатувати, що збільшення 

затримки з реалізації проекту призводить до підвищення його вартості, будівлі та 

обладнання деградують, надійність забезпечення безпеки захоронення РАВ у нових 

сховищах потребує додаткових заходів із проведення обстежень та оцінок. Це призводить до 

додаткових витрат з Державного бюджету, негативно впливає на розвиток та 

функціонування системи поводження з РАВ. 

ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» є відповідальним за збір та дезактивацію 

радіоактивних матеріалів на об‘єктах та територіях зони відчуження (крім майданчика ДСП 

«Чорнобильська АЕС») та за забезпечення радіаційного контролю матеріалів, які вивозяться 

за межі зони відчуження.  

ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» у своєму складі має установки з дезактивації 

металопрокату, виробів з пластмас, кабельної продукції, металевого брухту, машин та 

механізмів (дільниця № 1 – ЦДО та дільниця № 2 – Діброва – об‘єкт знаходиться в 

законсервованому стані з 2007 р.). На сьогоднізазначені установки не обслуговуються і не 

експлуатуються у зв‘язку з ліквідацією у 2013 році зі складу підприємства комплексу 

дезактивації обладнання та матеріалів. 

Держатомрегулюванням розглянуто представлений ДСП «Чорнобильський 

спецкомбінат» Типовий план виконання робіт, які пов‘язані з демонтажем будівельних та 

металевих конструкцій на території зони відчуження, надані рекомендації ДАЗВ для 

врахування під час розробки та узгодження планів та проектів виконання цих робіт у зоні 

відчуження. Крім того, організовано розгляд Методології вимірювань для повної 

характеризації РАВ у ЦАЛ та обстеження радіаційнозабруднених територій мобільною 

лабораторією. 

Поводження з РАВ на Чорнобильській АЕС 

Радіоактивні відходи, які накопичились під час експлуатації Чорнобильської АЕС, 

ліквідації аварії 1986 року, та ті, що утворюються під час діяльності на етапі остаточного 

закриття й консервації блоків № 1, 2, 3 та перетворення об‘єкта «Укриття» на екологічно 

безпечну систему, зберігаються в існуючих на майданчику ДСП «ЧАЕС» сховищах РАВ 

(сховищі твердих РАВ, сховищі рідких РАВ, сховищі рідких тавердих РАВ) або передаються 

на захоронення у сховища ПЗРВ «Буряківка».  

Протягом 2015 року на ДСП ЧАЕС утворилось та відправлено на зберігання 18,914 м3 

рідких РАВ, в тому числі: 

15,0 м3 кубового залишку; 

0,00 м3 відпрацьованих іонообмінних смол; 

3,35 м3 пульпи перліту; 

0,564 м3 маслопаливної суміші. 

Всього, станом на кінець 2015 року, у сховищах рідких РАВ накопичено 13 519,70 м3 

кубового залишку; 4 082,36 м3 відпрацьованих іонообмінних смол; 2 293,38 м3 пульпи 

перліту; 145,314 м3 радіоактивно забрудненої маслопаливної суміші. 

Загальний об‘єм накопичених РРВ на ЧАЕС складає 20 040,754 м3. 
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Низько- та середньоактивні тверді РАВ, що утворюються в рамках робіт зі зняття з 

експлуатації енергоблоків та під час здійснення діяльності з перетворення об‘єкта «Укриття» 

на екологічно безпечну систему, передаються на захоронення у сховища ПЗРВ «Буряківка». 

Впродовж 2015 року до ПЗРВ «Буряківка» вивезено: 4923,8 м3 (7669,06 т) низькоактивних 

РАВ та 87,60 м3 (121,20 т) середньоактивних твердих РАВ. 

Високоактивні відходи збирають в спецконтейнери (КТЗВ-0.2) та розміщують у 

тимчасовому сховищі твердих високоактивних відходів (ТСТВАВ), організованому у 

приміщенні колишнього складу свіжого ядерного палива на майданчику Чорнобильської 

АЕС. 

Упродовж 2015 року утворилося та відправлено на зберігання до ТСТВАВ 0,01 м3 

(0,007 т) твердих високоактивних відходів. Низько- та середньоактивні довгоіснуючі відходи 

(НСА-ДІВ), що утворились в рамках проведення 2-го етапу «гарячих» випробувань заводу з 

переробки твердих РАВ (ЗПТРВ), було відправлено на зберігання до ТСТВАВ в кількості 

0,33 м3 (0,211 т). 

Загалом у тимчасовому сховищі твердих високоактивних радіоактивних відходів 

розміщено 3,793 м3 високоактивних відходів та 0,33 м3 (0,211 т) НСА-ДІВ. Загальний об‘єм 

накопичених РАВ в ТСТВАВ складає 4,123 м3, загальною активністю 8,59 ТБк. 

Стан безпеки об’єкта «Укриття» 

Діяльність на об‘єкті «Укриття» здійснюється в межах ліцензії, якою встановлені 

обсяги та умови дозволеної діяльності з перетворення об‘єкта «Укриття» на екологічно 

безпечну систему. Термін дії ліцензії – до введення в експлуатацію нового безпечного 

конфайнменту об‘єкта «Укриття» (НБК). 

Ядерна та радіаційна безпека об‘єкта «Укриття» забезпечується системою 

організаційних і технічних заходів у ході робіт з поточної експлуатації об'єкта та під час 

реалізації проектів з його перетворення на екологічно безпечну систему. 

Стан ядерної та радіаційної безпеки об‘єкта «Укриття» оцінюється за результатами 

регламентних вимірювань параметрів, що характеризують паливомісткі матеріали, 

радіаційну обстановку у місцях виконання робіт та на прилеглій території, активність 

забруднених вод об‘єкта «Укриття». Контролю підлягають також викиди з об‘єкта в 

атмосферу та скиди у гідрогеологічне середовище, стан будівельних конструкцій об'єкта 

«Укриття». 

Під час виконання робіт на об‘єкті «Укриття» забезпечується радіаційний і 

дозиметричний контроль та ведеться облік дозових навантажень персоналу ДСП ЧАЕС і 

підрядних організацій. 

У 2015 році значення середньої індивідуальної дози по персоналу ЧАЕС, який 

працював на об‘єкті «Укриття» або відвідував локальну зону та приміщення об‘єкта, склало 

1,96 мЗв і у порівнянні з попереднім 2014 роком (2,55 мЗв) зменшилось на 23,13 %.  

Середній рівень індивідуальних доз персоналу підрядних організацій склав 5,89 мЗв, 

що становить приблизно 120,2 % у порівнянні з 2014 роком (4,90 мЗв). 

Перевищень контрольних рівнів індивідуальних річних доз опромінення персоналу 

ЧАЕС та підрядних організацій не зафіксовано. На ДСП ЧАЕС контрольний рівень 

зовнішнього опромінення персоналу становить 13 мЗв/рік, для підрядних організацій – до 18 

мЗв/рік.  

Підвищення середніх доз персоналу пов‘язане з виконанням робіт в складних 

радіаційних умовах, зокрема, в рамках виконання підготовчих робіт зі спорудження нового 

безпечного конфайнмента об‘єкта «Укриття» (НБК) в локальній зоні об‘єкта, а також 

будівництва торцевих стін НБК всередині об‘єкта. 

Усього за звітний період силами ДСП ЧАЕС і підрядних організацій з території 

об‘єкта «Укриття» на ПЗРВ «Буряківка» разом було вивезено 4419,31 м
3
 (7145,71 т) ТРВ 

загальною активністю 3,97×10
12

 Бк, що більше від відповідних показників за 2014 рік 

приблизно у 1,35 раза за обсягом ТРВ і майже у 2,55 раза – за їх активністю. 
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Збільшення кількості твердих радіоактивних відходів та їх активності пов‘язане зі 

збільшенням обсягів робіт з улаштування підземних інженерних мереж в локальній зоні 

об‘єкта «Укриття». 

Джерелами утворення рідких РАВ (радіоактивних вод) об‘єкта «Укриття» є 

дезактивація приміщень, обладнання та інструментів, пилопригнічення, експлуатація 

санпропускників, природні фактори – потрапляння атмосферних опадів через щілини об'єкта 

«Укриття» та конденсація вологи. 

Упродовж 2015 року з приміщень об‘єкта «Укриття» з метою запобігання 

надходженню радіоактивних речовин у ґрунтові води і для поліпшення радіаційної 

обстановки було зібрано і відкачано для подальшої переробки 2175 м
3
 радіоактивно 

забруднених вод, що на 600 м
3
менше, ніж у 2014 році (2775 м

3
). 

Величина сумарної активності радіоактивно забруднених вод також зменшилась у 

порівнянні з показниками за 2014 рік (6,274∙10
10

 Бк) і становила 3,888∙10
10

 Бк. 

Зменшення обсягів радіоактивно забруднених вод у 2015 році в основному пов‘язане 

зі зменшенням кількості атмосферних опадів, що потрапляють всередину об‘єкта. 

Основним проектом міжнародного Плану здійснення заходів на об‘єкті «Укриття» є 

створення нового безпечного конфайнменту (НБК). 

Роботи з розробки детального проекту, будівництва та введення в експлуатацію 

першого пускового комплексу НБК
1
 (ПК-1 НБК) здійснюються підрядником ДСП ЧАЕС – 

СП «Новарка». 

На майданчику монтажу арки НБК та в локальній зоні об‘єкта «Укриття» 

здійснювався монтаж конструкцій західної та східної частин арки; виконувався монтаж 

компонентів системи основних кранів НБК (СОК); проводились роботи з будівництва 

технологічної будівлі та інших допоміжних споруд: будівлі електротехнічних пристроїв, 

насосної станції пожежогасіння; здійснювалось облаштування зовнішнього і внутрішнього 

простору НБК (електропостачання, водопостачання, каналізація) тощо. 

Важливим етапом у реалізації проекту НБК було з‘єднання західної та східної частин 

арки, яке успішно завершили24 липня 2015 року.  

Вигляд арки нового безпечного конфайнменту об‘єкта «Укриття» наведено на фото – 

рисунок 1.4.3 

Рисунок1.4.3 – Арка нового безпечного конфайнменту об‘єкта «Укриття» 

                                                           
1

 Перший пусковий комплекс НБК (ПК-1 НБК) – Захисна споруда з технологічними системами 

життєзабезпечення та необхідною інфраструктурою (Стратегія подальшої реалізації проекту НБК). 
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Що стосується другого пускового комплексу НБК (ПК-2 НБК), то вже погоджено 

технічне рішення Про вибір варіанту «раннього» демонтажу для розробки робочого проекту 

ПК-2 НБК «Інфраструктура для демонтажу нестабільних конструкцій об‘єкта «Укриття».  

Згідно з цим технічним рішенням в рамках ПК-2 НБК передбачається реалізація 

варіанту «інтегрованого демонтажу/поводження», як найбільш доцільного з економічної і 

технологічної точок зору, а також найбільш оптимізованого підходу до поводження з 

радіоактивними відходами. 

Радіаційний стан довкілля зони відчуження 

Зона відчуження і зона безумовного (обов’язкового) відселення (далі – зона 
відчуження) належать до категорії радіаційно-небезпечних земель та являють собою 
забруднену радіонуклідами територію (основні з них 137Cs, 90Sr, 241Am, ізотопи Pu).  

Результати радіаційно-екологічного моніторингу зони відчуження підтверджують 
забрудненість практично всіх складових довкілля. За рахунок процесів перерозподілу та 
міграції радіонуклідів, задепонованих після аварії у захороненнях, ландшафтах, замкнених 
водоймах, окремих об’єктах, відбувається процес формування вторинних джерел, доступних 
для «споживання» за межами зони відчуження, що робить їх потенційно небезпечними.  

Нижче наводиться стисла характеристика радіаційного стану довкілля зони 
відчуження за результатами радіаційно-екологічного моніторингу у 2015 році.  

Потужність еквівалентної дози (ПЕД) контролювалася засобами автоматичної 

системи контролю радіаційного стану (АСКРС) в 39 пунктах. Значних збільшень ПЕД у 2015 

році, з урахуванням швидкості радіоактивного розпаду гамма-випромінюючих радіонуклідів, 

не спостерігалося. Найбільші рівні ПЕД на території проммайданчика ДСП «Чорнобильська 

АЕС» зареєстровані на пункті спостереження ДГС-2 – 13000 нЗв/год. В 5-км зоні 

спостереження найбільші рівні зареєстровані на пункті контролю Чистогалівка та Копачі 

(994 та 800 нЗв/год). В 10-км зоні найбільші рівні ПЕД зафіксовані на пунктах контролю Усів 

та Буряківка (1500 та 3200 нЗв/год), які під час аварії на четвертому блоці ЧАЕС опинились 

на північному і західному слідах радіоактивних випадінь. Поза межами 10-км зони рівні ПЕД 

знаходились в межах 90–315 нЗв/год.  

Радіаційний стан повітряного середовища зони відчуження та його динаміка 

протягом 2015 року визначалися, як і минулими роками, характером поверхневого 

забруднення території, метеорологічними умовами, організованими і неорганізованими 

викидами ДСП «Чорнобильська АЕС» та об‘єкта «Укриття». У порівнянні з минулим роком, 

об‘ємна активність 
137

Cs у приземному шарі атмосфери ближньої зони не зазнала помітних 

змін. Найбільше забруднення 
137

Csповітря у зоні відчуження зареєстровано на пунктах 

контролю ближньої зони (на проммайданчику ДСП «Чорнобильська АЕС»), де значення 

об‘ємної активності коливалися у діапазоні 5,6×10
-6

 – 2,7×10
-3

Бк/м
3
.  

Серед пунктів контролю дальньої зони найвищі значення вмісту 
137

Cs фіксувалися на 

тих пунктах, які характеризуються високим поверхневим забрудненням, у районі яких велися 

роботи або ж спостерігався інтенсивний рух автотранспорту. До таких відносяться, 

насамперед пункти АСКРС Буряківка (7,810
-4

 Бк/м
3
), Крива Гора (4,510

-4
 Бк/м

3
), Машеве 

(4,210
-4

 Бк/м
3
), Чистогалівка (3,610

-4
 Бк/м

3
).  

У місцях найбільш тривалого перебування персоналу зони відчуження об‘ємна 

активність 
137

Cs у повітрі становила: у м. Чорнобиль – від 1,4×10
-6 

до 6,4×10
-5 

Бк/м
3
, на КДП 

Дитятки – від 1,5×10
-6 

до 1,6×10
-4 

Бк/м
3 

. 

Об‘ємна активність 
137

Cs у радіоактивних аерозолях на виробничому об‘єкті 

ПЗРВ«Буряківка» за звітний період змінювалася у діапазоні від 6,5×10
-6

 до 8,7×10
-4

 Бк/м
3
. 

Підземні води. Моніторинг вмісту радіонуклідів проводиться щодо трьох водоносних 

комплексах: четвертинному (138 свердловин), еоценовому (водозабір ЧАЕС, м. Прип‘ять) та 

сеноман-нижньокрейдовому (водозабір м. Чорнобиль та міський водопровід). 
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Забруднення еоценового та сеноман-нижньокрейдового комплексів достовірно не 

зафіксовано. Вміст 
137

Cs та
 90

Sr у воді водозаборів ЧАЕС та м. Чорнобиль не перевищував 

22 Бк/м
3
 (ДР-2006 для питної води становить 2000 Бк/м

3
). 
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Як і минулими роками, максимальна інтенсивність міграції радіонуклідів зафіксована 

спостережними свердловинами районів Семиходського затону, старої Будбази, Янівського 

затону, де об‘ємна активність 
90

Sr досягала відповідно 140, 120 та 110 кБк/м
3
. При цьому 

значення 
137

Cs досягали 200-800 Бк/м
3
. Як і в минулі два роки, в районі с. Лісового в 

свердловині К-13Д була зафіксована об‘ємна активність 
90

Sr та 
137

Cs, яка перевищує на 

декілька порядків значення за останні десять років. Можливою передумовою такого 

збільшеннязначень є тривале затоплення талими та дощовими водами території 

приповерхневих захоронень ПТЛРВ. Однак встановити дійсні причини процесу без 

додаткових бурових і гідрогеологічних робіт неможливо.  

Поза площами захоронень радіоактивних відходів переважна більшість значень 
вмісту 90Sr знаходяться в межах 100–400 Бк/м3, 137Cs – 20–40 Бк/м3. 

Радіаційний стан ґрунтових вод у межах ПЗРВ «Буряківка», «Підлісний», «3-тя черга 

ЧАЕС» відзначається певною сталістю без виражених тенденцій зростання вмісту 
90

Sr як 

основного забруднювача. У виміряних пробах вміст 
90

Sr змінювався від 34 до 3000 Бк/м
3
.  

У компонентах лісових екосистем спостерігається певна стабілізація накопичення 
137

Cs та зростання надходження 
90

Sr. Дикорослі ягоди та гриби є накопичувачами 
137

Cs, 

окремі –
90

Sr.  

На фоні загальної стабілізації радіоекологічної обстановки визначено тенденцію 

подальшого ускладнення радіаційного стану в компонентах довкілля зони відчуження – вона 

залишається джерелом забруднення практично всіх його складових. За рахунок процесів 

перерозподілу та міграції радіонуклідів, депонованих після аварії у захороненнях, 

ландшафтах, замкнених водоймах, окремих об‘єктах, відбувається процес формування 

вторинних джерел радіоактивності, що робить їх потенційно небезпечними. 

Видобуток і переробка уранової руди в Україні  

За розвіданими запасами урану Україна посідає перше місце в Європі та 10 – у світі, 

однак видобуток уранової сировини становить лише 40% вітчизняних потреб (800-960 т на 

рік), необхідних для виробництва палива для АЕС.  

Українські поклади урану сконцентровані у Дніпропетровській іКіровоградській 

областях. З 1945р. і понині уран тут добували на 11 родовищах, які сьогодні мають різний 

статус. Чотири найстаріших(Первомайське, Жовторіченське, Девладово та Братське) 

вичерпалися протягом 1940-1970-х років. Ще три (Сафонівське, Северинівське та Квітневе) 

або законсервовані, або не розробляються через брак коштів. Активно нині розробляються 

Мічуринське, Ватутінське, Центральне та Новоконстянтинівське родовища поблизу 

Кіровограда. 

Українські родовища мають низку особливостей, що забезпечують 

конкурентоздатність виробленого уранового концентрату:  

великі обсяги уранових покладів, що дозволяє застосовувати високопродуктивні 

системи видобутку;  

висока міцність вміщуючих порід, що дозволяє проходити гірничівиробки без 

кріплення та проходити очисні блоки великих обсягів; невеликі водні притоки до гірничих 

виробок; 

досить прості заходи радіаційного захисту завдяки невеликому вмістуурану в рудах.  

Метод підземного вилуговування (ПВ) 
1
, який застосовують в Україні, визнаний 

МАГАТЕ як самий екологічно чистий та безпечний спосіб розробки родовищ. Цей 

методвідрізняється від традиційних способів високим рівнем ресурсозбереження та 

економічністю, дозволяє знизити рівень забруднення довкілля. Після видобування таким 

способом не залишається відвалів і покинутих шахт. 

                                                           
1
Очікується, що в середньостроковій перспективі частка виробництва урану методом ПВ, який як і раніше 

залишатиметься домінуючим методом, продовжуватиме зростати За данимиWorld Nuclear Association, у 2013р. частка 

видобутку методом ПВ у світовому виробництві склала приблизно 46%. 
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На сьогодні повний цикл робіт з видобутку та переробки уранових руд здійснює лише 

одне підприємство – ДП «СхідГЗК», до складу якого належать дві діючі шахти – Смолінська 

та Інгульська, які за своїм енергетичним еквівалентом дорівнюють 60 вугільним шахтам. 

Смолінська шахта розробляє Ватутінське родовище, Інгульська – Мічурінське та 

Центральне.  

Щорічні потреби українських АЕС у концентраті урану складають близько400 т, тоді 

як його виробництво ДП «СхідГЗК» у 2015 році сягало 1 200 т. Сьогодні Україна зокрема 

збагачує свій урановий концентратна потужностяхМіжнародного центру зі збагачення урану 

(м. Ангарськ Іркутської області, РФ). ОдночасноУкраїна веде переговори з Казахстаном і 

Австралією прозакупівлю концентрату природного урану. Також влітку 2015 року 

AREVA(Франція), запропонувавши найменшу ціну, виграла конкурс на поставку 

збагаченого уранового продукту, який використовуватиметься для виробництва паливних 

збірокWestinghouse. 

 

ДП «СхідГЗК» 
Підприємство здійснює діяльність з видобування та переробки уранових руд, але до 

переліку об’єктів підвищеної небезпеки підприємства не входять підрозділи, що 
безпосередньо у своїй практичній діяльності використовують радіоактивні матеріали 
природного та техногенного походження, а саме: 

Смолінська шахта; 
Інгульська шахта; 
Новокостянтинівська шахта; 
Гідрометалургійний завод і сховища відходів переробки уранових руд (хвостосховище 

у балці «Щербаківська» (експлуатується) та хвостосховище у колишньому кар’єрі бурих 
залізняків (КБЗ) (на стадії консервації). 

При цьому ДП «СхідГЗК» здійснює діяльність з видобування та переробки уранових 

руд з використанням джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ).  

Контроль за впливом об‘єктів на радіаційний стан навколишнього природного 

середовища на промислових майданчиках, у санітарно-захисних зонах і зонах спостереження 

здійснюють лабораторії названих основних підрозділів, а також Центральна 

пилогазодозиметрична лабораторія ДП «СхідГЗК», Центральна науково-дослідна 

лабораторія ДП «СхідГЗК», Гідрогеологічний загін Геологорозвідувальної партії – 2 ДП 

«СхідГЗК». Лабораторії атестовані на проведення вимірювань у сфері поширення 

державного метрологічного нагляду. 

За результатами багаторічних радіаційно-екологічних досліджень об‘єктів 

довкілля(табл.1.4.1) на території санітарно-захисних зон та зон спостереження підрозділів 

ДП «СхідГЗК» наднормативного рівня впливу не виявлено. 

Таблиця 1.4.1 

Результати радіаційно-екологічних досліджень об‘єктів довкілля території санітарно-

захисних зон та зон спостереження у 2015 році 

№ 

з/п 

Фактор Санітарно-

захисна зона 

Зона 

спостереження 

Норматив 

(фонове значення) 

1 2 3 4 5 
1 Смолінська шахта 

11.1 Атмосферне повітря 

 Концентрація пилу (мг/ м
3
) 

Σα-активність(n×10
-4 

Бк/м
3
)  

Uприродний (Бк/м
3
) 

< 0,26 

6,8 

< 0,046 

 0,26  

3,5 

< 0,046 

0,5 

55,5 (МУ № 558/6) 

8,0 (НРБУ-97) 

(U-234+U-235+U-

238) 
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Продовження талиці 1.4.1 

1 2 3 4 5 
11.2 Грунт 

 Σα-активність (Бк/кг) 

К
40

 

2,065 

481,8 ± 100,0 

0,587 

449,0 ± 62,8 

7,4 (СНП-77) 

546,9 

11.3 Рослинністьрезультати на 1 кг сухої маси 

 Σα-активність (Бк/кг) 

Ra
226 

(Бк/кг) 

Th
232

(Бк/кг) 

К
40

 

Питома гамма-активність  

Сеф (Бк/кг) 

28,4 

- 

< 4,0 

189,6 ± 75,6 

25,0 ± 9,2 

8,6 

4,2 ± 1,7 

< 4,0 

89,0 ± 48,7 

14,8 ± 5,8 

87,7 

8,03 

13,3 

742,4 

86,0 

(фон. зн.) 

11.4 Харчові продукти (картопля - 4 проби) результати на 1 кг сирої маси 

11.5 Харчові продукти (буряк - 4 проби) результати на 1 кг сирої маси 

 Σα-активність (Бк/кг) 

Ra
226 

(Бк/кг) 

Th
232

 

К
40

 

Питома гамма-активність  

Сеф (Бк/кг) 

- 

- 

- 

- 

- 

13,1 

< 3,7 

5,8 ± 1,5 

< 20,0 

8,7 ± 3,5 

27,9 ± 8,4 

- 

- 

- 

- 

(фон. зн.) 

11.6 Потужність дози гамма- 

випромінювання території 

0,18 

мкЗв/год 

0,15 

мкЗв/год 

0,26 (СНП-77) 

мкЗв/год 

11.7 Потужність дози гамма- 

випромінювання території 

(залізничні шляхи) 

0,19 

мкЗв/год 

0,11 

мкЗв/год 

0,26 (СНП-77) 

мкЗв/год 

11.8 Потужність дози гамма- 

випромінювання території 

(автомобільні шляхи) 

0,14 

мкЗв/год 

0,12 

мкЗв/год 

0,26 (СНП-77) 

мкЗв/год 

2 Інгульська шахта 

22.1 Атмосферне повітря 

 Концентрація пилу (мг/ м
3
) 

Σα-активність (n×10
-4 

Бк/м
3
) 

U природний (Бк/м
3
) 

< 0,26 

3,7 

<0,046 

< 0,26 

2,0 

<0,046 

0,5 

55,5 (МУ № 558/6) 

8,0 (НРБУ-97) 

(U-234+U-235+U-

238) 

22.2 Грунт 

22.3 Рослинністьрезультати на 1 кг сухої маси 

 Ra
226 

(Бк/кг) 

Th
232

(Бк/кг) 

К
40

(Бк/кг) 

С ефф. (Бк/кг) 

< 4,0 

< 4,0 

419,0 ± 157,0 

41,9 ± 17,2 

< 4,0 

< 4,0 

254,6 ± 146,7 

23,2 ± 20,6 

- 

- 

- 

- 

22.4 Потужність дози гамма-

випромінювання території 

- 0,12-0,19 

мкЗв/год 

0,26 (СНП-77) 

мкЗв/год 

3 Новокостянтинівська шахта 

33.1 Атмосферне повітря 

 Концентрація пилу (мг/ м
3
) 

Σα-активність (n×10
-4 

Бк/м
3
) 

Σα-активність (Бк/(м
2
×добу) 

Uприродний (Бк/м
3
) 

< 0,26 

4,3 

<7,4 

< 0,046 

< 0,26 

3,7 

<7,4 

< 0,046 

0,5 

55,5 (МУ № 558/6) 

7,4 (МУ № 558/6) 

8,0 (НРБУ-97) 

(U-234+U-235+U-

238) 
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Продовження талиці 1.4.1 

1 2 3 4 5 
33.2 Поверхневі води 

 Σα-активність (Бк/дм
3
) 

Uприродний (мг/дм
3
) 

Ra
226

 (Бк/дм
3
)  

Th
232

(Бк/дм
3
) 

K
40

(Бк/дм
3
) 

Питома активність (Бк/дм
3
) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2,3 

0,337 

< 4,0 

< 4,0 

< 33,0 

< 14,0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

33.3 Харчові продукти на 1 кг сирої маси (картопля) 

 Ra
226

(Бк/кг) 

Th
232

 (Бк/кг) 

К
40

(Бк/кг) 

Сефф (Бк/кг) 

Σα-активність (Бк/кг) 

- 

- 

- 

- 

- 

5,7 

<5,0 

104,5 

15,3 

14,8 

- 

13,3 (Фон) 

191,4 (Фон) 

19,4 (Фон) 

74,4 (Фон) 

33.4 Потужність дози гамма- 

випромінювання території 

0,10-0,18 

мкЗв/год 

0,09-0,20 

мкЗв/год 

0,26 (СНП-77) 

мкЗв/год 

33.5 Потужність дози гамма- 

випромінювання території 

(автомобільні шляхи) 

 

0,19-0,24 

мкЗв/год 

0,15-0,20 

мкЗв/год 

0,26 (СНП-77) 

мкЗв/год 

4 Хвостосховище б. «Щ» 

44.1 Атмосферне повітря 

 Концентрація пилу (мг/ м
3
) 

Σα-активність (n×10
-4 

Бк/м
3
) 

Uприродний (Бк/м
3
) 

< 0,26 

3,7 

< 0,046 

< 0,26  

4,4 

< 0,046 

0,5 

55,5 (МУ № 558/6) 

8,0 (НРБУ-97) 
(U-234+U-235+U-238) 

44.2 Підземні води (криниці, спостережні свердловини) 

 Σα-активність (Бк/дм
3
) 

Ra
226

(Бк/дм
3
) 

Th
232

(Бк/дм
3
) 

- 

- 

- 

0,77 

< 3,7  

< 3,7 

- 

3,99 (Фон) 

4,68 (Фон) 

 K
40

(Бк/дм
3
) 

Питома активність (Бк/дм
3
) 

- 

- 

< 20,0 

< 6,0 

< 20,0 (Фон) 

6,5 (Фон) 

44.3 Потужність дози гамма- 

випромінювання території 

0,13 

мкЗв/год 

0,11 

мкЗв/год 

0,26 (СНП-77) 

мкЗв/год 

Режимні спостереження за станом підземних вод навколо радіаційно-небезпечних 

об‘єктів здійснюються гідрогеологічним загоном ГРП-2 ДП «СхідГЗК». За результатами 

багаторічних досліджень міграція у підземних водах природних радіонуклідів, пов‘язаних з 

видобуванням та переробкою уранових руд, не виходить за межі санітарно-захисних зон 

підрозділів. 

ДП «Бар’єр» 

На балансі ДП «Бар’єр» перебувають 7 хвостосховищ та 2 сховища відходів уранового 
виробництва ВО «Придніпровський хімічний завод». Всі хвостосховища охороняються 
цілодобово силами ДП «38 ВІТЧ». 

Забезпечення радіаційного захисту персоналу, довкілля та населення на виведених з 
експлуатації уранових об’єктах ВО «Придніпровський хімічний завод» у 2015 році 
здійснювалося в межах виконання заходів Державної цільової екологічної програми 
приведення в безпечний стан уранових об’єктів ВО «ПХЗ», затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 30 лютого 2009 року № 1029. 
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Упродовж року радіаційний контроль об'єктів підприємства виконувався ДП «Бар’єр» 
згідно з Програмою дозиметричного контролю та моніторингу навколишнього природного 
середовища на території проммайданчика. Роботи за Програмою моніторингу 
навколишнього природного середовища на території проммайданчика і зонах впливу 
об’єктів уранового виробництва ВО «Придніпровський хімічний завод» проводились за 
встановленими регламентами фахівцями вимірювальної лабораторії радіаційного контролю 
та моніторингових досліджень ДП «Бар’єр». 

Під час контролю параметрів радіаційної обстановки здійснювались вимірювання 

потужності дози гама-випромінювання, еквівалентної рівноважної об‘ємної активності 

радону і торону, ексхаляції радону з поверхні, інтегральної концентрації радону, їх дочірніх 

продуктів розпаду (ДПР) в атмосферному повітрі, радіонуклідного складу поверхневих вод, 

вмісту радіонуклідів в аерозолях, атмосферних опадах, грунтах та рослинності. 

Працівниками ВЛРК та МД проводився збір даних з мобільного метеорологічного комплексу 

«Тропосфера», розташованого на хвостосховищі «Дніпровське». 

Технічний нагляд здійснювався відповідно до затвердженого графіка. У разі розвитку 

виявлених раніше дефектів, після інтенсивних або тривалих атмосферних опадів, танення 

снігу, а також після переходу до роботи в нових сезонних умовах проводився позачерговий 

огляд об‘єктів. Дільницею контролю за технічним станом об‘єктів під час поточного 

обслуговування виявлено та усунено дефекти в буд. № 103, 104, 120: укріплено відкоси на 

хвостосховищах «Південно-Східне» та «Західне», засипано промоїни та проведено ремонт 

огорожі на хвостосховищі «Центральний Яр». Також регулярно проводилось очищування 

водовідвідних лотків, колекторів, скошування трав‘яного покриву, вирубування чагарників. 

Поводження з техногенно-підсиленими джерелами природного походження 
(ТПДПП) 

У процесі видобування, переробки нафти, газу, вугілля, в інших видах виробничої 

діяльності постійно накопичуються відходи, забруднені техногенно-підсиленими джерелами 

природного походження (ТПДПП). Забруднені техногенно-підсиленими джерелами відходи 

створюють додаткове опромінення персоналу, населення, негативно впливають на природне 

середовище.  

Законодавством не передбачено ліцензування діяльності щодо поводження з 

матеріалами та відходами, забрудненими ТПДПП від нафтогазовидобувної галузі, та вказані 

відходи не належать до радіоактивних.  

Разом з тимспеціалізованимипідприємствами з поводження з РАВ здійснюються 

заходи щодо відпрацювання технологій з дезактивації відходів, забруднених ТПДПП, 

накопичених на цих підприємствах, як РАВ, у попередній період. ДСП «Харківський ДМСК» 

протягом 2014-2015 років велись експериментальні роботи з відпрацювання технологій 

дезактивації НКТ. 

Звільнення радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю 

У 2015 році Держатомрегулюванням підготовлено 15 регулюючих рішень про 

звільнення від регулюючого контролю через припинення радіоактивних матеріалів, 

отриманих після дезактивації обладнання Чорнобильської АЕС, яке знімається з 

експлуатації, і фрагментів техніки з майданчика «Стара Будбаза» загальною масою 4032,2 т 

(з них: з ДСП «ЦППРВ» - 105 т, з ДСП «ЧАЕС» - 3927,2 т). 

У 2015 роців Україні не було надзвичайних ситуацій, пов'язаних з подіями на ядерних 

установках або з іншими джерелами іонизуючого випромінювання та радіоактивними 

речовинами, які б становили загрозу для населення або довкілля.  

Разом з тим за 2015 рік зареєстровано 22 випадки радіаційних інцидентів з 

виявленням радіаційних матеріалів у незаконному обігу, з них 2 – з джерелами іонізуючого 

випромінювання, 2 – з ядерними матеріалами, 18 – з матеріалами з природним вмістом 

радіонуклідів. 
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Запобігання загрозам терористичного характеру 

Триває робота з удосконалення фізичного захисту об‘єктів у сфері використання 

ядерної енергії відповідно до вимог проектної загрози, затвердженої Указом Президента 

України № 520-14т/2015 від 27.08.2015 р. «Про проектну загрозу для ядерних установок, 

ядерних матеріалів, радіоактивним відходам та іншим джерелам іонізуючого 

випромінювання в Україні». Розроблені та реалізуються проекти модернізації 

(реконструкції) систем фізичного захисту ядерних установок, об‘єктів, призначених для 

поводження з радіоактивними відходами, та інших радіаційно небезпечних об‘єктів 

(наприклад Рівненська АЕС, ПЗРВ ДСП «Одеський ДМСК» тощо). 

З метою мінімізації можливості здійснення диверсії щодо ядерних установок та 

ядерних матеріалів, їх крадіжки чи іншого несанкціонованого вилучення, а також зміцнення 

режиму нерозповсюдження ядерної зброї в рамках впровадження програми «Ініціатива щодо 

зменшення глобальної загрози та покращення захищеності джерел іонізуючого 

випромінювання» проведено обстеження і прийнято рішення щодо модернізації інженерно-

технічних засобів систем фізичного захисту таких установ: Вінницький обласний 

онкологічний диспансер, Житомирський обласний онкологічний диспансер, Київський 

обласний онкологічний диспансер, Чернігівський обласний онкологічний диспансер, 

Черкаський обласний онкологічний диспансер, Кіровоградський обласний онкологічний 

диспансер. 

Спільно з Міненерговугілля, ДП НАЕК «Енергоатом», підрозділами Національної 

гвардії України з охорони АЕС переглянуто Акти міжвідомчих комісій з організації 

охорониядерних матеріалів, ядерних установок. Відповідно до положень зазначених актів 

посилена охорона АЕС. 

На всіх АЕС переглянуто та введено в дію «Об‘єктові плани взаємодії у разі вчинення 

диверсії щодо АЕС» та «Порядок дій учасників об‘єктового плану взаємодії, які знаходяться 

на майданчику АЕС, за умови виникнення кризових ситуацій». 

З метою своєчасного виявлення та реагування на випадки перебування у незаконному 
обігу радіоактивних матеріалів, поглибленого відпрацювання взаємодії центральних та 
місцевих органів виконавчої влади у 2015 році було організовано та проведено, за сприяння 
МАГАТЕ, ОБСЄ та Місії Європейського Союзу з прикордонної допомоги Україні та Молдові 
(Місія UEBAM), 8 практичних семінарів-тренінгів, з яких 3 на тему: «Порядок взаємодії 
місцевих та центральних органів виконавчої влади у реагуванні на виявлення в незаконному 
обігу радіоактивних матеріалів». У цих тренінгах взяли участь представники обласних 
державних адміністрацій західного, південного та південно-східного регіонів України, 
Держатомрегулювання, Держприкордонслужби, Держекоінспекції, МВС, СБУ, ДСНС, 
Львівського, Одеського та Харківського ДМСК «УкрДО «Радон», відповідальні за даний 
напрям діяльності.  

Крім того, у вересні 2015 року на базі Навчального центру з фізичного захисту, обліку 
та контролю ядерного матеріалу ім. Джорджа Кузмича Інституту ядерних досліджень НАН 
України спільно зНаціональною адміністрацією ядерної безпеки Департаменту енергетики 
США за підтримки Аргонської національної лабораторії та Тихоокеанської північно-західної 
лабораторії організовано семінар – тренінг з пошуку покинутих джерел іонізуючого 
випромінювання та їх взяття під регулюючий контроль. 

Результати моніторингу радіаційного стану навколишнього природного 

середовища України 

Концентрація радіоактивних елементів у повітрі на території України була стабільною 
та на декілька порядків нижчою за допустимі норми.  

За даними радіаційного контролю водних об`єктів України впродовж 2015 року 
перевищень допустимих рівнів вмісту радіонуклідів у воді не зареєстровано. 
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Радіоактивне забруднення атмосферного повітря. 

Упродовж 2015 року на території України радіаційний стан залишався стабільним. 

За даними 160 пунктів спостережень мережі гідрометеорологічних організацій 

ДСНС України, потужність експозиційної дози гамма-випромінення (далі - ПЕД) на більшій 

частині території країни знаходилась у межах – 6-21 мкР/год. На пунктах контролю, 

розташованих на території України, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок аварії 

на Чорнобильській АЕС, рівень ПЕД складав 7-26 мкР/год. Максимальні рівні зафіксовані у 

місті Чорнобиль – 26 мкР/год. 

У районах розташування діючих атомних електростанцій рівні ПЕД знаходились у 

межах природного фону, а саме: Запорізька АЕС – 6-21 мкР/год, Південно-Українська АЕС – 

6-21 мкР/год, Рівненська АЕС – 7-16 мкР/год, Хмельницька АЕС – 7-17 мкР/год. 

У місті Києві рівень ПЕД гамма-випромінення протягом року коливався в межах  

8-16 мкР/год, за середнього значення 11 мкР/год, тобто у межах природного фону. 

Сумарна бета-активність приземного шару атмосфери визначається на сьогодні 

переважно радіонуклідами природного походження – ізотопами урану, торію та продуктами 

їх розпаду. Концентрація бета-активних аерозолів у повітрі знаходилась протягом 2015 року 

в межах передаварійних значень і складала в середньому по країні 17,610
–5

 Бк/м
3
 

(у попередньому році – 17,810
–5

 Бк/м
3
). 

Основним джерелом надходження до атмосфери техногенних радіоактивних 

елементів (зокрема цезій-137 і стронцій-90) на території України залишається вітровий 

підйом радіоактивних ізотопів з поверхні ґрунту, забрудненого внаслідок аварії на 

Чорнобильській АЕС, та в результаті випробування ядерної зброї у 40-х–80-х роках 

минулого сторіччя. 

Середня за рік по країні концентрація цезію-137 у повітряних аерозолях склала  

0,7110
–5 

Бк/м
3
, стронцію–90 – 0,0810

–5
 Бк/м

3
 (у 2014 році – 0,4210

–5
 Бк/м

3
 та  

0,0710
–5

 Бк/м
3
, відповідно). 

На пункті контролю Чорнобиль, розташованому у зоні відчуження (щільність 

забруднення ґрунтів цезієм-137 близько 9 Кі/км
2
, стронцієм-90 близько 3 Кі/км

2
, відстань до 

ЧАЕС 16 км), середньорічна об‘ємна активність цезію-137 в атмосферних аерозолях 

складала 1,8910
–5

 Бк/м
3
, що перевищує доаварійні показники

1
 майже у 24 рази, 

концентрація стронцію-90 (0,2810
–5

 Бк/м
3
) у 3,5 рази вища за рівні 1985 року. 

Протягом 2015 року концентрації радіоактивних елементів у повітрі на території 

України залишались на декілька порядків нижчими за допустимі концентрації, встановлені 

НРБУ–97 для населення
2
. 

Радіоактивне забруднення поверхневих вод 

Рівні радіоактивного забруднення поверхневих вод визначались у 9 створах на річках 

Дніпро, Десна, Дунай, Південний Буг та у Дніпро-Бузькому лимані. Спостереження за 

радіоактивним забрудненням дніпровських водосховищ гідрометеорологічні організації 

України здійснюють, головним чином, у їх нижніх частинах (у верхніх б‘єфах ГЕС). 

Радіаційний стан водних об‘єктів басейну Дніпра у 2015 році, як і в інші роки після 

аварії на Чорнобильській АЕС, визначався переважно техногенними радіонуклідами, що 

змиваються з водозборів, які були забруднені внаслідок аварійних викидів. Основними 

факторами, що суттєво впливають на формування вторинного радіоактивного забруднення 

поверхневих вод, є особливості гідрометеорологічних умов на забрудненій території.  

                                                           
1

 Середньорічна концентрація цезію-137 та стронцію-90 в атмосферному повітрі на території України у 

1985 році складала 0,08×10
–5

 Бк/м
3
. 

2
За Нормами радіаційної безпеки України (НРБУ-97) допустима концентрація цезію-137 в атмосферному повітрі 

складає 0,8 Бк/м
3
, стронцію-90 – 0,2 Бк/м

3
. 
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Оскільки на теперішній час головним шляхом надходження радіонуклідів до 

Київського водосховища (з подальшою міграцією по каскаду дніпровських водосховищ) 

залишаються води р. Прип‘ять, то умови формування поверхневого стоку на території її 

водозбору (перш за все, у межах зони відчуження) мають вирішальний вплив на радіаційний 

стан всього дніпровського каскаду. 

У 2015 році гідрометеорологічні умови, що склались у 30-км зоні відчуження, не 

призвели до ускладнень радіаційної ситуації на водних об‘єктах зони та дніпровської водної 

системи. На пригирловій ділянці р. Прип‘ять максимуми весняного водопілля сформувалися 

у середині березня. За висотою максимальні рівні води були близькі та дещо вищі за 

мінімальні за період спостережень. Встановлені критичні відмітки, за яких відбувається 

затоплення найбільш забруднених, не захищених водоохоронними дамбами ділянок заплави, 

перевищені не були. За об‘ємом стоку і максимальною витратою води весняне водопілля 

2015 року на Прип‘яті можна оцінити як одне з найбільш маловодних за період 

спостережень. Такі гідрологічні умови сприяли тому, що вміст радіонуклідів у воді  

р. Прип‘ять у створі м. Чорнобиля протягом 2015 році був одним із найменших за весь 

період спостережень після аварії. У 2015 році вміст радіонуклідів був у 1,2 - 1,5 рази 

меншим, ніж у 2014 році. 

За час проходження забруднених прип‘ятських вод від міста Чорнобиля до верхнього 

б‘єфу Київської ГЕС середнє значення концентрації стронцію-90 у воді зменшилось у 2 рази, 

концентрації цезію-137 – у 3,6 раза. 

У Київському водосховищі в створі верхнього б‘єфу ГЕС (місто Вишгород) об‘ємна 

активність стронцію-90 коливалась у межах 35 – 51 Бк/м
3
 і становила в середньому за рік 

44 Бк/м3 (у 2014 р. – 43 Бк/м
3
); об‘ємна активність цезію-137 змінювалась у межах  

5,3 – 18 Бк/м
3
 за середнього значення 10,4 Бк/м

3
 (у 2014 р. – 11,4 Бк/м

3
). 

По довжині дніпровського каскаду водосховищ, внаслідок процесів седиментації і 

розбавлення дніпровської води більш чистими водами бокових приток, вміст радіонуклідів 

зменшується. Зниження концентрації цезію-137 у воді відбувається більш інтенсивно тому, 

що крім розбавлення, вирішальну роль у цьому відіграють процеси седиментації (значна 

частина цезію-137 акумулюється у донних відкладеннях водосховищ). 

У Каховському водосховищі в районі міста Нова Каховка концентрація стронцію-90 в 

середньому за 2015 рік дорівнювала 23 Бк/м
3
 (у 2014 році – 26 Бк/м

3
), що у 3,8 раза менше, 

ніж у воді р. Прип‘ять. Середня концентрація цезію-137 за цей період становила 0,55 Бк/м
3
, 

що у 67 разів менше, ніж у прип‘ятській воді.  

У Дніпро-Бузькому лимані в районі міста Очаків вміст стронцію-90 у середньому за 

рік складвав 11,5 Бк/м
3
, вміст цезію-137 – 4,2 Бк/м

3
 (у 2014 році ці показники становили 17 та 

5,3 Бк/м
3
, відповідно). 

Загалом у 2015 році вміст стронцію-90 і цезію-137 у воді дніпровських водосховищ у 

більшості пунктів спостережень був близьким до показників 2014 року. Лише у Дніпро-

Бузькому лимані (місто Очаків) концентрації радіонуклідів були меншими, ніж попереднього 

року: стронцію-90 – на 50%, цезію-137 – на 25%. 
 

Вміст радіонуклідів у водах Верхнього Дніпра (с. Неданчичі) та Десни (м. Чернігів) 

знаходився протягом року на доаварійному рівні1 і був одним із найменших за весь період 

спостережень після аварії на ЧАЕС: концентрація стронцію-90 в середньому становила 

6,8 Бк/м
3
 та 5,5 Бк/м

3
 (у 2014 році – 6,5 Бк/м

3
 та 5,1 Бк/м

3
); концентраціїцезію-137 –5,8 Бк/м

3
 

та 0,97 Бк/м
3
 (у 2014 році – 6,1 Бк/м

3
 та 0,88 Бк/м

3
). 

Середня концентрація стронцію-90 у воді р. Південний Буг у районі міста Миколаєва 

дорівнювала 6,5 Бк/м
3
, цезію-137 – 2,3 Бк/м

3
 (у 2014 році – 6,5 Бк/м

3
та 1,5 Бк/м

3
). У воді 

р. Дунай у створі міста Ізмаїл середній вміст стронцію-90 становив 8,9 Бк/м
3
, цезію-137 –  

1,4 Бк/м
3
 (у 2014 році – 7,9 та 1,7 Бк/м

3
). 

                                                           
1
Концентрація цезію-137тастронцію-90уповерхневих водаху передаварійний періодстановила  

10-15 Бк/м
3
.  
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Загалом у 2015 році вміст стронцію-90 і цезію-137 у контрольованих водних об‘єктах 

України був набагато меншим за норматив, встановлений ДР-2006
1
. 

Наведені вище результати свідчать про стабільність радіаційної ситуації, наявність 

тенденції до її покращання та ефективність заходів із запобігання виносу радіонуклідів у 

Київське водосховище. 

Зміни у чинному Чорнобильському законодавстві  

28 грудня 2014 року прийнято Закон України «Про внесення змін та визнання такими, 

що втратили чинність, деяких законодавчих актів України». У зв‘язку з прийняттям 

зазначеного законупарламентом за поданням Кабінету Міністрів Українивнесено зміни до 

великої кількості законів України, якінабуличинності з 1 січня 2015 року
2
. У тому числі 

змінено закони «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення 

внаслідок Чорнобильської катастрофи» та «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». 

Значні зміни внесені до чинного законодавства щодо зонування радіактивно 

забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи територій. Це зміни до статті 2 Закону 

України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок 

Чорнобильської катастрофи», а саме: 

виключено зону посиленого радіологічного контролю із переліку зон забруднених 

унаслідок Чорнобильської катастрофи; 

визначено, що межі забруднених зон установлюються та переглядаються Кабінетом 

Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади з формування та 

забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного 

середовища, за погодженням з Національною академією наук, центральними органами 

виконавчої влади, сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави, 

безпеки використання ядерної енергії, управління зоною відчуження та зоною безумовного 

(обов'язкового) відселення, на основі експертних висновків. 

Цим рішенням фактично виведено за межі зон радіоактивного забруднення  

1290 населених пунктів із 2293, віднесених свого часу до зон радіоактивного забруднення, 

незважаючи на експертні висновки групи експертів НКРЗУ щодо віднесення населеного 

пункту до відповідної зони радіоактивного забруднення. Згідно з цими висновками 123 

населені пункти (50 у Волинській та 73 у Рівненській областях) за чинними критеріями 

зонування мали б бути переведені до зони 3 - гарантованого добровільного відселення.  

Зазнав змін Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи». Зокрема із Закону виключено статтю 2, в 

якійвизначалися категорії зон радіоактивно забруднених територій та внесено зміни щодо 

пільг та компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

Для 1 категорії (інваліди Чорнобиля) вони залишились без змін. 

Для 2 категорії (ліквідатори та евакуйовані)– виключено пункт про першочергове 

щорічне безплатне забезпечення санаторно-курортними путівками або путівками на 

відпочинок.Всі інші пільги та компенсації для цієї категорії залишились без змін. 

Для потерпілих 3 категорії також виключено пункт про першочергове щорічне 

забезпечення пільговою санаторно-курортною путівкою або путівкою на відпочинок. А от 

пільги навідшкодування 50 процентів вартості твердого палива надалі надаватимутьсяїмза 

                                                           
1

 За Допустимими рівнями вмісту радіонуклідів у харчових продуктах та питній воді (ДР-2006) 

допустимий вміст цезію-137 та стронцію-90 у питній воді складає 2000 Бк/м
3
. 

2
Чорнобильський Прес – Експрес / Інтернет-оглядач для учасників ЛНА на ЧАЕС. Режим доступу: 

http://chernobylpres.blogspot.com/2015/01/blog-post_51.html 
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умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім‘ї в розрахунку на одну особу за 

попередні шість місяців не перевищує податкову соціальну пільгу. 

Інші пільги та компенсаціїдля цієї категорії залишились без змін. 

Для потерпілих 4 категорії всі пільги та компенсації відмінено (тобто, із Закону 

вилучено повністю статтю 23). 

Зі ст. 30 «Пільги та компенсації потерпілим дітям та їх батькам»виключено: 

повне державне забезпечення дітей до вступу їх до школи (не старше 8 років) шляхом 

безплатного виховання (утримання) їх у державних та комунальних дошкільних навчальних 

закладах і надання щомісячної грошової допомоги, розмір якої визначається постановою 

Кабінету Міністрів України від 20.04.2007 року № 649 «Про встановлення розмірів виплат 

деяким категоріям громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» 

(щомісячна допомога до 3-х років 13,50 грн, до 6 років 26,50 грн); 

щорічне безплатне забезпечення потерпілих дітей путівками на оздоровлення строком 

до двох місяців. (Потерпілим дітям віком до 10 років разом з одним із батьків або особою, 

яка їх замінює, за умови, що така особа належить до постраждалих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, передбачалось забезпечення путівками для оздоровлення); 

щомісячні виплати в порядку та розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України 

від 20.04.2007 року №649, незалежно від інших виплат на кожну дитину шкільного віку, яка 

евакуйована із зони відчуження або народилася після 26 квітня 1986 року від батька або 

матері, які на час настання вагітностімають підстави належати до категорії 1 або 2,а також на 

кожну дитину, яка проживала у зоні безумовного (обов‘язкового) відселення з моменту 

аварії до прийняття постанови про відселення (щомісячна допомога у розмірі 16.50 грн); 

щомісячні виплати в порядку та розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України 

від 20.04.2007 року №649, сім‘ям на кожну дитину шкільного віку, яка стала інвалідом або 

перебуває на диспансерному обліку із захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, а 

також дітям шкільного віку, батьки яких стали інвалідами I або II групи чи померли 

внаслідок Чорнобильської катастрофи (щомісячна допомога у розмірі 32 грн); 

виплата грошової компенсації батькам потерпілих дітей, які не відвідують дитячі 

дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади (у тому числі й тих, які не перебуваютьв 

обліковому складі шкіл),на суму середньої вартості харчування в цих закладах, що 

встановлювалось органами місцевого самоврядування. 

Безкоштовне харчування учнів середніх загальноосвітніх шкіл, студентів коледжів і 

технікумів залишається лише в навчальних закладах, розташованих на територіях 

гарантованого добровільного відселення (третя зона). Оскільки змінами до чинного 

законодавства поняття четвертої зони виключено, то й безкоштовне харчування в шкільних 

закладах на цій території відмінено. 

Збережено надання жінкам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

відпустки по вагітності і пологах тривалістю 90 календарних днів до пологів і90 календарних 

днів після пологів, яка обчислюється сумарно і надається жінкам повністю, незалежно від 

кількості днів, фактично використаних до пологів, з оплатою в розмірі повного заробітку, 

незалежно від страхового стажу та місця роботи. 

З цього закону також виключено ст.37(компенсації громадянам, які проживають на 

територіях радіоактивного забруднення); ст. 39(доплата громадянам, які працюють на 

територіях радіоактивного забруднення); ст. 45 (збереження за працівниками середньої 

заробітної плати та стажу роботи при звільненні у зв‘язку з відселенням або самостійним 

переселенням). 

Статтею 60 вредакціїЗакону, який діяв до 31.12.2014 року, особам, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, надавались й інші пільги та компенсації, передбачені 

законодавством України. Новаїї редакція передбачає право особам, постраждалим 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, які мають одночасно право й на інші пільги та 

компенсації, передбачені законодавством України, вибір пільг та компенсацій відповідно 

лишедо одного із законів України. Отже, особам, які користуються пільгами інвалідів війни, 
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пільгами за професійною ознакою, пільгамидля працівників поліції тощо, припиняються 

пільги та компенсації для 1 категорії внаслідок Чорнобильської катастрофи, а саме: 

щомісячна компенсація вартості продуктів харчування, оздоровлення, забезпечення 

безкоштовноюсанаторною путівкою та відшкодування вартості проїзду один раз на рік по 

Україні. 

Пропозиції щодо підвищення радіаційної безпеки 

Держатомрегулювання спільно з ДСНС, іншими зацікавленими міністерствами та 

відомствами України необхідно опрацювати сучасні європейські підходи до планування та 

координації захисних заходів на ранній стадії ядерної аварії на АЕС та розробити узгоджені 

пропозиції щодо внесення змін до законодавства в частині запровадження «зон аварійного 

планування» для своєчасної реалізації превентивних та невідкладних заходів радіаційного 

захисту населення у разі загрози поширення аварійного викиду за межі промислового 

майданчика ядерної установки. 

Зокрема організації HERCA і WENRAвважають, що слід бути готовими доздійснення 

заходів з евакуації у радіусі до 5кмнавколо АЕС, укриття та йодної профілактики ‒до 20км. 

Спільна стратегія радіаційного захисту повинна бути визначена таким чином,щоб 

забезпечувалась можливість розширення зониевакуаціїдо 20км, укриття тайодної 

профілактики‒до 100км.Вокремих випадках необхідно забезпечити можливсть обмеження 

використання питної води з відкритих водойм та споживання сільгосппродуктів місцевого 

виробництва у радіусі до 300 км. 

ДСНС України та Мінприроди України, спільно з іншими зацікавленими 

міністерствами та відомствами, повинні відновити роботи зі створення Єдиної державної 

автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки в Україні, переглянути План 

заходів щодо створення Єдиної автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки 

на період до 2015 року, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України  

від 25 січня 2012 р. N 44-р, зважаючи нате, що терміни більшості запланованих заходів 

сплинули, а у низки виконавців змінились функції внаслідок адміністративної реформи. 

ДСНС України спільно з ДП НАЕК «Енергоатом» на базі Українського 

гідрометеорологічного центру необхідно запровадити в дію систему підтримки прийняття 

рішень JRODOS, що постачається в Україну в рамках проекту Європейської Комісії INSC 

U3.02/08, для управління аварійними надзвичайними ситуаціямиза межами майданчиків 

АЕС. 
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1.5 Стан хімічної безпеки 

В Україні налічується 931 об‘єкт, де зберігаються або використовуються у виробничій 

діяльності 308,07 тис. т небезпечних хімічних речовин (НХР), зокрема 4,08 тис. т хлору, 

202,66 тис. т аміаку та 101,33 тис. т інших небезпечних хімічних речовин. За ступенем 

хімічної небезпеки вони розподіляються таким чином: І ступінь – 65, ІІ – 128, ІІІ – 178, ІV – 

567 одиниць. 

У зонах вірогідного хімічного забруднення мешкає майже 10,24 млн осіб, що складає 

22,6% від загальної кількості населення країни. Частка мешканців областей, які можуть 

опинитися в зоні хімічного забруднення, складає в Дніпропетровській області 78,4%, 

Донецькій – 52,0%, Запорізькій – 53,2%, Сумській – 40,6%, Черкаській – 43,9%. Найбільш 

поширеними НХР в промисловості є: аміак, хлор, діоксид азоту, концентровані азотна та 

сірчана кислоти, метанол, бензол, карбамідно-аміачні суміші, їдкий натр, формалін. Через 

моральне старіння та брак комплектуючих чимало аміачно-холодильних установок 

перебуває в незадовільному стані. Як наслідок, у випадку надзвичайних ситуацій (НС) в зону 

хімічного ураження можуть потрапити понад 250 районів, де мешкає близько 20 млн осіб. 

Хімічну небезпеку створює й накопичення відходів, загальний обсяг яких перевищує  

35 млрд т. 

Території Донецької і Луганської областей характеризуються значною кількістю 

хімічнонебезпечних об‘єктів (ХНО) – надмірною концентрацією підприємств важкої 

індустрії зі зношеними основними фондами. Суттєву небезпеку становлять металургійні 

підприємства, агломераційні фабрики, хімічні та гірничодобувні підприємства. Зокрема у 

Донецькій і Луганській областях знаходиться близько 40 великих і середніх хімічних 

підприємств, які в 2013 році виготовляли близько 25% хімічної продукції від її загального 

обсягу виробництва в Україні. До цього додається щільна транспортна інфраструктура 

(магістральні трубопроводи, залізниці, автошляхи), що активно використовувались для 

транспортування НХР. 

Починаючи з 2014 р., на території обох областей тривають бойові дії із застосуванням 

важкого озброєння, що призводить до загибелі тисяч людей та значних руйнувань об‘єктів 

інфраструктури. Крім руйнування економічної і соціальної інфраструктури, втрачений 

контроль за значною кількістю ХНО, існують ризики диверсійних і терористичних актів на 

них або навмисного використання НХР. 

Одним із найбільш ймовірних факторів переходу всього регіону в стан надзвичайної 

ситуації транскордонного масштабу є ризик масового некерованого затоплення шахт 

унаслідок втрати енергопостачання, водовідливу та вентиляції. Наслідками підйому 

підземних вод до поверхні можуть стати затоплення значних територій та прилеглих міст і 

селищ, просідання поверхні на забудованих територіях, залізницях, автомагістралях, мостах, 

забруднення поверхневих і підземних водозаборів внаслідок некерованих витоків 

забрудненої води. Існує ризик міграції метану до підвалів, ярів, балок та улоговин рельєфу,  

і отже, зростання небезпеки вибухів і пожеж. Крім того, на території Донецької області 

знаходяться камера підземного атомного вибуху шахти ЮнКом, 1500 полігонів небезпечних 

відходів і 1300 териконів, з яких більше 350 горить. 

На території Луганської області, що підконтрольна українській владі, розташовано 

34 ХНО, на яких зберігається близько 73 тис. т НХР. 

Виробництво небезпечних хімічних речовин в Україні здійснюють близько 

200 підприємств хімічної, коксохімічної та нафтопереробної промисловості. У структурі 

виробництва НХР домінують кам‘яновугільні і нафтові смоли, пеки та їх сублімати, бензини, 

бензол, формальдегід, прекурсори (соляна, азотна і сірчана кислоти, толуол), аміак, 

мінеральні добрива та деякі інші хімікати (нітрат амонію, натрій нітрат, нітробензол). 

У 2014 році вироблено в цілому близько 10,5 млн т НХР, а їх імпорт минулого року 

(без урахування пестицидів) склав 2,6 млн т. У структурі імпорту переважають 

кам‘яновугільні і нафтові смоли, вуглеводні (бензини, гас, уайт-спірит), хризотиловий 
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азбест, калій гідроксид, галогеналкани, деякі окисники, метанол, ефіри (окис етилену) та 

напівпродукти. 

Головними факторами проведення оцінки рівня хімічної безпеки у сфері обігу, 

використання та утилізації НХР, що використовуються в сільському господарстві, є великі 

обсяги виробництва сільгосппродукції з використанням засобів захисту рослин, а також 

вільний доступ населення до певних хімічних речовин, що підвищує вірогідність їх 

неконтрольованого витоку та можливості подвійного застосування. 

Серйозну проблему і небезпеку для навколишнього середовища становлять пестициди 

або засоби захисту рослин. 

Загальна кількість використання пестицидів у 2015 році склала близько 43 тис. т. 

Загальна кількість наявних на території України непридатних або заборонених 

пестицидів на кінець 2015 року склала 6498 т. 

Протягом 2015 року на українському ринку знаходилось 11 діючих речовин особливо 

небезпечних пестицидів: алюміній фосфід, бродіфакум, бромадіолон, дифенацин, магній 

фосфід, метил бромід, метоміл, тефлутрин, флокумафен, циперметрин, цифлутрин. Крім 

того, використовувалось 2 види мінеральних добрив подвійного використання: карбамід та 

нітрат амонію. 

Особливо небезпечні діючі речовини пестицидних препаратів у 2015 році в Україні не 

вироблялися. Виробництво карбаміду склало 2152700 т, а нітрату амонію – 1543200 т. 

Обсяги внутрішнього споживання особливо небезпечних діючих речовин пестицидів 

становили близько 234 т, доля імпорту склала 100%. 

За даними Міністерства аграрної політики України обсяг неякісної та контрафактної 

продукції на роздрібному ринку засобів захисту рослин досягає 80%. ФАО оцінює обіг на 

ринку контрафактних засобів захисту рослин в Україні в 20-25%, що створює загрозу 

забруднення навколишнього природного середовища небезпечними пестицидами. 

Географічне положення України, наявність розвинутої мережі залізниць, 

автомобільних доріг, морських портів і трубопроводів створює умови для транзиту вантажів 

у великих обсягах,значна частина з яких є небезпечними вантажами (НВ), що, зокрема, 

містять НХР. 

На інтенсивність міжнародних транспортних перевезень хімічних речовин впливають 

особливості хімічної галузі України, яка характеризується експортною орієнтацією, і 

водночас значною залежністю від імпорту хімічної сировини, зокрема вуглеводнів, фосфатів, 

хлористого калію тощо. Крім того, продукцію хімічної галузі використовують близько 50 

секторів економіки, що створює необхідність перевезення значних об‘ємів хімікатів у межах 

країни та окремих територій. 

За інформацією Міністерства інфраструктури України загальні обсяги перевезення 

НВ у 2015 р. склали 22689 тис. т, проте випадків аварій під час транспортування НВ у 2013 – 

2015 рр. не зафіксовано. Разом з тим за даними «Аналізу стану безпеки руху, польотів, 

судноплавства в Україні за 2015 рік», на залізницях України за рік сталося 28 аварійних 

ситуацій, під час яких зафіксовано 21 випадок витоків НХР, а в 4 випадках внаслідок 

загоряння втрачено 97,6 т НВ. За наявною інформацією, у 2015 року сталось 10 аварійних 

ситуацій, у тому числі пов‘язаних з витіканням/випаровуванням НХР. 

Попередній досвід також свідчить про наявність проблем щодо запобігання аваріям 

під час транспортування НВ та ліквідації їх наслідків. Показовою є ліквідація аварії на 

залізниці з витоком токсичних хімікатів, яка трапилася 16 липня 2007 р. в Буському районі 

Львівської області, де під час транзитного перевезення жовтого фосфору з Казахстану до 

Республіки Польща (зійшли з колії та перекинулися 15 цистерн, ємністю 50 т кожна, 6 з яких 

загорілись). Під час ліквідації пожежі утворилася хмара з продуктів горіння, здійснювалась 

евакуація людей із 14 населених пунктів, що потрапили в зону ураження. З різними 

ступенями ураження було госпіталізовано 152 особи, а зона хімічного забруднення склала 

близько 90 км
2
. 
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За оцінкою ДСНС, небезпеку аварій під час транспортування становлять магістральні 

нафто-, аміако-, газопроводи, що небезпечні своєю робочою речовиною, яка ще й 

знаходиться під високим тиском. Наприклад, територією України пролягає унікальний 

об‘єкт транспортної інфраструктури хімічного комплексу – аміакопровід. Він є частиною 

магістрального аміакопроводу від м. Тольятті (РФ) до м. Южне (Одеська обл.), збудований у 

1979 – 1981 роках і відповідно знаходиться на межі строку безпечної експлуатації. Загальна 

довжина аміакопроводу становить 2417 км, із яких 1021 км проходить територією 8 областей 

України. За даними фахівців, під час повного навантаження кожен кілометр трубопроводу 

містить до 56 т аміаку. Незважаючи на наявність систем автоматичного контролю і 

перекриття магістралі у випадку надзвичайних подій, небезпека виникнення аварійних 

ситуацій залишається високою. Крім того, аміакопровід знаходиться поблизу зони збройного 

конфлікту, тому існує небезпека його пошкодження внаслідок бойових дій або диверсії. За 

даними ДСНС, у зоні можливого ураження внаслідок аварії аміакопроводу може опинитися 

від 200 до 15000 осіб. 

Факторами ризику є й інші елементи транспортної інфраструктури, зокрема залізничні 

та автомобільні шляхи і мости, значна частина яких була побудована багато років тому і нині 

не повною мірою відповідає технічним вимогам. Значним чинником ризику є також 

зношеність спеціального рухомого складу для перевезення НХР, який потребує оновлення, 

модернізації та оснащення сучасними технічними системами безпеки. 

Крім того, велику загрозу транспортуванню НВ становить збройне протистояння на 

сході України, неконтрольованість окремих територій і частини державного кордону та 

загальне зростання тероризму у світі. Внаслідок бойових дій із застосуванням важкого 

озброєння, диверсійних операцій, мінування територій і транспортних комунікацій 

відбувається руйнування об‘єктів транспортної інфраструктури Донецької, Луганської та 

суміжних областей України. За окремими офіційними повідомленнями Мінінфраструктури, 

лише з травня до грудня 2015 року через диверсії та бойові дії було пошкоджено  

1404 залізничні об‘єкти Донецької, Придніпровської та Південної залізниць. Зокрема 

пошкоджений 31 міст, а серед споруд – залізничні, автодорожні, пішохідні мости та 

шляхопроводи. 

У процесі забезпечення безпеки транспортування НВ вирішальну роль також відіграє 

людський фактор, тому постійне спеціальне навчання працівників-суб‘єктів перевезення НВ 

визначено одним з важливих завдань галузі. 

Слід відзначити, що Мінінфраструктури послідовно виконує функції компетентного 

органу у сфері перевезення НВ, зокрема розробляє і затверджує нормативно-правові акти з 

питань перевезення НВ та здійснює контроль за їх виконанням на всіх видах транспорту. 

З огляду на відносно невелику кількість аварійних ситуацій останніми роками, чинна 

система забезпечення безпеки транспортування НВ, у тому числі НХР, є достатньо 

ефективною. Проте процес транспортування НХР, що пов‘язаний з багатьма ризиками, в 

умовах поточної ситуації в Україні потребує постійного удосконалення заходів безпеки. 

Мініфраструктури проводить послідовну політику співпраці з міжнародними 

партнерами щодо обміну досвідом та залучення міжнародної технічної допомоги в сфері 

безпеки транспортування НВ. 

За даними Огляду про стан забруднення навколишнього природного середовища на 

території України на підставі спостережень гідрометеорологічних організацій у 2015 році в 

містах, де розташовані потужні підприємства металургійної промисловості та паливно-

енергетичного комплексу, а також у містах, які мають значний парк автомобілів, рівень 

забруднення атмосферного повітря значно перевищував граничнодопустимі концентрації 

формальдегіду, діоксиду азоту, фенолу, фтористого водню, оксиду вуглецю, завислих 

речовин. 

За даними того ж Огляду, якість вод за гідрохімічними показниками не відповідає 

нормативам за вмістом важких металів, амонійного та нітратного азоту, сульфатів. Випадки 

високого забруднення зареєстровані в річках басейну Дніпра, Західного Бугу, Сіверського 
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Дінця. У відносно задовільному стані знаходились води річок Карпат. Найбільшого 

забруднення водні об‘єкти зазнають від підприємств металургійної, гірничодобувної, 

хімічної, машинобудівної промисловості та житлово-комунального господарства. Головними 

причинами забруднення поверхневих вод є невисока якість існуючих систем очищення 

зворотних вод або навіть їх відсутність. 

У великих та промислових містах навколо підприємств металургійної, гірничо-

переробної, коксохімічної галузей внаслідок багаторічних викидів забруднювальних речовин 

в атмосферне повітря сформувалися зони забруднення ґрунтів зі значним перевищенням 

граничнодопустимих концентрацій забруднювальних речовин. За даними Огляду найбільш 

забрудненими у 2015 році виявились ґрунти Запоріжжя, Кривого Рогу, Ужгорода. 

Серйозну проблему і небезпеку для навколишнього середовища становлять 

небезпечні відходи. Організація, облік і контроль за утворенням, обробленням, 

знешкодженням, утилізацією та видаленням небезпечних відходів забезпечуються місцевими 

центральними органами виконавчої влади. 

За статистичними даними в місцях, спеціально відведених для відходів, накопичено 

понад 11,5 млрд т відходів, із яких понад 1% складають небезпечні відходи. Крім того, 

кількість місць захоронення відходів ІІІ – ІV класів значно зросла, а близько 60% із них не 

відповідають санітарним нормам. 

В Україні є 15 найбільш потенційно небезпечних промислових хвостосховищ з 

небезпечними відходами. На промисловому хвостосховищі з небезпечними відходами 

Домбровського кар‘єру значно підвищився ризик виникнення надзвичайної ситуації у разі 

його переповнення, що може призвести до транскордонного забруднення водних ресурсів. 

Аналіз імпорту НХР 2015 р., виконаний на підставі відкритої інформації Держстату та 

уточнений за даними ДП «Черкаський НДІТЕХІМ», дозволяє констатувати таке. 

У значних обсягах імпортуються: хризотилів азбест (24733,3 т); кам'яновугільні і 

нафтові смоли, пеки та їх сублімати, спирти, ефіри, прекурсори (сірчана та соляна кислоти, 

толуол, ацетон), хоча їхня частка в сукупному імпорті НХР є порівняно незначною (близько 

2,3%), та інші хімікати, що належєать до ІІ класу небезпеки. 

У незначних обсягах імпортуються: окиснювачі для рідиннопаливних двигунів, 

загальні обсяги – 16,264 т; гідразин та його похідні (алілгідразин та інші), що 

використовуються як компоненти ракетного палива (продукти подвійного використання). 

Наведений перелік не є вичерпним, оскільки окремі НХР імпортуються під 

узагальненим кодом УКТЗЕД, а в митних деклараціях на хімічну продукцію не завжди 

вказується номер CAS, що ускладнює ідентифікацію хімічної речовини. 

Загальний імпорт небезпечних речовин (без пестицидів) минулого року оцінюється в 

2,632 млн т (275 найменувань). При цьому частка особливо небезпечних хімічних речовин у 

загальній структурі імпорту НХР дорівнює 0,5% за фізичною вагою. 

Окремої уваги потребує питання контролю переміщення НХР з/на тимчасово 

окупованих територій на сході та через адміністративну межу з Автономною Республікою 

Крим. На теперішній час такий контроль здійснюється на пунктах в‘їзду-виїзду 

представниками митних підрозділів ДФС та ДПС. У той же час на законодавчому рівні 

питання щодо контролю за переміщенням хімічних речовин через відповідні лінії 

розмежування не врегульовано, що, як наслідок, може призвести до спроб завезення вглиб 

території України НХР з метою їх застосування як засобу терору. 

Аналіз небезпечних хімічних речовин є підставою для визначення токсичних, 

пожежних та вибухових властивостей хімічних речовин (сумішей) і розроблення відповідних 

національних стандартів, ліцензування та контролю поводження з хімічними речовинами, 

проектування належних технологічних схем їх виробництва або використання. За даними 

МОЗ матеріальна база та рівень кваліфікації фахівців санітарно-гігієнічних лабораторій в 

Україні дозволяє визначати склад і вміст токсичних хімічних речовин для оцінки їх 

відповідності технічним умовам. Але методики аналізу базуються на застарілих радянських 
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ГОСТ, тому потрібен перехід на нові Технічні регламенти з виробництва хімічної продукції і 

впровадження європейських методик. 

Для проведення аналітичних досліджень санітарно-гігієнічні лабораторії 

використовують обладнання понад 40 найменувань. Але ці прилади переважно застарілі. 

Національне виробництво сучасних аналітичних приладів практично відсутнє. Протягом 

останніх 3 років усі санітарно-гігієнічні лабораторії були атестовані за програмою 

зовнішнього контролю достовірності результатів вимірювань об‘єктів довкілля та харчових 

продуктів. 

Окремі хіміко-аналітичні та токсикологічні лабораторії оснащені сучасним 

обладнанням, забезпечені кваліфікованим персоналом, інформаційно-довідковими системами 

для виявлення та ідентифікації хімічних речовин і встановлення їх небезпеки (токсичності). До 

них, наприклад, відноситься Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної 

безпеки МОЗ України, акредитований Європейським Агентством з лабораторією з 

превентивної токсикології за вимогами GLP, який забезпечує визначення токсичних 

властивостей пестицидів і агрохімікатів відповідно до міжнародних стандартів, з визнанням 

результатів наглядовими органами ЄС. У складі Центру є відділ гігієни пестицидів і 

агрохімікатів з лабораторіями аналітичної хімії і токсичних відходів та акредитований 

Діоксиновий центр. 

Оцінка відповідності інших хімічних речовин та сумішей хімічних речовин 

(будівельних матеріалів, добрив, миючих засобів та інших сумішей), обіг яких на ринку 

визначається певними технічними умовами здійснюється понад 50 випробувальними 

лабораторіями органів стандартизації або незалежними випробувальними лабораторіями, 

акредитованими згідно з ДСТУ ISO/ISO 1725-2001, але самі випробування здійснюються за 

старими методиками, визначеними ГОСТ, і потребують переходу на міжнародні стандарти. 

Таким чином, наявні хіміко-аналітичні та токсикологічні лабораторії загалом мають 

необхідне обладнання і кваліфікований персонал для виявлення, ідентифікації хімічних 

речовин і встановлення їх небезпеки (токсичності). Однак методи аналізу потребують 

гармонізації з європейськими стандартами згідно з Технічними регламентами (ТР) на певну 

продукцію, а матеріально-технічна база потребує модернізації до сучасних міжнародних 

вимог. 

Випробувальні лабораторії з оцінки відповідності продукції потребують акредитації 

згідно з вимогами ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 та впровадження європейських стандартів з 

оцінки відповідності хімічних речовин та сумішей, визначених у галузевих ТР. 

В Україні відсутня «референс-лабораторія», обладнана та акредитована згідно з 

вимогами ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 для з‘ясування природи та характеристик «невідомих» 

речовин або «невизначених» хімікатів, що виявляються під час надзвичайних подій, яка була б 

спроможна оперативно та достовірно робити необхідні експертні висновки. 

Висновки: 

Головними чинниками проблем і недоліків забезпечення належного рівня хімічної 

безпеки в Україні на сучасному етапі є: 

недостатня увага з боку держави до сфери хімічної безпеки як важливої складової 

системи радіаційної, хімічної, біологічної, ядерної (РХБЯ) безпеки та Національної безпеки в 

цілому; 

брак координації дій між урядовими інституціями та їх недостатня взаємодія з 

експертним середовищем і громадським сектором у впровадженні ефективних механізмів 

національної системи забезпечення хімічної безпеки й захищеності; 

брак координації як у взаємодії з міжнародними структурами і партнерами, так і на 

міжвідомчому рівні; 

брак чіткої відповідальності, розподілу повноважень і координації між відомствами, на 

які покладаються завдання забезпечення хімічної безпеки; 
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понад 90% об‘єктів підвищеної небезпеки не мають автоматизованих систем раннього 

виявлення загрози та оповіщення, які мають бути встановлені згідно з Кодексом цивільного 

захисту; 

не в повному обсязі фінансуються першочергові заходи з поліпшення захисту хімічно 

небезпечних об‘єктів відповідно до Загальнодержавної цільової програми захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 

роки; 

національна законодавча та нормативно-правова база у сфері хімічної безпеки й 

охорони праці щодо виготовлення, зберігання та використання мінеральних добрив і засобів 

захисту рослин не гармонізована з європейською, не забезпечує належних умов для 

запобігання постачанню на ринок контрафактних і контрабандних пестицидів та контролю у 

разі їх подвійного використання; 

національна законодавча і нормативно-правова база щодо перевезень небезпечних 

вантажів, зокрема НХР, у цілому сформована і гармонізована із законодавством ЄС та 

враховує основні положення нормативних документів ООН. Однак у зв‘язку з імплементацією 

Угоди про асоціацію з ЄС важливим завданням є впровадження Директиви 2008/68/ЄС про 

внутрішні перевезення НВ, яка встановлює єдині правила для безпечного міжнародного 

перевезення НВ і належного функціонування спільного ринку транспортних перевезень; 

серйозну проблему і небезпеку для навколишнього середовища становлять небезпечні 

відходи; 

на законодавчому рівні не визначений державний орган, який виконував би функції з 

координації дій центральних органів виконавчої влади та не врегульовано питання щодо 

порядку дій (взаємодії) центральних та місцевих органів виконавчої влади у разі виявлення 

спроби незаконного переміщення небезпечних хімічних речовин через державний кордон; 

проблема організації збору та знищення відходів розв‘язується тільки частково через 

відсутність сучасної системи знищення токсичних відходів та відповідних технологічних 

установок; 

інформаційно-просвітницька діяльність з хімічної безпеки поза межами навчальних 

закладів обмежена. Інформаційно-освітня діяльність щодо хімічної безпеки та захищеності, 

культури хімічної безпеки для населення та громадськості є також обмеженою та 

фрагментарною і не отримала належної уваги з боку держави. Освіта не дає необхідної 

інформації про «хімічні» загрози, можливості подвійного використання хімічних речовин, 

існування отруйних речовин та хімічної зброї. 

Шляхи розв’язання проблем та недоліків забезпечення належного рівня хімічної 

безпеки в Україні: 

Враховуючи вищезазначене, доцільно: 

ініціювати внесення на розгляд Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) 

питання щодо проблем забезпеченням хімічної безпеки та, з урахуванням існуючих загроз, 

пропонувати створення спеціального координаційного органу при РНБО та визначення 

відповідного виконавчого органу при Кабінеті Міністрів України; 

розробити Концепцію хімічної безпеки України;  

розробити Стратегію адекватної відповіді на хімічні загрози, що враховує комплексні 

заходи, спрямовані на нейтралізацію усього спектра РХБЯ загроз, та Державну програму її 

реалізації з належним фінансовим забезпеченням. 

започаткувати національний Контактний пункт з імплементації Резолюції 1540, при 

якому мала б запрацювати робоча група з розроблення відповідного Національного плану дій;
 

з метою усунення недоліків в імплементації Стокгольмської, Базельської і 

Роттердамської конвенцій створити національний Центр з питань синергії «хімічних» 

конвенцій із завданням їх комплексного та узгодженого впровадження;
 

удосконалити порядок моніторингу та аналізу ефективності міжнародної технічної 

допомоги у сфері хімічної безпеки;
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започаткувати багатосторонній міжнародний проект, спрямований на підтримку 

ефективної взаємодії Уряду та інститутів громадянського суспільства під час підготовки та 

формування рішень у сфері забезпечення хімічної безпеки і захищеності.
 

ситуація в східних регіонах України вимагає створення мобільних груп реагування на 

РХБЯ загрози, оснащення цих підрозділів сучасними пересувними лабораторіями із засобами 

радіаційної і хімічної розвідки та опанування особовим складом рятувальних служб 

передового досвіду з реагування на НС хімічного характеру. 

розробити Технічний регламент щодо засобів захисту рослин, гармонізований з 

відповідним Регламентом ЄС № 1107/2009, що створить умови для зменшення ризиків впливу 

пестицидів на навколишнє природне середовище і здоров‘я людини, постачання на ринок 

контрафактних і контрабандних засобів захисту рослин, які можуть використовуватись 

терористами для виготовлення і застосування високотоксичних засобів масового ураження, 

посилить державний контроль за продуктами подвійного використання відповідно до 

положень Резолюції 1540;
 

розробити Технічний регламент щодо мінеральних добрив, гармонізований з 

відповідним Регламентом ЄС № 2003/2003, що створить умови для зменшення ризиків 

постачання на ринок контрафактних і контрабандних мінеральних добрив, які можуть 

використовуватись для виготовлення вибухових сумішей, посилить державний контроль за 

продуктами подвійного використання відповідно до положень Резолюції 1540.
 

продовжити роботу щодо гармонізації українського законодавства з міжнародними 

нормами, зокрема, неухильно дотримуватись Плану імплементації Директиви 2008/68/ЄС, що 

дозволить привести норми національного законодавства у відповідність до норм законодавства 

ЄС у сфері безпеки перевезення НВ;
 

розробити механізм оперативного залучення наукових кадрів-хіміків і профільних 

наукових установ для надання консультативної допомоги в разі виникнення НС з НХР;
 

організовувати навчання цільової аудиторії з метою вивчення передових практик та 

обміну досвідом впровадження заходів безпеки перевезення НХР і ліквідації наслідків 

аварійних ситуацій спільно з фахівцями з країн ЄС.
 

для уникнення ризику створення НС, пов‘язаних з переповненням промислових 

хвостосховищ, необхідно вжити заходів щодо реалізації проектів перероблення цих відходів із 

залученням міжнародних донорів;
 

прискорити приведення моніторингу стану навколишнього природного середовища у 

відповіднодо вимог Директиви 2008/50/ЄС щодо якості атмосферного повітря та Директиви 

2000/60/ЄС щодо водної політики;
 

впровадити контроль забруднення навколишнього середовища промисловими 

викидами згідно з Директивою 2010/75/ЄС.
 

вжити заходів щодо прискорення приведення Закону України «Про відходи» 

відповіднодо Директиви 2008/98/ЄС.
 

доповнити чинне законодавство в частині, що стосується контролю переміщення через 

державний кордон України НХР;
 

на базі науково-дослідних інститутів відповідно до профілю їх діяльності створити 

хіміко-аналітичні та токсикологічні центри (референс-лабораторії) з метою здійснення 

моніторингу, виявлення та ідентифікації НХР;
 

вжити заходів щодо акредитації випробувальних лабораторій з оцінки відповідності 

продукції згідно з вимогами ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 та впровадження європейських 

стандартів з оцінки відповідності хімічних речовин та сумішей. 

створити національну систему спеціалізованих (ліцензованих) підприємств зі 

знешкодження токсичних відходів;
 

поглибити ознайомлення студентів та працівників установ з особливостями 

«подвійного характеру» хімічних речовин, для чого, зокрема, використати рекомендації та 

лекційні матеріали, розроблені міжнародною групою за Проектом-31 ЄС;
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закріпити в нормативних документах персональну відповідальність працівників 

хімічних лабораторій за порушення правил безпеки та обігу хімічних речовин.
 

для подолання недоліків обізнаності громадськості, якості навчання та освіти цільової 

аудиторії, спеціалістів з питань хімічної безпеки необхідно переглянути зміст навчальних 

загальних програм з безпеки життєдіяльності та спеціальних курсів професійної спрямованості 

для суттєвого розширення та поглиблення знань із сучасних підходів забезпечення хімічної 

безпеки та захищеності. 

Слід також реалізувати низку заходів із впровадження культури поводження з 

хімічними речовинами – «культури хімічної безпеки», зокрема підготовку посібників та 

довідкової літератури, запровадження циклів спеціалізованих телепередач. 

Для використання інформації про хімічні речовини доцільно створити єдиний 

національний інформаційний ресурс про хімічні речовини на веб-сайті відповідного органу 

виконавчої влади. Ресурс має складатися з публічної та конфіденційної (більш детальної 

інформації з обмеженим доступом) частин, що сформовані на основі даних державної 

реєстрації хімічних речовин, та повинен містити необхідну інформацію для дотримання 

належного рівня хімічної безпеки і захищеності. 
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1.6 Стан безпеки в електроенергетичних системах 

На виконання вимог ст. 53 Кодексу цивільного захисту України та з метою 

забезпечення належного рівня безпеки в умовах надзвичайних ситуацій на підприємствах 

паливно-енергетичного комплексу триває робота щодо впровадження автоматизованих 

систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення працюючого персоналу 

у разі їх виникнення. 

Енерго- та газопостачальними компаніями у взаємодії з територіальними 

підрозділами ДСНС, органами місцевого самоврядування розроблено і затверджено 

Плани спільних дій, спрямованих на локалізацію та ліквідацію аварій в системах тепло -, 

електро-, водо- та газопостачання.  

У рамках зазначених Планів здійснюється інформування оперативно-

диспетчерської служби Головних управлінь ДСНС про надзвичайні події, організацію 

аварійно-відновлювальних робіт, подачу електроенергії до об‘єктів життєзабезпечення за 

резервними схемами та їх відключення від електро- і газопостачання. 

У 2015 році автоматизовані системи впроваджувалися на об‘єктах теплових 

електростанцій (НАК «Енергетична компанія України – 78 потенційно небезпечних 

об‘єктів (далі – ПНО), об‘єктів підвищеної небезпеки (далі – ОПН), атомних 

електростанцій (ДП НАЕК «Енергоатом») – 6 ПНО (ОПН), підприємств з видобування 

нафти і газу, магістральних нафто- і газопроводів (НАК «Нафтогаз України» – 230 ПНО 

(ОПН) та на ПНО гідротехнічних споруд Дніпровського та Дністровського каскадів (ПАТ 

«Укргідроенерго» – 10 ПНО) тощо.  

Всього, за даними підприємств ПЕК, функціонує 175 об‘єктів, на яких повинні 

впроваджуватись АСРВО.З цієюметоюрозроблено 129 технічнихі120робочих проектів, 

проведено монтаж 11 автоматизованих систем, введено в експлуатацію і функціонують на 

об‘єктах 9 автоматизованих систем.  

Гідротехнічні споруди (ГТС) Дніпровського та Дністровського каскадів 

гідроелектростанцій (ГЕС, ГАЕС), які входять до складу ПАТ «Укргідроенерго», 

належать до найбільш відповідальних інженерних споруд з підвищеною економічною, 

соціальною і екологічною значимістю. 

Відповідно до наказу Міненерговугілля України від 14.05.2014 р.№353З, з метою 

підвищення безпеки енергетичних та гідродинамічних об‘єктів міжвідомчою комісією 

проведено комплексне обстеження гідротехнічних споруд та обладнання.  

У зв‘язку з цим протягом всього періоду їх експлуатації проводяться регулярні 

інструментальні та візуальні спостереження за станом ГТС відповіднодо галузевих 

нормативних документів. На всіх ГЕС та ГАЕС функціонують групи нагляду за станом 

ГТС у складі гідротехнічних цехів, які проводятьоперативний збір інформації про стан 

споруд, аналізують отриману інформацію. Ремонтні бригади виконують ремонти і 

усувають виявлені недоліки. За результатами спостережень гідротехнічні цехи готують 

річні звіти про стан ГТС, аналіз отриманої інформації та видачу рекомендацій щодо 

поліпшення їх роботи. Міжвідомча комісія, що створюється кожні 5 років, виконує 

обстеження гідротехнічних споруд ГЕС і складення актів. За результатами її роботи 

надано висновок про те, що гідротехнічні споруди напірного фронту ПАТ 

«Укргідроенерго» та їх механічне устатковання знаходяться в працездатному стані, 

відповідають вимогам і можуть виконувати своє функціональне призначення в проектних 

режимах.  

У рамках виконання Комплексної програми реконструкції гідровузлів 

ПАТ «Укргідроенерго,інститут ПАТ «Укргідропроект» провів дослідження гідравлічних 

режимів гідровузлів. У результаті виконання зазначеної програми та досліджень дані про 

погіршення стану гідротехнічних споруд Товариства не надходили.  
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Вінницька область 

ПАТ «Вінницяобленерго» здійснює ліцензовану діяльність з передачі та постачання 

електричної енергії на території Вінницької області до споживачів у 27 районах області та в 

обласному центрі (м. Вінниця). 

Джерелами зовнішнього електропостачання мереж ПАТ «Вінницяобленерго» є 

вузлові ПС 330-750 кВ (Козятин-330, Бар-330, Вінниця-330, Вінниця-750), Ладижинська 

ТЕС, Дністровська ГЕС, які розташовані в межах території області. 

Загальна протяжність високовольтних електричних мереж 35-110 кВ: 

ПЛ-35 кВ складає 2100,422 км; 

ПЛ-110 кВ складає 2182,160 км; 

КЛ-35 кВ складає 11,600 км. 

Загальна кількість розподільчих електромереж 0,4-10 кВ по області становить: 

ПЛ 6-10 кВ – 14347,000 км; 

ПЛ-0,4 кВ – 22702,300 км; 

КЛ 6-10 кВ – 1113,200 км; 

КЛ-0,4 кВ – 549,600 км. 

В експлуатації перебуває: 

ПС-110 кВ – 82 шт.; 

ПС-35 кВ – 109 шт.; 

ПС-10/0,4 – 10127 шт. 

Кількість спожитої електроенергії становила 2 млрд 653 млн 590 тис. кВт/год. 

Для забезпечення надійного постачання електричної енергії до споживачів області та 

забезпечення сталого функціонуванняелектромереж області в 2015 році в ПАТ 

«Вінницяобленерго» проведено капітальний ремонт електричних мереж, який виконаний 

згідно з річним планом у визначені терміни. 

Протягом2015 року в електричних мережах області надзвичайних ситуацій не було. 

Під час несприятливих погодних умов на території Вінницької області виникали 

пошкодження електричних мереж, автоматичні спрацювання та відключення споживачів, 

окремих населених пунктів. 

Житомирська область 

Електроенергетична система ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» є однією з розвинених та 

важливих галузей в області. Загальна потужність системи складає 490 МВт. Вона включає  

9035 трансформаторних підстанцій і понад 35 тис. км розподільчих мереж напругою 

0,4-110 кВ. Експлуатацію, обслуговування та дотримання безпеки в роботі системи 

здійснюють 24 структурні підрозділи та ремонтно-виробничі потужності Компанії. 

Для забезпечення надійного, безперебійного та безпечного функціонування 

електроенергетичної системи Компанії протягом 2015 року виконано ряд технічних та 

організаційних заходів, основні з яких: 

капітальний ремонт електричних мереж 0,4-110 кВ, в тому числі повітряних ліній 

понад 3470 км та 2004 підстанцій; 

відновлено 727 пошкоджених кабельних ліній, замінено 3337 опор; 

розчищено 2700 км трас; 

проведено роботи щодо модернізації систем захисту та автоматики на 7-ми 

підстанціях. 

замінено та відремонтовано понад 837 од. обладнання підстанцій та розподільчих 

мереж. 

Протягом2015 року в електричних мережах області надзвичайних ситуацій не було.  

Кіровоградська область 

У рамках виконання Комплексної програми реконструкції гідровузлів Дніпровського 

Каскадуна 1990 – 2015 роки із залученням можливостей інституту «Укрінжгеодезія» 



 

80 
 

здійснено 2 етапи високоточних інженерно-геодезичних спостережень за деформаціями 

греблі Кременчуцької ГЕС з виявленням впливу вибухових робіт Власівського гранкар‘єру,а 

спеціалістами Національного університету «Львівська політехніка» проведені роботи з 

визначення горизонтальних зміщень гідротехнічних споруд.З використанням можливостей 

ЗАТ «Аверс» проведені комплексні підводно-технічні обстеження бетонної греблі та 

прилеглого верхового укосуземляноїгребліГЕС. У рамках вищевказаної програмиінститут 

«Укргідропроект»проаналізував сучасний стан гідроспоруд, провів дослідження 

гідравлічних режимів гідровузлів верхової ступені Дніпровського Каскаду.У результаті 

виконання вказаних програм та досліджень дані про погіршення стану гідротехнічних споруд 

КремГЕС не надходили. 

З метоюпідвищення безпеки енерго- та гідродинамічного об‘єкта та на 

виконаннянаказуМіненерговугілляУкраїнивід14травня2014року№ 353, міжвідомча комісія 

23 червня 2014 року провела обстеження гідротехнічних споруд та обладнання (проводиться 

один раз на 5 років або позачергово). Обстеження виконувались в обсязі вимог ГКД 

34.03.106-2003 «Безпека гідротехнічних споруд і гідротехнічного обладнання електростанцій 

України. Положення про галузеву систему нагляду» та відповідно до ГКД 34.21.342-2003 

«Типова технічна програма обстеження гідротехнічних споруд і гідромеханічного 

обладнання електростанцій». За результатами комісійного обстеження встановлено, що 

технічний стан гідротехнічних споруджень та механічного обладнання Кременчуцької ГЕС 

знаходяться в працездатному експлуатаційному стані, відповідають вимогам проекту і 

можуть виконувати функціональну призначеність в проектних режимах. 

У 2015 році з метою підвищення надійності та безпеки експлуатаціїу проектних 

режимах гідровузлів ПАТ «Укргідроенерго» було укладено додаткову угоду з ПАТ 

«Укргідропроект» на проведення комплексних досліджень поточного стану гідротехнічних 

споруд ГЕС ГАЕС «Укргідроенерго». В рамках даної угоди фахівцями ПАТ 

«Укргідропроект» було виконано ряд відповідних досліджень та обстежень, а саме:  

 уточнення кліматичних характеристик розташування гідроспоруд та виконання вітро-

хвильових розрахунків; 

 розрахунок трансформації високих водопіль; 

 виконання інженерно-гідрологічних робіт. Гідрографічні роботи на ділянці основних 

споруд Кременчуцької ГЕС; 

 інженерно-геологічні роботи. Дослідження тіла і основ гребель (геотехнічні і 

фільтраційні характеристики грунтів); 

 будівля ГЕС, водозливна гребля, правобережна гребля (між Табурищанським мисом і 

шлюзом),гребля між шлюзом і будівлею ГЕС, лівобережна острівна ділянка греблі, 

лівобережна руслова ділянка греблі; 

 інженерно-геофізичні вишукування (радіоізотопний каротаж грунтів тіла і основи 

земляної дамби); 

 візуальне обстеження сучасного стану споруд, збір та аналіз проектних та виконавчих 

матеріалів, матеріалів попередніх обстежень; 

 інженерно-геологічні роботи та спеціальні інженерно-геофізичні вишукування. 

Геофізичні дослідження в свердловинах. Сейсмопрозвучування; 

 дослідження і аналізування фільтраційного режиму та роботи дренажної системи 

земляних гребель КременчуцькоїГЕС; 

 інжененерно-геодезичні роботи. Лівобережна поіменна ділянка греблі. Лівобережна 

терасна ділянка греблі; 

 інженерно-геологічні роботи та спеціальні інженерно-геофізичні вишукування 

правобережної греблі, греблі між шлюзом і ГЕС, лівобережної острівної, заплавної, терасної 

та безнапірної греблі Кременчуцької ГЕС. 

 За результатами проведення вищезазначених робіт сформовано базу даних для 

проведення аналізу фільтраційного режиму і оцінки стану дренажної системи, а також 

отримано висновок про те, що гідротехнічні споруди Кременчуцької ГЕС перебувають в 
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працездатному експлуатаційному стані і здатні виконувати свої функціональнупризначеність 

в проектних режимах.  

Крім того, встановлено, що інтенсивність проектного і максимального розрахункового 

землетрусів для частини споруд Кременчуцької ГЕС може бути підвищена з шести балів до 

семи, атакожте,щонайвищийрівеньуверхньомуб‘єфі під час пропуску високих водопіль 

(0,01% забезпеченості) через Кременчуцький гідровузол становить 82,5. 

У2014році введений в дію комплекс програмно-технічних засобів «Овація», який 

забезпечує дистанційне управління від диспетчерського центру «Укргідроенерго» з 

гідроагрегатами та його допоміжними системами за всіма режимами, щовимагаються 

технологічним процесом.Крім того, забезпечується належна взаємодія з протиаварійною 

автоматикою. 

З метою забезпечення безперебійної роботи станціїта запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій на енергооб'єкті протягом 2014 року виконано 

капітальнийремонтгідроагрегатів№№ 2, 5, 7, 10.На 10гідроагрегатах виконано поточний 

ремонт згідно з річним графіком. Всі капітальні та поточні ремонти виконані якісно, без 

продовження визначених термінів.  

Протягом2015рокувиконаний капітальний ремонт гідроагрегатів №№ 1, 6, 12.На 11 

гідроагрегатах виконано поточний ремонт згідно річного графіка. Всі капітальні ремонти 

виконано якісно, без подовження визначених термінів.  

В області функціонують ПАТ "Кіровоградобленерго" таКіровоградські магістральні 

електромережі. 

ПАТ «Кіровоградобленерго» має відособлені підрозділи–філії, які обслуговують 21 

адміністративний район і 4 міста: Кіровоград, Знам`янка, Олександрія, Світловодськ.  

Кіровоградські магістральні електричні мережі (КірМЕМ) проводятьексплуатацію 

повітряних ліній електропередач напругою 330-750 кВ і трансформаторних підстанцій 330 

кВ. 

 

Характеристика повітряних ліній: 

довжина ліній напругою 330кВ – 714,4 км 

довжина ліній напругою 750кВ – 364,2 км 

 

Характеристика трансформаторних підстанцій: 

ПС «Кварцит-330» – 2 х 250 мВА 

ПС «Побужжя-330» – 2 х 250 мВА 

ПС «Українка-330» – 2 х 250 мВА 

 

Аварійна (надзвичайна) ситуація у системі енергозабезпечення може скластися у разі 

пошкодження ліній та опор об‘єктів енергетики від:  

штормового вітру– 25 м/сек i більше 

сильного налипання снігу– 35 мм i більше 

сильного обмерзання– 20 мм i більше 

високого рівня води– повінь, затоплення 

землетрусу– 5 – 6 балів 

Протягом2015 року в електричних мережах області надзвичайних ситуацій не 

виникало.  

Миколаївська область 

Електропостачання області здійснюєтьсявід єдиної державної енергосистеми через 

21 вузлову підстанцію 154/35 кВ, які в свою чергу передають електроенергію через 

підстанції 35/10, 35/6 кВ на електропідстанції населених пунктів і господарських об‘єктів. 

В області налічується: 

електропідстанції 154/35 кВ – 21; 
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електропідстанції 35/10-6 кВ – 197; 

електропідстанції 10-6/0.4 кВ – 4168. 

Електромережа має довжину 32165 км. 

Підчас великих аварій на підстанціях 150 кВ «Першотравнева», «Вознесенська», 

«Снігурівка», «Баштанка», «Новий Буг», «Єланець» відповідні райони можуть виявитися 

практично цілком відключеними від електропостачання. 

У разі великих аварій на підстанціях 150 кВ, розташованих у м. Миколаєві, можуть 

бути відключені об'єкти і житловий сектор міста. 

До найбільш небезпечних гідродинамічних об‘єктів області можна віднести сорок 

п‘ять водосховищ ємністю більше 1,0 млн м
3
, найбільші з яких: 

Ташлицьке – 86 млн м
3
; 

Олександрівське – 134,0 млн м
3
 (після заповнення до відмітки 20,7 м); 

Софіївське – 36,0 млн м
3
; 

Щербанівське – 15,7 млн м
3
; 

Степове – 13,8 млн м
3
.  

З метою запобігання надзвичайним ситуаціям і зниження їх негативних наслідків на 

гідродинамічних об‘єктах проведено комплекс організаційних, інженерно-технічних і 

спеціальних заходів, зокрема: 

всі водосховища обладнано водомірними постами, налагоджено радіо- та телефонний 

зв‘язок, ведеться постійний моніторинг за дотриманням встановленого режиму експлуатації 

гідротехнічних споруд; 

перевірено гідромеханічне устатковання, організований контрольза його роботою; 

особовий склад проінструктовано і проведено тренування; 

проведено планові ремонтно-відновлювальні роботи; 

створено матеріальні резерви (аварійні запаси матеріалів) 

проведено обстеження гідротехнічних споруд водосховищ; 

сформовані чергові і аварійно-ремонтні бригади, які укомлектовані персоналом і 

технікою. 

Протягом2015 року в електричних мережах області надзвичайних ситуацій не 

виникало.  

Полтавська область 

За 2015 рік на території Полтавської області за кодом 10760 «Аварії в електричних 

мережах» (ДК 019:2010)сталося 3 події:  

31.03.2015 року внаслідок несприятливих погодних умов сталося відключення від 

електроенергії в декількох районах області; 

16.04.2015 року внаслідок несприятливих погодних умов сталося відключення від 

електроенергії в декількох районах області; 

20.07.2015 року внаслідок несприятливих погодних умов сталося відключення від 

електроенергії в декількох районах області. 

Дніпропетровська область 

ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» (далі – Товариство) здійснює постачання 

електричної енергії понад 40 тис. юридичним та 1,5 млн побутовим споживачам у регіонах 

Дніпропетровської області площею близько 32 тис. км
2
. Загальний об‘єм передачі 

електроенергії складає близько 20% від всього її споживання в країні – більше  

23 млрд кВт/годин на рік. 

Надзвичайних ситуацій всіх рівнів, а також аварій I та II категорій в електричних 

мережах Товариства у 2015 році не виникало. 

Для покращення якості електричної енергії та надійності електропостачання в 

Дніпропетровській області виконувались роботи з реконструкції повітряних ліній 

електропередачі 35 кВ (ПЛ-35 кВ Л-515/516; ПЛ-35 кВ Л-ДОЛ-31) та виконано роботи з 
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реконструкції та будівництва на 81 об‘єктах електричних мереж 0,4-10 кВ по території області. 

Усього реконструйовано та побудовано 69,49 км ліній електропередачі 0,4-150 кВ. 

Протягом 2015 року аварійний запас матеріалів та обладнання для забезпечення 

аварійно-відновлювальних робіт в електричних мережах, норми якого затверджені наказом 

по ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» № 632а/1001 від 10.11.2015 р.,використовувався та 

поновлювався згідно із встановленим порядком та правилами. 

Івано-Франківська область 

Виробництво електроенергії в області здійнюється Бурштинською ТЕС ПАТ «ДТЕК 

Західенерго»,«Калуська ТЕЦ» ДПЗД «Укрінтеренерго».  

На Бурштинській ТЕС ПАТ «ДТЕК Західенерго» встановлено 12 енергоблоків 

загальною потужністю 2300 МВт.  

З 01 липня 2002 року ТЕС працює відокремлено від ОЕС України, паралельно з 

об‘єднаною енергетичною системою Європи в режимі «Острова Бурштинської ТЕС», 

забезпечує експорт електроенергії та електропостачання Івано-Франківської, Львівської та 

Закарпатської областей.  

У 2015 році Бурштинською ТЕС вироблено 10,0 млрд кВт/год електроенергії.  

У плані підготовки до осінньо-зимового періоду 2014 – 2015 років на 

ТЕСвідремонтовано усі 12 енергоблоків.  

«Калуська ТЕЦ» ДПЗД «Укрінтеренерго» (державне підприємство) забезпечує 

тепловою енергією господарські товариства, що утворились в процесі реструктуризації ВАТ 

«Оріана», та житлово-комунальну сферу м. Калуша в опалювальний період. 

Встановлена потужність ТЕЦ: по електричній енергії – 200 МВт, тепловій енергії – 

950 Гкал/год.  

У 2015 році Калуською ТЕЦ вироблено 189,7 млн кВт/годелектричної енергії, 106,4 

тис. Гкал теплової енергії). 

Калуською ТЕЦ забезпечується безперебійна подача теплоносія на м. Калуш. 

Енергопостачальні підприємства області ПАТ «Прикарпаттяобленерго» забезпечують 

безперебійне електро-, газопостачання всіх категорій споживачів області, підтримують на 

належному рівні електричні мережі. 

ПАТ «Прикарпаттяобленерго» отримує електроенергію від об‘єднаної енергосистеми 

України і від «Острова Бурштинська ТЕС» та обслуговує понад 26 тис. км повітряних 

ліній0,4-110 кВ, 130 трансформаторних підстанцій напругою 35-110/10 кВ, 5,7 тис. 

трансформаторних підстанцій (ТП) 6-10/0,4 кВ. Щорічно електромережами товариства 

передається споживачам області близько 2 млрд кВт/
год

 електроенергії. Найбільшими 

споживачами є підприємства нафтогазового комплексу, хімічної і машинобудівної 

промисловості, промисловості будівельних матеріалів. Усі роботи, пов‘язані з будівництвом, 

реконструкцією і модернізацією електромереж, проводятьсязгідно з щорічними 

інвестиційними програмами, які затверджуються НКРЕ України. 

Разом з тим, на території області значна частина ліній електропередач побудована в  

60 – 70 роки минулого століття і потребує не лише капітального ремонту, але й реконструкції 

і повної заміни на окремих ділянках. Особливо гострою ця проблема є у гірських районах, де 

більш як 40 відсотків (2,5 тис. км) ЛЕП-0,4-10кВ підлягають повній заміні або реконструкції, 

оскільки вичерпали свій амортизаційний ресурс і перебувають в аварійному стані.  

З метою підвищення безпеки електромереж ПАТ «Прикарпаттяобленерго» у 2016 році 

заплановано продовжити перебудову 11,24 км повітряних електроліній 0,4-10 кВ із 

застосуванням ізольованих проводів а також заміну 1577 аварійних опор. 

Протягом2015 року в електричних мережах області надзвичайних ситуацій не 

виникало. 
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Аварії на електроенергетичних системах 

Найбільший ризик виникнення аварій на електроенергетичних системах – внаслідок 

надзвичайних ситуацій природного характеру. Щорічно виникає 2 – 6 надзвичайних ситуації 

та події з масовим відключенням електромереж, знеструмленням великої кількості населених 

пунктів.  

ПАТ «Хмельницькобленерго» 

У системі електромереж Товариства функціонує:  

ПС 110 кВ – 70 шт, потужністю – 1362,6 МВА;  

ПС 35 кВ – 104 шт, потужністю – 401,3 МВА; 

ПС 10/0,4 кВ – 7316 шт, потужністю – 1529,2 МВА. 

Довжина ліній електропередач:  

ПЛ 110 кВ – 1548,6 км;  

ПЛ 35 кВ – 1768,0 км;  

ПЛ 10 кВ – 12766,2 км;  

ПЛ 0,4 кВ – 16885,0 км;  

КЛ 10 кВ – 864,0 км;  

КЛ 0,4 кВ – 600,7 км. 

Для виконання аварійно-відновлювальних робіт у разі виникнення надзвичайних 

ситуацій залучаються: 

аварійно-ремонтні бригади – 135/883 осіб; 

оперативно-виїзні бригади – 121/242 осіб. 

Так, на території області у зв‘язку з погіршенням погодних умов (шквалистими 

поривами вітру до 25 м/с) були відключені від електропостачання: 

13.04.2015 р. – 24 населених пункти в 7 районах області. До ліквідації наслідків стихії 

залучались 16 аварійних бригад ПАТ «Хмельницькобленерго», у складі яких 59 осіб та  

21 одиниця техніки; 

14.05.2015 р. – 1 населений пункт області. До ліквідації наслідків стихії 

залучались2аварійні бригади ПАТ «Хмельницькобленерго», у складі яких14 осіб та 3 

одиниці техніки; 

14.06.2015 р. – 28 населених пунктів в 5 районах області. До ліквідації наслідків стихії 

залучались 20 аварійних бригад ПАТ «Хмельницькобленерго», у складі яких88 осіб та  

23 одиниці техніки; 

01.12.2015 р.– 21 населений пункт в 9 районах області. До ліквідації наслідків стихії 

залучались 15 аварійних бригад ПАТ «Хмельницькобленерго», у складі яких52 особи та  

17 одиниць техніки; 

14.12.2015 р. – 40 населених пунктів в 7 районах області. До ліквідації наслідків стихії 

залучались 19 аварійних бригад ПАТ «Хмельницькобленерго», у складі яких73 особи та  

26 одиниць техніки. 

Ремонтна кампанія ТЕС, ТЕЦ, ГЕС, ГАЕС у 2015 році 

Для забезпечення успішного проходження осінньо-зимового максимуму  

2015 – 2016 рр. наказом Міненерговугілля від 31.12.2014 р. № 920 «Про підготовку 

обладнання електростанцій і теплових мереж до надійної та ефективної роботи у 2015 році та 

в осінньо-зимовий період 2015/2016 року» (із змінами) передбачено: 

На теплових електростанціях енергогенеруючих компаній відремонтувати (всі види 

ремонтів) 85 (22054 МВт) енергоблоків.  

На теплових електроцентралях виконати всі види ремонтівна 9(1670МВт) 

енергоблоках, 16 (3724 т/год) парових котлах та 14 (668 МВт) турбоагрегатах. 

На гідроелектростанціях виконати капітальний ремонт і реконструкцію 39 (2487,3 

МВт) гідроагрегатів. 

Станом на 31.12.2015 відповідно до затвердженого графіка: 

На теплових електростанціях енергогенеруючих компаній відремонтовано, 

використовуючи всі види ремонтів, 83 (21694 МВт) енергоблоки, в тому числі: 
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поточний ремонт – 71 (18777 МВт) енергоблок; 

середнійремонт – 7 (1675 МВт) енергоблоків; 

капітальнийремонт – 3 (707 МВт) енергоблоки. 

Замість середнього ремонту виконано поточний ремонт 2 (535 МВт) енергоблоків.  

У ремонті перебувають 2 (360 МВт) енергоблоки, а саме: 

в поточному ремонті – 1 (160 МВт) енергоблок; 

в капітальному ремонті – 1 (200 МВт) енергоблок. 

Запланований обсяг капітальних ремонтів щодо заміни теплових мереж виконано та 

проведено гідравлічні випробовування. Всі тепломережі знаходяться в роботі з початком 

опалювального сезону.  

На теплових електроцентраляхвідремонтовано 8 (1570 МВт) енергоблоків,  

16 (3724т/год) парових котлів та 14 (668 МВт) турбоагрегатів. 

У ремонті знаходиться 1 (100 МВт) енергоблок. 

На гідроелектростанціях виконано капітальний ремонт і реконструкцію  

31 (2022,92 МВт) гідроагрегату. 

У реконструкції і капітальному ремонті знаходиться 8 (464,38 МВт)гідроагрегатів. 

Відповідно до протоколу від 28.10.2015 р.№ 12засідання Комісії з розгляду, 

затвердження та коригування планових річних та перспективних графіків ремонтів і 

модернізації (реконструкції) обладнання електростанцій енергогенеруючих компаній та 

теплоелектроцентралей, енергоблок ст. № 6 (200 МВт) Старобешівської ТЕС ПАТ 

«Донбасенерго» переведено з поточного ремонту в капітальний з терміном закінчення 

07.10.2016 р.. 

Замість середнього ремонту енергоблока ст. № 10 Луганської ТЕС та енергоблока 

ст. № 4 Зуївської ТЕС в 2015 році виконано поточні ремонти, дані енергоблоки тимчасово 

не працюють в ОЕС України та беруть участь у несенні навантаження на виділені 

енергорайони. 

Таким чином, після завершення поточного ремонту енергоблока ст. № 

8Добротвірської ТЕС підготовлено та відремонтовано для несення навантаження в ОЗП 

2015/2016 року 84 (21854 МВт) енергоблока, енергоблок ст. № 6 (200 МВт) Старобешівської 

ТЕС не буде брати участь у несенні навантаження у зв‘язку з його перебуванням в 

плановому капітальному ремонті.  

Хід ремонтної кампанії електричних мереж за 2015 рік:  

За 12 місяців 2015 року в розподільчих електричних мережах напругою 0,4-150 кВ 

виконані такі обсяги ремонтних робіт: 

52620,7 км ліній електропередачі напругою 0,4-150 кВ, або 87,31 %від плану року 

(60266,0 км), що на6,5 % менше від показника 2014 року (56264,1 км); 

24113 од. трансформаторних підстанцій напругою 6-110 кВ, або 88,74 % від плану 

року (27201 од.), що на 2,8 % менше від показника 2014 року (24810 од.). 

Кошти, залучені на ремонт, склали 1 170,8 млн грн, або 131,40 % від плану року 

(891,1 млн грн), що на 40,6 % більше від показника 2014 року (832,7 млн грн). 

На магістральних електричних мережах 220-750 кВ за 2015 рік виконано: 

ремонт 4 автотрансформаторів, або 133,3 % від плану року (3 шт.), 

що на 33,3 % менше від показника 2014 року(6 шт.); 

ремонт 75 вимикачів, що складає 110,29 % від плану року (68 од.), 

що на 6,2% менше від показника 2014 року(80 од.); 

заміна ізоляції 10718 шт., або 106,99 % від плану року (10018 шт.),  

що на 24,8% менше від показника 2014 року(14271 шт.); 

розчищено 513,6 км траси, або 125,64 % від плану року (408,8 км),  

що на 2,4% менше від показника 2014 року(526,2 км). 

При цьому витрати на ремонт магістральних електричних мереж напругою  

220-750 кВ склали 164,5 млн грн, або 76,23 % від плану року(215,8 млн грн),що на15,0% 
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менше від показника 2014 року (193,0 млнгрн). 

Виконання інвестиційних програм енергопостачальними компаніями 

За 2015 рік енергопостачальні компанії виконали інвестиційні програми на суму  

1,9 млрд грн, або 57,3 % від плану року (3,3 млрд грн), що на 5,4 % менше від показника 2014 

року (2,0 млрд грн). 

За розділом 5.1. «Технічний розвиток, модернізація та будівництвоелектричних 

мереж» виконання за 2015 рік складає 1,5 млрд грн, або 57,8 % від плануроку (2,6 млрд грн), 

що на 3,3 % менше від показника 2014 року (1,5 млрд грн). 

Найнижчий рівень виконання планових завдань інвестиційних програм за 2015 рік у 

компаній, які знаходяться в зоні проведення антитерористичної операції, а саме: 

ПАТ ДТЕК «ПЕМ-Енерговугілля» – 0,0% (при плані 11,9 млн грн); 

ДП «Регіональні електричні мережі» – 1,2% (0,5 млн грн при плані 43 млн грн); 

ПАТ ДТЕК «Донецькобленерго» – 19,8% (21,3 млн грн при плані107,3 млн грн). 

Крім того, низький рівень виконання інвестиційних програм у таких компаній: 

ПАТ «Сумиобленерго» – 4,8% (3,0 млн грн при плані 64,0 млн грн); 

ВАТ «Запоріжжяобленерго» – 11,6% (15,9 млн грн при плані 137,1 млн грн); 

ПАТ ЕК «Чернігівобленерго» – 12,4% (9,4 млн грн при плані 75,9 млн грн). 

Основні причини невиконання інвестиційних програм: 

недофінансування заходів з реконструкції, модернізації електричних мереж, що 

зумовлене девальвацією гривні у 2015 році; 

недоотримання енергопостачальними компаніями коштів від споживачів за спожиту 

електричну енергію, зокрема підприємств житлово-комунального господарства, в тому числі 

підприємств водопостачання та водовідведення, підприємств вугільної промисловості. 
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1.7 Стан безпеки на об’єктах житлової призначеності та життєзабезпечення 

населення 

Забезпечення різнобічних потреб народного господарства та обслуговування 

населення нерозривно пов‘язане з функціонуванням інженерних систем життєзабезпечення – 

енергопостачання, теплопостачання, водопостачання та водовідведення. 

Основним фактором стійкого функціонування систем життєзабезпечення є 

безвідмовність, тобто властивість об‘єкта безперервно зберігати працездатність протягом 

певного часу напрацювання (амортизації). 

Аналіз стану основних фондів, технічного обладнання систем життєзабезпечення в 

Україні та надзвичайних ситуацій, що сталися на них останнім часом, свідчить про їх 

критичний стан. 

Переважна більшість надзвичайних ситуацій виникла в зв‘язку з незадовільним 

технічним станом споруд, конструкцій, обладнання та інженерних мереж і їх значною 

зношеністю унаслідок закінчення нормативного строку експлуатації – нормативного 

ресурсу, невиконання нормативних обсягів планово–попереджувальних ремонтів, 

порушення регламенту експлуатації та недостатньою надійністю функціонування в умовах 

екстремальних природних явищ. 

За підрахунками спеціалістів, зношеність зазначених об'єктів у різних галузях 

економіки становить 50–70 відсотків і має тенденцію до зростання.  

Детальніше зупинимося на технічному стані об‘єктів життєзабезпечення, які мають 

найбільший вплив на життєдіяльність населення. 

На теперішній час дуже складна ситуація склалася на об‘єктах систем 

теплопостачання. Основне устатковання більшості українських теплоелектроцентралей 

(ТЕЦ) фізично і морально застаріло, потрібна його глибока модернізація або повна заміна.  

Теплові електростанції (ТЕС), що разом з електроенергією постачають частину 

теплової енергії, також потребують модернізації. 

На цей час майже понад 90 % енергоблоків ТЕС відпрацювали свій розрахунковий 

ресурс (100 тис. год), а понад 60 % енергоблоків перетнули визнану у світовій енергетичній 

практиці межу граничного ресурсу (170 тис. год).  

Технологічний рівень та зношення обладнання електроенергетики дійшли до 

критичної межі, коли подальша його експлуатація несе значні ризики не тільки щодо 

виконання головної функції – забезпечення підприємств і населення електроенергією, але й 

щодо виникнення техногенних аварій, неконтрольованого збільшення собівартості 

електроенергії, збільшення питомих витрат палива та загострення екологічних проблем. 

Технічний стан котелень також викликає занепокоєність .  

На теперішній час в Україні експлуатується 21267 котелень, які забезпечують 

теплопостачання багатоквартирного житлового фонду та закладів соціальної сфери, загальна 

кількість установлених котлів – 50611 од., з яких: 

працюють на природному газі –37334 од. (73,8%); 

працюють на вугіллі –7056 од. (13,9%); 

працюють на альтернативних видах палива – 6221 од. (12,3%). 

Допустимі строки експлуатації основного та допоміжного обладнання значної 

кількості котелень вичерпані. У таких котельнях експлуатуються малоефективні, морально 

та фізично зношені котли з низьким коефіцієнтом корисної дії. 

Проблемоютакож є незадовільний стан теплових мереж, що зумовлює значні втрати 

тепла (в середньому понад 14 відсотків, а в окремих випадках до 25 відсотків). 

За даними Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово–

комунального господарства України теплові мережі здебільшого мають значний ступінь 

зношення – 15,8 % загальної протяжності мереж є аварійними.  

Під час підготовкидо опалювального сезону 2015–2016 року, було проведено 

комплекс підготовчих робіт на 37,959 тис. об‘єктах соціальної сфери, з них:  

шкіл17,523 тис.; 
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дитячих садків12,579 тис.;  

лікарень7,857 тис.. 

Було замінено теплових мереж у двотрубному обчисленні313,627 км, що складає  

9,2 % від запланованого. 

Підготовлено 21 029 котелень та замінено 962 котли, що складає 99,8 % від 

запланованого. 

Заготовлено 402,606 тис. тонн вугілля (84,8 % від запланованого), у тому числі на 

комунальних підприємствах – 146,410 тис. тонн (80,6 % від запланованого) та створено 

запаси рідкого палива в обсязі 55,580 тис. тонн (65,51 % від запланованого). 

ВУкраїні централізованим питним водопостачанням забезпечено 397 міст або 89,8% 

загальної кількості (442), 570 селищ міського типу, або 68,8% загальної кількості (828)  

та 4709 сільських населених пунктів або 17,2% загальної кількості (27 412). 

Загальна протяжність водопровідних мереж складає 141 993,8 км, з яких в аварійному 

та ветхому стані знаходяться 49 129,4 км або 34,6%. 

Найбільша питома вага ветхих та аварійних водопровідних мереж від загальної їх 

протяжності в Луганській – 54,0%, Донецькій – 40,8%, Львівській – 45,3%, 

Дніпропетровській – 46,5% областях. 

Витоки та невраховані витрати води в системах централізованого водопостачання 

склали 28,3% від поданої води у мережу.  

Найбільший відсоток витоків та неврахованих витрат води під час її розподілу від 

поданої води у мережу був у Львівській – 46,7%, Житомирській – 43,5%, Чернівецькій – 

41,0% областях. 

У 261 населеному пункті населення отримує питну воду з місцевих джерел з 

відхиленням від нормативних вимог за фізико–хімічними показниками: загальна жорсткість, 

хлориди, сухий залишок, сульфати, фтор, загальне залізо, нітрати, аміак, марганець. 

Найбільшу кількість води з відхиленням від нормативних вимог на питну воду було 

подано: у Дніпропетровській області – 8 077 тис. м
3
 або 1,6% від відпущеної води, у 

Херсонській області – 6 892 тис. м
3
, або 15,4% від відпущеної води. 

Централізованим водовідведенням забезпечено 385 міст або 87,1% загальної кількості 

(442), 397 селищ міського типу, або 47,9% загальної кількості (828) та 530 сільських 

населених пункти або 1,9% загальної кількості (27 412). 

У населених пунктах, де відсутнє централізоване водовідведення, для скидання 

стічних вод населення користується септиками або вигрібними ямами, використання яких 

спричиняє погіршення екологічного стану джерел водопостачання, що призводить до їх 

забруднення патогенними бактеріями та вірусами, а також до збільшення територій 

підтоплення населених пунктів. 

Загальна протяжність каналізаційних мереж 42 881,9 км, з яких в аварійному та 

ветхому стані знаходяться 14 786,0 км, або 34,5%. 

Найбільша питома вага ветхих та аварійних каналізаційних мереж від загальної їх 

протяжності у Харківській – 58,0%, Донецькій – 43,1%, Луганській – 52,1%, областях. 

Найменша питома вага ветхих та аварійних каналізаційних мереж від загальної їх 

протяжності у Вінницькій – 17,6%, Рівненській – 18,1%, Закарпатській – 19,2% та Київській 

– 23,9% областях. 

Системами водовідведення було відведено (скинуто) 1 656 471 тис. м
3
 стічних вод за 

рік, з них пропущено та очищено на очисних спорудах 1 611 485 тис. м
3
. 

Частка стічних вод, які не пройшли ступені очищення за рік склала 44 985 тис. м
3
 і 

дорівнює 2,7% від загального обсягу відведених. 

Також слід зазначити, що під час підготовки до осінньо-зимового періоду  

2015–2016 років було відремонтовано 1 167,1 км водопровідних мереж (99,4%). Показник 

проведення ремонтних робіт каналізаційних мереж по території країни склав 413,2 км або 

98,6%. Проведено комплексну підготовку насосних станцій:1828од. водопровідних (99,7 %) 

та 2422 од. каналізаційних (99,9 %). 
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Стан виконання робіт з підготовки очисних споруд по Україні склав: 219 од. 

водопровідних очисних споруд (99,1 %) та 699 од. каналізаційних очисних споруд (99,7 %). 

Підготовлено водозаборів 374 од. поверхневих джерел (100%) та 16 573 од. 

свердловин (100%). 

Крім цього, для виконання підготовчих та ремонтних робіт у житловому фонді 

комунальної власності до осінньо–зимового періоду 2015–2016 років передбачалиськошти в 

місцевих бюджетах і за рахунок інших джерел фінансування у сумі 834,306 млн грн, за які 

було підготовлено 160,168 тис. будинків (99,81 % від плану). 

Газотранспортна система (ГТС) України включає 39,8 тис. км газопроводів різної 

призначеності та продуктивності, 74 компресорні станції (КС), понад 1600 газорозподільчих 

станцій, 13 підземних сховищ газу (ПСГ) та об‘єкти інфраструктури, які забезпечують 

функціонування системи. 

Для визначення технічного стану газопроводів щорічно проводиться зовнішнє 

обстеження 5–6 тис. км лінійної частини газопроводів. 

Результати внутрішньої та зовнішньої діагностики газопроводів показали, що їх 

фактичний технічний стан в цілому задовільний. 

Однак на теперішній час проблемами технічного стану об‘єктів системи 

газопостачання залишаються такі. 

Близько 16 тис. км розподільчих газопроводів (або 7%) та 7,3 тис. газорегуляторних 

пунктів (або близько 11,5%) вже відпрацювали свій амортизаційний термін, морально і 

технічно застаріли.  

Близько 47 % всіх виявлених витоків газу на зовнішніх газопроводах стались через їх 

корозійні пошкодження, при цьому майже 22% з них – на підземних газопроводах . 

За матеріалами досліджень аналітичного центру асоціації міст України сьогодні в 

державі налічується 25,5 тисяч будинків, побудованих за проектами перших масових серій 

великопанельних, блочних і цегляних будинків, загальною площею 72 млн м
2
, тобто 23% 

міського житлового фонду потребує відновлення через реконструкцію і модернізацію. 

 У багатьох регіонах експлуатується житло, вік якого становить понад півстоліття.  

Так, у Черкаській, Харківській, Запорізькій, Миколаївській областях близько 30% 

складають житлові будинки, побудовані в 1950–х роках і раніше. 18 – 20% такого житла 

припадає на АР Крим, Закарпатську, Івано–Франківську області. У столиці на його частку 

припадає 13,5%. 

Станом на 01.01.2016 кількість житлових будинків, обладнаних ліфтами, складає  

24 454 од., у яких налічується 85 337 ліфтів. Кількість ліфтів, які мають термін експлуатації 

25 і більше років, становить 50 613 од., що складає 59,3 % ліфтового парку України.  

Найкритичніша ситуація на разі склалася у таких регіонах, де кількість ліфтів, що 

експлуатуються 25 і більше років, така: 

1.Донецька область – 81,9%; 

2.Рівненська область – 80,0%; 

3.Харківська область – 78,1%. 

Кращий показник у цьому напрямі має Київська область – 18,4 %. 

Практично в усіх регіонах України у занедбаному стані перебувають диспетчерські 

системи. Більшість з нихвідпрацювали 20 і більше років та потребують заміни або 

модернізації. Практично не будуються і не вводяться в експлуатацію нові диспетчерські 

системи. Все це призвело до зменшення кількості диспетчеризованих ліфтів в Україні з 80% 

у 1994 році до 57,9% – на сьогодні.  

Кількість непрацюючих ліфтів на цей час – 1 996 од., що складає – 2,3% від загальної 

кількості. 

Найгірша ситуація з непрацюючими ліфтами у таких регіонах: 

1. Луганська область – 9,8 %; 

2. Донецька – 8,3 %; 

3. Сумська – 8,2 %; 
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4. Дніпропетровська – 7,6%. 

У Чернігівській області непрацюючі ліфтивідсутні. 

За результатами аналізу можна констатувати вкрай високий рівень фізичного і 

морального зносу ліфтового обладнання та практичну відсутність заходів, спрямованих на 

його відновлення. 

За оперативними даними у державі потребують:  

ремонту – 10 259 ліфтів на загальну суму – 868 894,7 тис. грн; 

модернізації – 5 286 ліфтів на загальну суму – 1 402 210,9 тис. грн; 

заміни – 8 774 ліфти на загальну суму – 5 805 751,8 тис. грн. 

Згідно з інформацією обласних та Київської міської державних адміністрацій, з метою 

впровадження передових технологій переробки твердих побутових відходів та їх утилізації, 

впровадження ресурсо– і енергозберігаючих технологій, удосконалення і стабілізації системи 

поводження з відходами, заготівлі вторинних ресурсів у населених пунктахвпроваджено 

роздільне збирання побутових відходів. 

На даний час у 398 населених пунктах (за винятком територій АР Крим,  

м. Севастополя, Луганської та Донецької областей) впроваджується роздільне збирання 

побутових відходів.  

У 15 населених пунктах працюють 20 сміттєсортувальних ліній: у м. Вінниці, 

Дніпропетровську, Запоріжжі, с. Плебанівка Тернопільської області, м. Бучі, с. Погреби 

Київської області, м. Переяслав-Хмельницькому, м. Білій Церкві, с. Єлиховичі Львівської 

області, м. Червонограді, селахАбрикосове та Доброжанове Одеської області, м. Чернівцях, 

м. Чугуєві, м. Києві (6 сортувальних ліній).  

Утилізація побутових відходів здійснюється на сміттєспалювальному заводі в 

м. Києві, а також експлуатуються сміттєспалювальна установка в м. Люботин Харківської 

області та дві пересувні сміттєспалювальні установки в м. Харкові. Крім того, у 22 населених 

пунктах будуються сміттєсортувальні комплекси. 

На 12 полігонах влаштовано систему вилучення біогазу в населених пунктах:  

м. Вінниці, м. Житомирі, м. Ужгороді, м. Запоріжжі, с. Велика Білозерка 

Великобілозерського р-ну Запорізької обл., с. Рожівка Броварського р-ну Київської обл.,  

с. Підгірці Обухівського р-ну Київської обл., м. Кременчуці, м. Львові, с. Нова Долина 

Овідіопольського р-ну Одеської обл.; с. Комуніст Харківського р-ну та смт. Комсомольське 

Харківської обл.  

З них на 7 полігонах біогаз факельно спалюється, на 5 – експлуатуються когенераційні 

установки на полігонах ТПВ в населених пунктах: 

м. Вінниця ; 

м. Ужгород (с. Барвінок) ; 

м. Житомир, електростанція для вироблення електроенергії; 

с. Рожівка Броварського р–ну Київської обл.; 

с. Підгірці Обухівського р–ну Київської обл. 

У м. Білій Церкві Київської області у березні 2015 року був укладений договір на 

виконання комплексу робіт з дегазації полігона між ПрАТ КАТП–1028 та ТОВ ―ЛНК‖. 

Висновок. Сучасні системи забезпечення надійності і безпечної експлуатації споруд, 

конструкцій, обладнання та інженерних мереж мають певні недоліки, які призводять до 

подальшого погіршення їх технічного стану, а також до неефективного використання коштів, 

у тому числі державного та місцевих бюджетів, що виділяються для здійснення запобіжних 

заходів. 

Інформацію наведено без урахування даних тимчасово окупованої території 

Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення 

антитерористичної операції.  

Пропозиції. 

Неприпустимість подальшого зниження рівня безпеки та зменшення тривалості 

роботи об‘єктівжиттєзабезпечення унаслідок експлуатації споруд, конструкцій, обладнання 
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та інженерних мереж, які працюють на межі вичерпання свого ресурсу і становлять 

потенційну небезпеку для життя та діяльності людей, що потребує проведення комплексу 

таких заходів: 

створення сталої системи правового регулювання у сфері забезпечення надійності і 

безпечної експлуатації споруд, конструкцій, обладнання та інженерних мереж;  

оптимізація централізованих систем водопостачання та водовідведення; 

приведення зон санітарної охорони та водоохоронних зон джерел питного 

водопостачання до нормативних вимог, забезпечення дотримання їх режимів;  

будівництво та реконструкція станцій водопідготовки та доочистки питної води в 

населених пунктах, де якість питної води не відповідає встановленим вимогам і подається за 

тимчасовими дозволами, насамперед в дошкільних, шкільних та лікувальних закладах; 

удосконалення нормативно-правового та науково-технічного забезпечення у сфері 

питної води та питного водопостачання відповідно до стандартів Європейського Союзу; 

розроблення та впровадження науково–дослідних і дослідно–конструкторських 

розробок щодо підготовки питної води та очищення стічних вод, енерго– та 

ресурсозбереження; 

збільшення обсягів робіт з обслуговування і ремонту житла із застосуванням новітніх 

енергозберігаючих технологій і матеріалів, ліквідація аварійного (ветхого) житла; 

відновлення та ефективна експлуатація ліфтового господарства; 

посилення контролю за виконанням суб‘єктами господарюваннясвоїх функцій із 

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій через вжиття заходів спрямованих на 

реконструкцію, модернізацію та заміну зношеного обладнання електроенергетики, 

локальних водоочисних споруд, фільтрувальних станцій, систем теплопостачання, систем 

водопостачання та водовідведення. 
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1.8 Стан безпеки на об’єктах нафтогазового комплексу 

До сфери управління Національної акціонерної компанії ―Нафтогаз України‖ входять 

дочірні підприємства, компанії та господарські товариства, у статутному (складеному) 

капіталі яких Компанії належать пакети акцій (частки, паї) (далі - підприємства Компанії), а 

саме:  

ПАТ ―Укргазвидобування‖, ПАТ ―Укртрансгаз‖, ПАТ ―Укрнафта‖, ПАТ ―Укртранснафта‖, 

ПАТ ―Укрспецтрансгаз‖, ДК ―Газ України‖, ДП ―Укравтогаз‖, ДП 

―Нафтогазобслуговування‖, ДП ―Науканафтогаз‖, ДП ―Укрнафтогазкомплект‖, ДП 

―Закордоннафтогаз‖ та ПАТ ―Державне акціонерне товариство ―Чорноморнафтогаз‖ 

утворене фактично у новому форматі (зареєстровано у м. Києві) для повернення активів 

господарського товариства, що були анексовані Російською Федерацією в АР Крим та 

економічному шельфі України в Азовському та Чорному морях. 

Підприємствами Компанії експлуатується газотранспортна система довжиною  

38,8тис. км газопроводів різної призначеності та продуктивності, компресорні та 

газорозподільні станції, підземні сховища газу (ПГС), система магістральних нафтопроводів, 

до якої входять нафтоперекачувальні станції та резервуарні парки, об‘єкти буріння, 

видобування та переробки вуглеводнів.  

Аналіз загрози виникнення надзвичайних ситуацій на їх виробничих об‘єктах  

у 2015 році показав, що деякі об‘єкти господарської діяльності Товариств розташовані у 

зонах можливого ризику. 

Так, у зоні можливого землетрусу – 17 об‘єктів, що належать УМГ 

―Прикарпаттрансгаз‖ ПАТ ―УКРТРАНСГАЗ‖. 

Під вплив можливого зараження хімічнонебезпечними речовинами підпадають, 

зокрема: 

5 об‘єктів ПАТ ―УКРТРАНСГАЗ‖, що належать УМГ ―Прикарпаттрансгаз‖, 1 об‘єкт, 

що належить УМГ ―Черкаситрансгаз‖, 8 об‘єктів, що належать УМГ ―Харківтрансгаз‖,  

1 об‘єкт, що належить УМГ ―Київтрансгаз‖, 2 об‘єкти, що належать УМГ ―Донбастрансгаз‖, 

1 об‘єкт, що належить УМГ ―Черкаситрансгаз‖; 

технологічний цех стабілізації конденсату Управління з переробки газута газового 

конденсату ПАТ ―Укргазвидобування‖, розташований в с. Базилівщина Машівського району 

Полтавської області. Цех включає аміачну холодильну установку, що використовується в 

технологічному процесі, в системі якої знаходиться 8,4 т аміаку.  

Під дію іонізуючого випромінювання у разі виникнення аварії на АЕС підпадає  

1 об‘єкт, що належить УМГ ―Черкаситрансгаз‖.  

 Мінімізація наслідків можливих аварій на виробничих об‘єктах, промислових 

майданчиках підприємств Компанії досягається через: 

проведення ідентифікації об‘єктів підвищеної небезпеки (далі – ОПН); 

декларування безпеки об‘єктів підвищеної небезпеки та страхування 

ризиків;забезпечення безпеки довкілля у випадку виникнення категорійної аварії на 

виробничих об‘єктах; 

забезпечення транспортування газу за тимчасовою (аварійною) схемою згідно 

ПЛНАна термін ліквідації наслідків аваріїна ОПН;  

розташування технологічних об‘єктів поза межами населених пунктів; 

введення режиму охоронних зон на територіях прилеглих до технологічних об‘єктів 

магістральних трубопроводів 

локалізацію та ліквідацію наслідків аварій згідно з розробленими ПЛНА для цих 

ОПН. 

Газотранспортна система(ГТС) України включає: магістральні газопроводи –  

23,0 тис. км; газопроводи-відгалуження – 16,7 тис. км, 73 компресорні станції (КС),  

110 компресорних цехів, 710 газоперекачувальних агрегатів, 1502 газорозподільні станції; 13 

підземних сховищ газу (ПСГ) та об‘єктів інфраструктури, які забезпечують функціонування 

системи.  
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Система підземних сховищ газу (ПСГ) України – одна з найбільших у світі й 

складається з 13об‘єктів.  

Підземні газосховища характеризуються:  

активним об‘ємом газу - 31,95 млрд м
3
 

добовою продуктивністю - 260 млнм
3
/добу  

Підземні газосховища газу можуть забезпечувати:  

50 % річного споживання країни;  

60 % добового споживання країни. 

Протягом 2015 року газотранспортною системою України транспортовано 

споживачам України 33,7 млрд м
3
 природного газу, транзит газу склав 67,1 млрд м

3
, зокрема 

до країн Європи 64,2 млрд м
3
, до Республіки Молдови – 2,9 млрд м

3
.  

З метою підтримання ГТС в належному технічному стані та забезпечення надійного 

транспортування газу до країн Європи та споживачів України, виконуються роботи з її 

реконструкції, капітального ремонту та модернізації.  

За 12 місяців 2015 року ПАТ “Укртрансгаз” проведено такі роботи:  

лінійна частина магістральних газопроводів - виконано капітальний та аварійний 

ремонт 94,56 км газопроводів при плані - 86,59 км (109,2%), на суму 699,21 млн грн, 

реконструкцію газорозподільних станцій на суму 42,93 млн грн, при плані - 36,33 млн грн 

(118%); 

компресорні станції - виконано ремонт 40 газоперекачувальних агрегатів при  

плані – 45 шт. (89%) на суму 247,52 млн грн; 

підземні сховища газу - виконано капітальний ремонт 65 свердловин при  

плані – 65 (100 %) на суму 33,33 млн грн при плані на суму 31,77 млн грн Проведено 

геофізичні дослідження 159 свердловин, при плані - 209 (76%), на суму 12,59 млн грн, при  

плані - 19,85 млн грн. 

Система магістральних нафтопроводівУкраїни  

ПАТ “Укртранснафта” включає в себе 4767 км нафтопроводів  

(в однонитковому виразі) діаметром до 1220 мм включно, 51 нафтоперекачувальну станцію 

(НПС), 11 резервуарних парків з 79 резервуарами загальною номінальною ємністю  

1083 тис. м
3
, системи електропостачання, захисту від корозії, автоматики, телемеханіки, 

технологічного зв'язку, протипожежні споруди.  

Роботу НПС забезпечують 176 насосних агрегатів, продуктивністю до 12500 м
3
/год  

з електроприводом загальною потужністю 356,5 тис. кВт. 

На території нафтоперекачувальних станцій і МНТ ―Південний‖ розташовано  

11 резервуарних парків (79 шт. резервуарів) загальною номінальною ємністю 1083 тис.м
3
.  

Пропускна здатність системи магістральних нафтопроводів України на вході складає  

114 млн т/рік на виході 57,6 млн т/рік. 

Транспорт нафти для споживачів України за звітний період склав 1606,8 тис. т, 

транзит нафти до країн Європи –15153,5 тис. т. 

ПАТ “Укртрансгаз” має розвинуту газотранспортну систему, яка включає38,55 тис. 

км газопроводів, 72 компресорні станції (110 компресорних цехів) загальною потужністю  

5442,9 МВт, 12 підземних сховищ газу з активним об‘ємом понад 30,95 млрд м
3
.  

Газотранспортна система, оператором якої є ПАТ ―Укртрансгаз‖, забезпечує подачу 

внутрішнім споживачам і здійснює основний обсяг експортних поставок російського газу до 

інших європейських країн. 

Пропускна здатність газотранспортної системи становить на вході 287,7 млрд м
3 

на 

рік, а на виході 178,5 млрд м
3
 на рік. 

Стан техногенної безпеки на об‘єктах Товариства відповідає нормативним вимогам. 

Техногенні надзвичайні ситуації на об‘єктах Товариства не виникали. 

Аналіз загрози виникнення надзвичайних ситуацій на об‘єктах газотранспортної 

системи у 2015 році показує, що деякі об‘єкти господарської діяльності Товариства 

розташовані у зонах можливого ризику: 
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у зоні можливого землетрусу – 17 об‘єктів, що належать УМГ ―Прикарпаттрансгаз‖; 

під вплив можливого зараження хімічно-небезпечнимиречовинами підпадають – 

5 об‘єктів, що належать УМГ «Прикарпаттрансгаз», 1 об‘єкт УМГ ―Черкаситрансгаз‖,  

8 об‘єктів УМГ ―Харківтрансгаз‖, 1 об‘єкт УМГ ―Київтрансгаз‖, 2 об‘єкти 

УМГ ―Донбастрансгаз‖; 

під дію іонізуючого випромінювання у разі виникнення аварії на АЕС підпадає  

1 об‘єкт, що належить УМГ ―Черкаситрансгаз‖ та 2 об‘єкти УМГ ―Київтрансгаз‖. 

Мінімізація наслідків можливих аварій досягається через: 

забезпечення безпеки довкілля у випадку виникнення категорійної аварії на об‘єкті 

ГТС; 

забезпечення транспортування газу за тимчасовою (аварійною) схемою згідно 

ПЛНАна термін ліквідації наслідків аварії на ОПН;  

розташування технологічних об‘єктів ГТС поза межами населених пунктів; 

введення режиму охоронних зон на територіях, прилеглих до технологічних об‘єктів 

ГТС; 

проведення ідентифікації ОПН ГТС; 

локалізацію та ліквідацію наслідків аварій згідно з ПЛНА, що розроблений на кожен 

ОПН ГТС; 

декларування безпеки ОПН ГТС; 

страхування цивільної відповідальності суб‘єктів господарювання за шкоду, яка може 

бути заподіяна пожежами та аваріями на об‘єктах підвищеної небезпеки. 

ПАТ «Укртранснафта»в 2015 році проведено наступні ремонтні роботи: 

–на лінійній частині магістральних нафтопроводів: 

За 12 місяців 2015 року проведено капітальний ремонт лінійної частини магістральних 

нафтопроводів (ЛЧ МН) 53,15 км, при плані – 83,195 км (64 %), освоєно 223,12 млн грн, при 

плані – 250,32 млн грн, у тому числі ремонт ізоляційного покриття 48,74 км (69,53 млн грн). 

Станом на 01.01.2016 на лінійній частині нафтопроводів ліквідовано 36 зловмисних 

пошкоджень. 

Згідно з графіками проводиться очищення порожнини труб нафтопроводів від 

відкладень води і парафіну. Станом на 01.01.2016 загальна довжина очищених дільниць 

нафтопроводів становить 26 277,8 км за рахунок неодноразового пропуску поршнів. 

За результатами попереднього діагностування протягом 2015 року проведено роботи з 

пошуку та ремонту 5 458 дефектів лінійної частини МН. За січень-грудень 2015 року було 

виконано 1046,95 км робіт з внутрішньотрубного діагностування (ВТД) МН, при плані – 

1241 км (84 %), а також виконано зовнішньотрубного діагностування (ЗТД) магістральних 

нафтопроводів 646 км, при плані – 1641 км (39 %). 

– з реконструкції, ремонту та модернізації споруд протикорозійного захисту: 

проведено ремонт 20 комплектів анодних заземлень станцій катодного захисту, при 

плані –21 комплект (95%) та ремонт 42 станцій катодного захисту і дренажних установок при 

плані – 41 шт. (102%), на загальну суму 39,122 млн грн при плані - 9,353 млн грн. 

на 51 нафтоперекачувальній станції проводяться ремонти насосних агрегатів (НА). 

Станом на 01.01.2016 виконано планово-попереджувальні ремонти НА: насосів –51 шт. при 

плані – 46 шт. (111%), електродвигунів – 97 шт. при плані – 89 шт. (109%). 

Волинська область 

Магістральний нафтопродуктопровід діл. 23 Тр. 18 ДП "ПрикарпатЗахідтранс". 

Обслуговує ЛВДС-5С (смт Смига, Дубенського р-ну, Рівненської області). Довжина 

нафтопродуктопроводу в межах області становить 162 км, діаметр 529 мм, розрахунковий 

робочий тиск становить 60 кгс/см
2
.  

Лінійні засувки розташовані на 76 км (м.Луцьк), 90 км (м.Рожище), 103 км  

(с. Переспа), 122 км (с. Голоби), 138 км (с. Колодяжне), 149 км (м. Ковель), 169 км (с. 

Буцинь), 189 км (с. Видраниця), 203 км (с. Гірники). По трасі нафтопродуктопроводу Тр-18 

розміщені відводи: на 74 км до в/ч м. Ківерці, 76 км до нафтобази м. Луцька, 142 км відвід до 
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нафтобази м. Ковеля, 150 км на в/ч с. Черкаси-Волинські. На даний час нафтопродуктопровід 

діл. 23 Тр-18 знаходиться на консервації. 

Дніпропетровська область  

Протягом 2015 року на виробничих об‘єктах та наявних газо-, нафто-, 

конденсатопроводах Перещепинського цеху з видобування нафти, газу та конденсату  

(далі – Перещепинський ЦВНГК) філії ГПУ ―Шебелинкагазвидобування‖ ПАТ 

"Укргазвидобування", які розташовані на території Дніпропетровської області, аварій чи 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру не виникало. Міжпромислові 

трубопроводи та продуктопроводи, технологічне обладнання Перещепинського ЦВНГК 

знаходяться у задовільному стані. 

Об‘єкти трубопровідного транспорту у складі Перещепинського ЦВНГК відсутні. 

У цілому стан пожежної та техногенної безпеки виробничих об‘єктів 

Перещепинського ЦВНГК задовільний. 

З метою підвищення рівня безпеки виробничих об‘єктів Перещепинського ЦВНГК 

вживаються відповідні заходи, а саме: 

проводяться комплексні обстеження всіх об'єктів, у тому числі місць зберігання і 

підготовки до транспортування продукції, міжпромислових газо-, конденсатопроводів, стану 

пожежної і техногенної безпеки, рівня забезпечення виробничого персоналу та охорони 

надійним телефонним зв'язком, необхідним для термінового інформування у разі виникнення 

позаштатної ситуації та ін. 

ПАТ ―Дніпрогаз‖ 

На сьогоднішнійденьнаобслуговуванніПАТ―Дніпрогаз‖знаходяться: 

газопроводивисокоготиску-157,46км;  

газопроводисередньоготиску –1281,63км; 

газопроводинизькоготиску-1872,72км. 

Втомучисліспоруди: 

ГРП-246од; 

ШРП-920од; 

станціїелектрохімічногозахистугазопроводіввідкорозії –431од.; 

комунально-побутовіоб'єкти –3198од; 

котельні-280од; 

внутрішньобудинковихгазопроводів–2343,68км; 

газифікованіквартири(будинки)–398662од.,вякихексплуатується: 

ПГ-438127од; 

газовихводонагрівачів–99850од;  

опалювальнихкотлів–144201од. 

З метою забезпечення стабільної роботи системи газопостачання 

м.Дніпропетровська в 2015 році виконано: 

діагностику, обстеження лінійної частини газопроводів в кількості 1150 км; 

ремонт засобів активного захисту газопроводів в кількості 11 одиниць на суму  

992,5 тис.грн; 

поточні ремонти будівель газорозподільних пунктів в кількості 15 одиниць на суму 

251,2 тис.грн; 

реконструкціюпідземних газопроводів довжиною 74 п.м. на загальну суму  

185,6 тис.грн.; 

капітальний ремонт обладнання в 5 ГРП на суму 93,4 тис.грн та 5 ШРП на суму  

68,5 тис. грн. 

Відповідно до затвердженої НКРЕП Інвестиційної програми виконано 

реконструкцію розподільчих газопроводів, а саме: 

підземного сталевого газопроводу низького тиску 0273мм по вул. Матлахова‒  

65тис.грн; 

підземногогазопроводу середнього тиску 0530 ммпо пров. Ілліча (в районі зсуву 
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грунту) ‒ 200тис.грн; 

підземногогазопроводу низького тиску 076 мм по вул. Дзержинського, 35 75тис.грн. 

Постійно проводиться роз'яснювальна робота серед споживачів на попередження 

нещасних випадків при використанні газу та робота з підвищення рівня кваліфікації 

працівників підприємства, які обслуговують систему газопостачання міста. 

Житомирська область  

Нафтоперекачувальна станція ―Чижівка‖ філіі ―Магістральні нафтопроводи ‖, Дружба 

ВАТ ―Укртранснафта‖ 

Територією району прокладені в одному технічному коридорі шириною 20м дві гілки 

діаметром 720 мм кожна з тиском 40-60 кг/см
2
 магістрального нафтопроводу „Дружба‖ НАК 

„Нафтогаз України‖. 

Клас об‘єктів підвищеної небезпеки – 2. 

Площа підприємства – 26,57 тис. м
2
. 

Глибина закладення від 0,5 до 0,8м. 

Загальна чисельність працівників – 94 особи. 

Найбільша працююча зміна – 71 осіб. 

Гідрологічно-небезпечні явища –повінь річок Случ та Корчик. 

Метеорологічно-небезпечні явища – ожеледь, ураган, буря, зливи. 

Пожежні: лісові пожежі на лінійній частині нафтопроводу. 

Реципієнти НС: 

Матеріальні об‘єкти: насосна станція – 1; трансформатор - 10 кВ – 1; житлові  

будинки – 7. 

Населення: персонал підприємства – 71 осіб; мешканці житлових будинків – 320 осіб. 

Водойми – р. Случ. 

Сільське господарство – вилучення із сільськогосподарського обороту 1-2 га земель. 

Лісове господарство – відсутнє. 

Відповідно до Декларації безпеки НПС "Чижівка", наданої райдержадміністрації 

листом НПС від 31.05.2013 №177: 

1. У разі аварії наНПС на її територіїмаксимальний вилив нафти може скласти  

понад 158,4 т та нафтопродуктів до 6,4 т (бензину, дизельного палива). Найбільшу небезпеку 

становлять вибухи в приміщенні насосних станцій. При цьому зона дії ударної хвилі, що 

складає смертельну небезпеку для людини, може поширитись на відстань до 30 м. Зона 

вибухонебезпечної загазованостіможе поширитися до 60 м від місця викиду. Санітарно – 

захисна зона - 150 м. 

2. Збитки можуть скласти до 438 тис. грн. 

3. Негативний наслідок полягає у постійних чи тимчасових збитках стосовно грунту, 

включаючи сільськогосподарські угіддя – понад 5 га., прісноводним середовищам існування 

площею понад 10 км р. Случ. 

4. Персонал сторонніх організацій та населення в зону дії вражаючих факторів 

внаслідок можливих вибухів на НПС не потрапляє. Серед третіх осіб можуть постраждати 

люди, які випадково опинились безпосередньо біля межі об‘єктів НПС у момент виникнення 

аварії. 

 5. У разі виникнення аварії на ділянці 122-288 км в навколишній простір може бути 

викинуто до 5,95 тис. м
3
нафти, максимальна площа забруднення може скласти 12,8 га. 

Закарпатська область 

Забезпечення безпеки експлуатації магістральних газопроводів 

Магістральні газопроводи на території області експлуатуються Закарпатським та 

Хустським виробничими управліннями магістральних газопроводів, при роботі яких слід 

зазначити прол такі проблеми:  

На даний час система телемеханічного управління кранами лінійних частин, 

обслуговуючих магістральні газопроводи є на газопроводах ДУГ – 2, ―Союз‖, але працює 

частково тільки на ДУГ – 2. На всіх інших магістральних газопроводах система 
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телемеханічного управління кранами взагалі відсутня. 

Періодично (двічі на рік) лінійно-експлуатаційними службами (ЛЕС) Закарпатського 

та Хустського управлінь здійснюється контроль за станом лінійних частин магістральних 

газопроводів. (ЛЕС) здійснює об‘їзд трас газопроводів, огляд зсувів і оголення траси, стан 

повітряних переходів через водні перешкоди та ізоляцію труб, двічі на місяць проводиться 

огляд земляного покриву вздовж траси за допомогою обхідників. 

Система пожежогасіння газокомпресорних станцій (ГКС) ―Часлівці‖, ГКС ―Росош‖, 

ГКС ―Хуст‖, ГКС ―Воловець‖ в працездатному стані, працюють, як в автоматичному, так і в 

ручному режимі управління. За результатами перевірок даних систем (двічі на рік) 

здійнюється запис у відповідних журналах. 

Закарпатське та Хустське управління магістральних газопроводів забезпечені 

аварійним запасом труб, з‘єднувальних деталей, монтажних заготовок, запірної арматури.  

За допомогою спеціального пристрою ―інтелектуального поршня‖ проведено 

внутрішню діагностику всіх магістральних газопроводів, що проходять територією області. 

За результатами цієї діагностики виявлено ряд місць утворення дефектів лінійної частини та 

вживаються заходи щодо їх усунення. 

Залишається невирішеним питання оповіщення населення, яке мешкає поблизу 

об‘єктів трубопровідного транспорту та проводить сільськогосподарські роботи в охоронних 

зонах магістральних газопроводів. 

Налагоджений прямий зв‘язок від чергових диспетчерів Закарпатського та Хустського 

управлінь магістральних газопроводів з управлінням ДСНС України у Закарпатській області. 

Розроблено схему управління оповіщення та зв‘язку працівників та установ, організацій, 

підприємств, які попадають в зону ураження. 

Також слід зазначити проблемні питання щодо безпечної експлуатації об‘єктів 

магістрального трубопровідного транспорту: постійно пошкоджуються катодні станції, 

кранові вузли, викрадаються їх огорожі, пошкоджуються дорожні знаки, зрізаються свічі на 

автодорожніх переходах. Незважаючи на те, що роботи пзо відновлення цих пошкоджень 

Закарпатське та Хустське управління магістральних газопроводів проводить декілька разів 

на рік, ситуація не покращується. На всі об‘єкти підвищеної небезпеки Закарпатського та 

Хустського управління магістральних газопроводів розроблено плани ліквідації наслідків 

аварій, декларації безпеки об‘єктів підвищеної небезпеки. 

Забезпечення безпеки експлуатації етиленопроводу 

Магістральний етиленопровід ―Калуш – Західний кордон‖ побудований в 1974 році, 

введений в експлуатацію в 1975 році. Довжина його по Закарпатській області складає –  

124 км. Діаметр трубопроводу складає 300 мм. Робочий тиск – 25 атм. Проектна потужність 

транспортування етилену – 130 тис. тонн в рік. Технологічна нитка одна. За час експлуатації 

було виявлено 8 свищів через дефекти труб (розшарування металу). 

Внутрішню діагностику лінійної частини (магістральної труби) ЗАТ ―Лукор‖ не 

проводив жодного разу, тому визначити технічний стан труби на всій її протяжності 

неможливо. 

Слід зазначити, що обстеження небезпечних екзогенних геологічних процесів вздовж 

траси етиленопроводу (на території Закарпатської області) спеціалістами геологами взагалі не 

проводилось, тому наявність та вплив небезпечних екзогенних геологічних процесів на 

лінійну частину етиленопроводу, також залишаються невизначеними.  

Не працює система телемеханіки етиленопроводу, відсікання аварійної дільниці на 

даний час може проводитися лише механічним способом (перекриттям кранів обхідниками). 

Розрахунковий час перекриття пошкодженої ділянки етиленопроводу складає 5 год. 

На території області розташовані 11 станцій катодного захисту, які значний час не 

працювали, тобто етиленопровід знаходився без електрохімічного захисту від підземної 

корозії. На даний час відновлено роботу 9-ти станцій катодного захисту, роботи з 

відновленню тривають. 

Також слід зазначити, що крім охоронних зон існують розрахункові зони можливого 
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ураження: від ударної хвилі у випадку вибуху, яка складає 1045 м від осі трубопроводу та від 

проникнення забрудненого повітря, яка складає 1291 м від осі трубопроводу. 

У разі виникненн аварії на лінійній частині етиленопроводу в зону можливого 

ураження можуть потрапити: 

– у Берегівському районі 7 населених пунктів (321 будинок, в яких проживає  

1284 особи); 

– у Іршавському районі 10 населених пунктів (658 будинків, в яких проживає  

2632 особи); 

– у Міжгірському районі 8 населених пунктів (1597 будинків, в яких проживає  

6388 осіб). 

Етиленопровід проходить в безпосередній близькості від 11 населених пунктів 

Закарпатської області, а в деяких випадках і через населені пункти. 

Обстеження та нагляд за трасою етиленопроводу на території Закарпатської області 

проводять 9 обхідників. Обхідники забезпечені радіозв‘язком.Обліт траси не проводиться. 

Прямий зв‘язок між диспетчером Закарпатської дільниці етиленопроводу ―Калуш – 

Західний кордон‖ ЗАТ ―Лукор‖ м. Іршави та диспетчером ДПРЧ-5 ДСНС України у 

Закарпатській області налагоджений. Розроблено схему управління оповіщення та зв‘язку 

працівників та установ, організацій, підприємств, які попадають в зону ураження. 

Розроблено план ліквідації аварійних ситуацій та аварій на Закарпатську дільницю 

етиленопроводу ―Калуш – Західний кордон‖ ЗАТ ―Лукор‖, який погоджено з головами 

держадміністрацій районів, через які він проходить. 

Забезпечення безпеки експлуатації нафтопродуктопроводу 
Закарпатська дільниця нафтопродуктопроводу, є структурним підрозділом Дочірнього 

підприємства ―ПрикарпатЗахідтранс‖ (м.Рівне), яка підпорядкована Південно-західному 

управлінню магістральних нафтопродуктопроводів (м.Самара, Росія).  

Лінійно-виробнича ділянка магістрального нафтопродуктопроводу "Рівне-Угорщина" 

в складі траси № 1 (Ужоцький перевал-Перечин-Ужгород-Баркасово-Яноші-Дийда-

Держкордон) була введена в експлуатацію в жовтні 2001р. після проведення капітального 

ремонту в 1994-1998 р.р. і діагностики трубопроводів акустично-емісійним методом та 

гідравлічним випробуванням на тиск 64 мПА. Траси № 1А (Зарічево-Турянська долина-

Свалява-Россош), № 19 (с.Підвиноградово-Приборжавське-Широке-Керецьки-Кушниця-

Россош) на даний час не використовуються і законсервовані (заповненні технічною водою). 

Загальна довжина траси, що пролягає територією Закарпатської області складає 332,0 км, в 

стані експлуатації знаходиться 163,5 км, діаметром 530х8 мм робочий тиск 55 атм. і 

перетинає 12 водяних перешкод. На трасі встановлено 55 засувок, із них 22 автоматизовані, 

які управляються з пульта диспетчера ст. Дубриничі.  

Під час проведення капітального ремонту трубопроводів виконано роботи з повної 

заміни 70 км магістральної труби щодо берегоукріплення річок і проведено протикорозійні 

заходи на гірських ділянках траси. 

На трасі передбачено 4 стаціонарні створи та уловлюючі споруди в с. Зарічево,  

с. Невицьке, с. Оросієво, м. Ужгороді для затримки і виловлювання нафтопродукту на річках 

Уж, Боржава та Латориця. 

Система контролю витоків ―СКВ‖ нафтопродуктів із трубопровода контролюється 

методом падіння тиску в трубопроводі, вся інформація подається в комп'ютерний центр  

ст. Дубриничі і в м. Рівне. 

Для локалізації аварій на станції знаходяться 4 металеві бони для перекриття водних 

перешкод довжиною 400 м/п і один бон типу "Аконда". 

Для убезпечення трубопроводу від механічних пошкоджень і виявлення 

несанкціонованого відбору з продуктопроводів, задіяно 3 мобільні спец. групи,  

18 обхідників, які чергують на трасі цілодобово. 

Що стосується оснащення та готовності аварійно-відновлювальної бригади, слід 

зауважити, що вона в основному забезпечена технікою і засобами малої механізації (на 90 %, 
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згідно з табелем оснащеності) та готова до дій у випадку аварійних ситуацій.  

Прямий зв‘язок між диспетчером ЛВДС ―Дубриничі‖ та оперативно-координаційним 

центром Управління ДСНС України в Закарпатській області не налагоджений через 

відсутність технічних можливостей. Розроблено схему управління оповіщення та зв‘язку 

працівників та установ, організацій, підприємств, які попадають в зону ураження. 

Розроблено план ліквідації аварійних ситуацій та аварій, який погоджено з головами 

держадміністрацій районів, через які проходить магістральний продуктопровід, та 

декларацію безпеки об‘єкта підвищеної небезпеки. Крім цього,ЛВДС ―Дубриничі‖ 

розроблено «План дій органу управління та сил ЦЗ при загрозі і виникненні надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру» на кожен район, через який проходить 

продуктопровід. 

Забезпечення безпеки експлуатації нафтопроводу 

Територією Закарпатської області проходять 2 гілки магістрального нафтопроводу 

"Дружба" загальною довжиною 235 км діаметром 700 мм і 500 мм, що постачають нафту в 

Словаччину та Угорщину, перша черга яких введена в експлуатацію в 1963 році. 

У смт Кольчино Мукачівського району розміщено базу Закарпатської дільниці філії  

МН "Дружба", до складу якої входить аварійно-відновлювальна служба (АВС). Найближча 

АВС розміщена у Львівській області в с.Козьова, Сколівського р-ну на відстані 95 км від 

с.Кольчино. 

Прямий зв‘язок від чергового диспетчера Закарпатської дільниці філії ―Магістральні 

нафтопроводи ―ДРУЖБА‖ (смтКольчино, Мукачівського району) з оперативно-

координаційним центром Управління ДСНС України у Закарпатській області не 

налагоджений. Розроблено схему управління оповіщення та зв‘язку працівників та установ, 

організацій, підприємств, які попадають в зону ураження. 

Закарпатська дільниця філії ―Магістральні нафтопроводи ―ДРУЖБА‖ забезпечена 

аварійним запасом труб, з‘єднувальих деталей, монтажних заготовок, запірної арматури. 

Лінійно-експлуатаційні служби забезпечені всією необхідною технікою, спроможною 

виконувати аварійні та регламентні роботи в найбільш важкодоступних гірських районах. 

Розроблено план ліквідації аварійних ситуацій та аварій, який погоджено з головами 

держадміністрацій районів, через які проходить магістральний продуктопровід. Крім 

цього,Закарпатською дільницею філії ―Магістральні нафтопроводи ―ДРУЖБА‖ розроблено 

План дій органу управління та сил ЦЗ при загрозі і виникненні надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру на кожний район, через який проходить 

продуктопровід. 

Івано-Франківська область 

Упродовж 2015 року надзвичайних ситуацій на об‘єктах магістральних газопроводів 

УМГ «ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ», що розташовані в межах Івано-Франківської області, не 

виникало.  

Стан основних виробничих фондів трубопровідного транспорту знаходиться у 

задовільному стані.  

З метою підтримки працездатностіі технічної готовності обладнання об‘єктів 

підвищеної небезпеки УМГ «ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ» у 2015 роцівідповідно до 

затверджених планів та графіків проводились ремонтні роботи та технічне обслуговування 

об‘єктів магістральних газопроводів, зокрема проведено: 

капітальний ремонт 16,5 км лінійної частини магістральних газопроводів; 

ремонт 1 дюкерного переходу магістрального газопроводу через водну перешкоду; 

вибірковий ремонт ізоляції газопроводів-відводів до газорозподільних станцій -

2,21км; 

ремонт дефектних місць за результатами внутрішньотрубної діагностики на 

магістральних газопроводах; 

плановий ремонт 2 газоперекачувальних агрегатів компресорних станцій; 

виконано 5 планових ремонтів газоперекачувальних агрегатів компресорних станцій; 
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ремонт обладнання газорозподільних станцій; 

технічне обслуговування об‘єктів лінійної частини магістральних газопроводів та 

обладнання підземного сховища зберігання газу; 

капітальний ремонт 9 свердловин підземного сховища газу; 

поточний ремонт 22 свердловин підземного сховища газу; 

діагностика обладнання підземного сховища газу. 

Паливно-енергетичний комплекс області включає 14 підприємств, які забезпечують 

видобуток, транспортування і переробку нафти та газу, виробництво та розподіл 

електроенергії. 

По ПАТ «Івано-Франківськгаз» газифіковано 594 населених пункти (14 міст, 20 селищ 

міського типу та 560 сіл). У структуру акціонерного товариства входять 17 підрозділів,  

в т.ч. 13 районних управлінь з експлуатації газового господарства (УЕГГ). У ПАТ  

«Івано-Франківськгаз» діє 27 аварійно-диспетчерських служб. 

Службами районних управлінь забезпечується технічне обслуговування майже 

390 тис. квартир, які газифіковані природним газом. 

На обслуговуванні ПАТ «Івано-Франківськгаз» знаходиться 14,9 тис.км газопроводів, 

в тому числі 1,2 тис.км замортизовано, термін експлуатації яких понад 40 років. 

ПАТ «Тисменицягаз» здійснює забезпечення споживачів Тисменицького району 

природним газом. 

На обслуговуванні в товаристві знаходиться понад 500 км розподільчих газопроводів,  

60 газорозподільчих пунктів. 

З метою забезпечення безперебійного постачання газу споживачам області у 2015 році 

газопостачальними організаціями ПАТ «Івано-Франківськгаз» та ПАТ «Тисменицягаз» 

загалом проведено заміну близько 20 км та капітально відремонтовано 3 км газопроводів. 

Управління магістральних газопроводів (УМГ) «Прикарпаттрансгаз» є філією ПАТ 

«Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України». Перебуває у державній власності. 

До складу УМГ на території області входять Богородчанське і Долинське лінійні 

виробничі управління магістральних газопроводів та Богородчанське виробниче управління 

підземного зберігання газу (активний об‘єм сховища 2,3 млрд м
3
).  

У Богородчанському підземному сховищі газу на початок опалювального періоду 

2015/2016 р. знаходилось 2,35 млрд м
3
 газу. 

Технічний стан газотранспортних мереж – задовільний. 

Прикарпаття видобуває майже13% нафти з газовим конденсатом та 3%. газу в 

Україні.  

Основні обсяги видобутку припадають на нафтогазовидобувні управління 

«Долинанафтогаз» та «Надвірнанафтогаз» ПАТ «Укрнафта», які розробляють 22 родовища 

та експлуатують понад 600 нафтогазових свердловин. 

 

НГВУ «Надвірнанафтогаз» продовжує роботи з облаштування Микуличинського 

нафтогазового родовища. 

Значний досвід здійснення дослідно-промислової експлуатації родовищ вуглеводнів 

мають Коломийська нафтогазова компанія «Дельта», ТОВ «Богородчанинафтогаз», ТОВ 

«Укрнафтогазінвест», ТОВ «Рожнятівнафта», ТОВ «Парі», ТОВ «Надрагаз». 

У 2015 році видобуток нафти скоротився на 4,7 % порівняно з 2014 роком.  

Основними проблемними питаннями в нафтогазовій галузі є:  

спад видобутку нафти і газу, зумовлений завершальною стадією розробки родовищ, 

ускладненими геологічними і технологічними умовами експлуатації; 

зменшення обсягів розвідувального та експлуатаційного буріння. 

Кіровоградська область 

На території Кіровоградської області магістральні газопроводи ―Союз‖,  

МГ ―Кременчук-Ананьїв-Богородчани‖, МГ ―Диканька-Кременчуг-Кривий Ріг‖, МГ ―Елець-

Кременчук-Богородчани‖ і МГ ―Кременчук-Кіровоград‖ експлуатуються Олександрівським, 
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Гайсинським та Кременчуцьким лінійно виробничими управліннями магістральних 

газопроводів УМГ ―Черкаситрангаз‖.  

Газотранспортна система включає:  

5 магістральних газопроводів загальною довжиною – 0, 403647 тис. км; газопроводи - 

відгалуження та газопроводи з тиском не більше 1,2 МПа – 0,091265 тис. км, 3 компресорні 

станції, 40 газорозподільчих станцій та об'єкти інфраструктури, які забезпечують 

функціонування системи.  

Магістральні газопроводи мають 4 переходи через водні перешкоди, 87 - через 

автомобільні дороги (1-5 категорії) та 12 - через залізничні колії. 

Періодично (двічі на рік) лінійно-експлуатаційними службами (ЛЕС) 

Олександрівського та Кременчуцького магистральних управлінь здійснюється контроль за 

станом лінійних частин магістральних газопроводів за допомогою об‗їзду трас газопроводів, 

огляду зсувів і оголення траси, огляду стану повітряних переходів через водні перешкоди та 

ізоляції труб. Олександрівське та Кременчуцьке управління магістральних газопроводів 

забезпечено аварійним запасом труб, з‗єднувальними деталями, монтажними заготовками, 

запірною арматурою.  

З метою підтримання працездатності і технічної готовності обладнання об‗єктів 

підвищеної небезпеки, розташованих на території Кіровоградської області, структурними 

підрозділами УМГ ―Черкаситрансгаз‖ протягом 2015 року відповідно до затверджених 

планів та графіків проводились ремонтні роботи та технічне обслуговування об‗єктів 

магістральних газопроводів, зокрема проведено: 

капітальний ремонт та технічне обслуговування обладнання лінійної частини 

магістральних газопроводів; 

вибірковий ремонт ізоляції газопроводів – відводів до газорозподільних станцій; 

ремонт дефектних місць за результатами внутрішньотрубної діагностики на 

магістральних газопроводах; 

ремонт антикорозійного покриття на обладнанні ГКС;  

плановий ремонт 7 газоперекачувальних агрегатів компресорних станцій; 

ремонт обладнання газорозподільних станцій; 

роботи з видалення рослинності на трасах магістральних газопроводів та 

газопроводах відводах; 

земляні роботи з ліквідації розмиву на МГ ―Кременчук-Ананьїв-Богородчани‖; 

ремонти, діагностику та технічне обслуговування основного та допоміжного 

обладнання компресорних станцій. 

Протягом 2015 року аварійних ситуацій на об‗єктах магістральних газопроводів  

УМГ ―Черкаситрангаз‖ не виникало.  

Територією області проходить магістральний нафтопровід ―Кременчук – Херсон‖ 

довжиною 50 км із нафтоперекачувальною станцією ―Пролетарська‖ в с. Пролетарське 

Олександрійського району. Управління запірними приладами – дистанційне та ручне. 

Траса нафтопроводів позначена на місцевості вказівними стовпчиками з табличками 

через кожний кілометр. На нафтопроводі використовується телемеханічна система аварійної 

сигналізації ТН-120М. На ділянці магістрального нафтопроводу ―Кременчук – Херсон‖ 35 км 

– 85 км наявні 3 повітряні переходи (69 км основна нитка, 72 км основна нитка та 72 км 

лупінг (резервна нитка)) та 6 перетинів з автошляхами(36 км, 45 км, 54 км, 61км, 67км, 74 

км).  

З метою підтримання працездатності і технічної готовності обладнання 

магістрального нафтопроводу ―Кременчук – Херсон‖ ЛЕС філії ―Придніпровські 

магістральні нафтопроводи‖ ПАТ ―Укртранснафта‖ проводяться поточні ремонти, 

періодичне технічне обслуговування та заміна зношеного обладнання об'єктів лінійної 

частини магістрального нафтопроводу. Здійснюються періодичні патрулювання та огляди 

охоронної зони магістрального нафтопроводу. 

Завдяки виконаному комплексу заходів у 2015 році на об'єктах НПС ―Пролетарська‖ 
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та магістральному нафтопроводі ―Кременчук – Херсон‖аварій та надзвичайних ситуацій не 

виникало. 

Головною проблемою трубопровідного транспорту, що суттєво впливає на стан 

техногенної безпеки, є наявність значної кількості основних засобів виробництва із 

понаднормативними строками експлуатації.  

Незадовільний стан трубопроводів призводить до їх розгерметизації і 

супроводжується розливом і потраплянням нафтопродуктів у ґрунт, забрудненням 

поверхневих та ґрунтових вод. 

Основними причинами такого стану залишаються порушення ізоляційних покриттів 

та відсутність належного активного захисту від електрохімічної корозії. Все це вимагає 

більш ретельного нагляду за технічним станом цих об‗єктів, проведенням їх поточного та 

капітального ремонтів, підвищення відповідальності суб‗єктів господарської діяльності за 

утриманням системи газопостачання, нафто- та продуктопроводів у належному технічному 

стані.  

До аварійних ситуацій на газопроводах можуть призвести відключення 

електропостачання на газорозподільчих станціях, газорегуляторних пунктах та інших 

об‗єктах (відключається сигналізація і зв‗язок обладнання, прилади обліку, установки 

катодного захисту тощо). 

Більшість діючих об‗єктів потребують реконструкції і модернізації, оснащення їх 

сучасним ефективним обладнанням.  

Не вирішене питання щодо облаштування об'єктів трубопровідного транспорту 

системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення, яке мешкає 

поблизу об‗єктів трубопровідного транспорту та проводить сільськогосподарські роботи в 

охоронних зонах магістральних газопроводів у разі їх виникнення. 

Газопостачальна мережа ВАТ ―Кіровоградгаз‖ є основним постачальником газу 

населенню та підприємствам області. Має на своєму балансі 4798,57 км газопроводів, що 

мають такі терміни експлуатації: 20 % газопроводів – понад 30 років; 80 % газопроводів –

понад 20 років. 

Газопроводи мають 124 перетинання з водними перешкодами, 49 перетинань із 

залізницею і 226 – з автомобільними дорогами. Вищезазначені газопроводи знаходяться в 

задовільному стані і не потребують капітального ремонту. 

Обстежено 3080,47 км газових мереж (перевірка герметичності із застосуванням 

лазерної системи виявлення метану), що становить 74% від запланованого обсягу робіт при 

цьому, аварійно небезпечних газопроводів не виявлено. Проведено комплексне приладове 

обстеження 1152,59 км (100%) підземних газопроводів та виконано пофарбування 1,52 км 

надземних газопроводів. 

Львівська область 

Територією області проходять магістральні нафтопроводи філії "МН "Дружба" ВАТ 

"Укртранснафта", продуктопровід ДП "ПрикарпатЗахідтранс", газопровід високого тиску 

Уренгой – Помари - Ужгород та газопроводи (високого, середнього та низького тиску) УМГ 

"Львівтрансгаз" та ПАТ "Львівгаз". Загрозу виникнення великомасштабних пожеж 

створюють 8 компресорних (Кам‘янка-Бузька‚ Бібрка, Волиця, Дашава, Більча-Волиця, 

Опари, Угерсько, Комарно-2) та 104 газорозподільчі станції, а також 3 сховища (Стрийське‚ 

Опарське‚ Дашавське) підземного зберігання газу НАК "Нафтогаз України". Нафтопровід 

філії "МН "Дружба" ВАТ "Укртранснафта" проходить територією 8районів області 

(Буського‚ Бродівського‚ Золочівського‚ Перемишлянського‚ Жидачівського‚ Стрийського‚ 

Сколівського‚ Дрогобицького), перетинає 19 автошляхів, 12 залізниць,37 річок. Крім цього, 

філія МН "Дружба" експлуатує 5 нафтоперекачувальних станцій та 4 нафтопроводи: Долина-

Дрогобич, Орів (Дрогобицького району)- Дрогобич, Борислав - Дрогобич, Дрогобич – Калуш  

(Івано-Франківської області).  

Найбільш небезпечними в області є головні насосно-перекачувальні станції  

(надалі - НПС) в містах Броди і Сколе, на яких розташовані резервуари для збереження 
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нафти, загальною ємністю близько 200,0 тис. м
3
. 

Миколаївська область 

Територією області проходить 2 магістральних газопроводи високого тиску  

(50-70 кг/см
2
) загальною довжиною 320 км. 

Магістральний газопровід «Південний» (ДП «Харківтрансгаз») трасою 

с. Володимирівка – с. Мар‘ївка - с. Іванівка, довжина газопроводу 198 км. 

Магістральний газопровід «Північний» (ДП «Черкастрансгаз») проходить 

територіями смт Братське, смт Доманівка, смт Врадіївка. Довжина газопроводу територією 

області - 122 км. 

Територією області проходять 2 магістральних нафтопроводи загальною довжиною  

280 км із нафтоперегонною станцією в с. Кобзарці Снігурівського району.  

НафтопровідСнігурівка - Одеса:  

довжина територією області – 119 км; 

робочий тиск – 56 кг/см
2
; 

діаметр трубопроводу – 720 мм; 

управління запірними приладами – дистанційне і ручне; 

розміщення запірних приладів – підводні переходи через річки Південний Буг, Вісунь, 

Інгул з обох боків, повітряний перехід через Інгулецький канал. 

Траса нафтопроводу позначена на місцевості вказівними стовпчиками з табличками 

через кожний кілометр. На нафтопроводі використовується телемеханічна система аварійної 

сигналізації ТН-120М. 

Перекачувальна станція знаходиться в с КобзарціСнігурівськогорайону. 

 

Нафтопровід Кременчук – Херсон: 

довжина територією області – 96 км; 

робочий тиск– 56 кг/ см
2
; 

діаметр трубопроводу– 720 мм; 

управління запірними приладами – дистанційне і ручне; 

розміщення запірних приладів – підводні переходи через річки Вісунь, Інгулець з 

обох боків. 

Газопостачальна мережа. ПАТ ―Миколаївгаз‖ є основним постачальником газу 

населенню та підприємствам області. Має на своєму балансі 3175,5 км газопроводів, у тому 

числі: 

газопроводів високого тиску – 1799,58 км; 

газопроводів середнього тиску – 1555,81 км; 

газопроводів низького тиску – 2879,12 км. 

22 % газопроводів експлуатується з терміном понад 30 років; 

44 % газопроводів експлуатується з терміномпонад 20 років; 

11 %газопроводів експлуатується з терміномпонад 10 років. 

Подача газу здійснюється через 257 газорозподільних пунктів (ГРП),11 газонаповню-

вальних станцій. Обслуговування газорозподільної мережі та ГРП проводиться 

9 управліннями експлуатації газового господарства. 

Газопроводи мають 16 перетинань з залізницею і 25 - з автомобільними дорогами. 

Полтавська область 

За 2015 рік на території Полтавської області за кодом 11220 «Аварії на свердловині із 

виникненням газонафтоводовиявлень» (ДК 019:2010) сталася 1 подія. Поблизу с. Яшники, 

Лохвицького району, Полтавської області 09.10.2015 року виникло газоводовиявлення без 

подальшого горіння. 

Рівненська область 

Аварій на трубопровідному транспорті у Рівненській області не виникало. 

Харківська область 

Газопостачання. На обслуговуванні ПАТ «Харківгаз» знаходяться понад 14 тис. км 
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розподільчих трубопроводів, 509 тис. газифікованих квартир (360 тис. на природному газі, 

143 тис. – на зрідженому). ПАТ «Харківгаз» обслуговує три газонаповнювальні станції, 

мережу АГЗС, 12 газонаповнювальних пунктів, а також резервуарний парк для зберігання 

зрідженого газу понад 2 тис. тонн.  

Газопостачання м. Харкова проводиться ПАТ «Харківміськгаз». Газифіковано 

природним газом 297 промислових підприємств, 25 тис. комунально-побутових об‘єктів, 

467 тис. квартир у житловому фонді міста. Триступенева система газопостачання міста 

Харкова включає в себе : 

5 газорозподільчих станцій (ГРС) УМГ «Харківтрансгаз», від яких газ подається у 

газові мережі кільця високого тиску діаметром 500-1000мм (Р=1,2 МПа) по периметру міста; 

12 проміжних газорозподільних пунктів (ПГРП), які знижують високий тиск до 

середнього (Р=0,3 МПа) та надають газ до кільця газопостачання промислових підприємств 

та комунально-побутових об'єктів; 

872 газорегуляторних пункти (ГРП), які знижують тиск газу до низького та подають 

його до мереж побутового використання населенням, 4241 км. розподільчих газопроводів та 

уводів (з них 74% підземних) та споруд на них. Захист газопроводів здійснюють  

536 захисних установок (59 - поляризованих дренажів, 422 станції катодного захисту,  

55 посилених дренажів). На обслуговуванні ВАТ „Харківміськгаз" знаходиться:  

226 котелень, 297 промислових підприємств, 2,6 тис. комунально - побутових підприємств, 

467 тис. квартир (633 тис. од. будинкового обладнання).. На регіональних газовидобувних 

(газопостачальних) об'єктах створюється 5-ти добовий запас газу. 

Для газопроводів м. Харкова і області характерно природне фізичне старіння металу 

труб і ізоляції. Становище ускладнюється тим, що 90 % газопроводів знаходяться в зоні 

впливу блукаючих струменів, що призводить до значної корозії. 

 

Газопромислове управління «Шебелинкагазвидобування» – складається з 

газоконденсатних родовищ, свердловин, технологічних установок, споруд та розгалуженої 

мережі газо-, конденсатопроводів, належить до потенційно небезпечних виробництв.  

Всього в ГПУ:  

діючих свердловин -997 од.; 

родовищ, які знаходяться в стадії розробки – 34 од.; 

установок комплексної підготовки газу – 65 од.; 

дотискаючих компресорних станцій – 2 од.; 

головних споруд – 1 од.; 

газорозподільних станцій (окремо стоячих) – 3 од.; 

газопроводів – 365 км; 

лінійних конденсатопроводів – 144 км. 

Виробнича діяльність здійснюється на території 12 районів Харківської області. 

Середньодобовий вибір газу становить 15,323 млн м
3
, газового конденсату –  

0,164 тис. тонн. 

Виробничі підрозділи ГПУ територіально розташовані на 9 дільницях, у тому числі на 

території області: 

Шебелинський промисел з видобутку нафти, газу і конденсату – розробляє  

14 родовищ, територія 401,6 га; 

Єфремівський промисел з видобуткугазу і конденсату – розробляє 6 родовищ, 

територія 192,8 га; 

Хрестищенський промисел з видобутку нафти і конденсату – розробляє 4 родовища, 

територія 235,5 га; 

підрозділи ремонтно-технічного та транспортного забезпечення. 

Газоконденсатні родовища облаштовані свердловинами. Гирло свердловин обладнане 

фонтанною арматурою, яка має підвищення над поверхнею землі 2,5-3,5 м та знаходиться під 

тиском газу від 20 до 350 атм. Від свердловин родовища вуглеводні сполуки подаються по 
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шлейфах високого тиску до установки комплексної підготовки газу, тиск в шлейфах 

трубопроводів складає до 350 атм. На УКПГ вуглеводні сполуки розділяються на газ та 

газовий конденсат. Газ очищується, знижується його тиск до 15-55 атм. та подається в 

магістральні газопроводи. Газовий конденсат на УКПГ збирається в резервуари ємністю від 

50 до 1000 м. куб. та насосами подається в конденсатопровід для транспортування. 

Стискуваннясумарного об‘єму газу проводиться на компресорних станціях (ДСК), кінцева 

підготовка газу проводиться на головних спорудах (ГС). Технологічне обладнання, в 

основному посудини, які працюють під тиском 160, 64, 20 атм., з‘єднані між собою системою 

трубопроводів та іншими механізмами. 

Особливості фізико – географічних умов, зони виробничої діяльності ГПУ, наявність 

значної кількості об‘єктів видобутку нафти і газу, транспортних комунікацій нафто-, газо-, 

конденсатопроводів можутьстворити складну техногенну та екологічну обстановку і не 

виключають виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. 

Юліївськийнафтогазовий промисел (НГП) газопромислового управління 

«Харківгазвидобування» ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» 
складається з газоконденсатних родовищ, свердловин, технологічних установок, споруд та 

розгалуженої мережі газо-, конденсатопроводів, належить до потенційнонебезпечних 

виробництв. 

Всього на Юліївському НГП: 

діючих свердловин - 52; 

установок комплексної підготовки газу – 5 од.; 

головних споруд – 1 од.; 

газопроводів - 2; 

лінійних конденсатопроводів - 54. 

Виробнича діяльність здійснюється на території 2 районів Харківської області. 

Середньодобовий вибір газу становить 1,955 млн м
3
, газового конденсату 100 тонн. 

Газоконденсатні родовища облаштовані свердловинами. Гирло свердловин обладнане 

фонтанною арматурою, яка має підвищення над поверхнею землі 2,5 – 3,5 м та знаходиться 

під тиском газу від 20 до 350 атм. Від свердловин родовища вуглеводні сполуки подаються 

по шлейфах високого тиску до установки комплексної підготовки газу, тиск в шлейфах 

складає до 350 атм. На УКПГ вуглеводні сполуки розділяються на газ та газовий конденсат. 

Газ очищується, його тиск знижується до 15 – 55 атм. та подається в магістральні 

газопроводи. Газовий конденсат на УКПГ збирається в резервуари ємністю 60 м
3
та насосами 

подається в конденсатопровід на наливну естакаду. 

Особливості фізико-географічних умов зони виробничої діяльності ЮНГП – наявність 

значної кількості об‘єктів видобутку нафти і газу, транспортних комунікацій газо-, 

конденсатопроводів можуть створити складну техногенну та екологічну обстановку і не 

унеможливлюють виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру. 

Юліївський нафтогазовий промисел ГПУ «Харківгазвидобування» НАК 

«Нафтогазвидобування» розташований за межами смт Ст. Мерчик. Загальна площа ЮНГП –  

27 га.Функціональна призначеність будівель та споруд – первинна переробка та 

транспортування ЛЗР та ГР, складські та побутові приміщення. 

Шебелинське відділення з переробки газового конденсату і нафти Управління з 

переробки газу і газового конденсату ДК «Укргазвидобування» розташоване за межами  

смт Андріївка, на відстані 400 м від залізничної станції «Шебелинка».  

Загальна площа ШВПГКН – 40,5 га. Кількість будівель та споруд – 56 шт.; загальна 

площа забудови – 20 га; функціональні призначеннябудівель та споруд : призначені для 

переробки та транспортування ЛЗР та ГР, складські та побутові приміщення. 

Особливістю ШВПГКН є скупчення крупних апаратів іншого обладнання, ємностей в 

яких знаходяться десятки та сотні тонн горючих матеріалів ( ЛЗР, горючих газів та рідин ). 

Пожежна небезпека ускладнюється тими обставинами, що горючі матеріали обертаються в 
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технологічних процесах при підвищенні тиску ( Р=34 - 40 атм. ) та температурі ( Т=340 - 400º 

С), а димові гази печей УКР=870-900º С, тому пожежі, які можуть виникнути, 

характеризуються швидким поширенням, високою ймовірністю обвалення конструкцій, які 

підтримують апарати, і тим самим, можливістю збільшення розмірів аварії тапожеж. 

Висновки: 

Головною проблемою трубопровідного транспорту, що суттєво впливає на стан 

техногенної безпеки, є понаднормативні строки експлуатації основних засобів виробництва. 

Незадовільний стан трубопроводів призводить до їх розгерметизації і супроводжується 

розливом і потраплянням нафтопродуктів у ґрунт, забрудненням поверхневих та ґрунтових 

вод. Основними причинами такого стану залишаються порушення ізоляційних покриттів та 

відсутність належного активного захисту від електрохімічної корозії. Все це вимагає більш 

ретельного нагляду за технічним станом цих об‗єктів, проведенням їх поточного та 

капітального ремонтів, підвищення відповідальності суб‗єктів господарської діяльності за 

утриманням системи газопостачання, нафто- та продуктопроводів у належному технічному 

стані. До аварійних ситуацій на газопроводах можуть призвести відключення 

електропостачання на газорозподільних станціях, газорегуляторних пунктах та інших 

об‗єктах (відключається сигналізація і зв‗язок обладнання, прилади обліку, установки 

катодного захисту тощо).  

Підвищену екологічну небезпеку становлять трубопроводи, резервуарні парки 110 

нафтопродуктів, зливно-наливні естакади, газонаповнювальні компресорні станції тощо. 

Безпечній експлуатації газо-, нафто- та продуктопроводів заважає неправомірне 

використання охоронних зон, в яких ведеться будівництво житла, дачних масивів та інших 

об‗єктів, а також розукомплектування та розкрадання вузлів, деталей на об‗єктах газо-, 

нафто- та продуктопроводів. В окремих місцях охоронні зони трубопроводів знаходяться в 

безпосередній близькості від населених пунктів, існує можливість виникнення аварійних 

ситуацій, пов‗язаних з пошкодженням трубопроводів з метою крадіжки газового конденсату 

та нафтопродуктів. Більшість діючих об‗єктів потребують реконструкції і модернізації, 

оснащення їх сучасним ефективним обладнанням. Не вирішено питання оповіщення 

населення, яке мешкає поблизу об‗єктів трубопровідного транспорту. 
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1.9 Стан безпеки на шахтах і підземних гірничих виробках 

До гірничих підприємств України відповідно до Гірничого закону України належать 

об‘єкти для видобутку корисних копалин, які будуються і експлуатуються із застосуванням 

гірничих технологій (шахти, рудники, копальні, кар‘єри, розрізи, збагачувальні фабрики 

тощо). Проведений аналіз цих підприємств свідчить, що найбільшу небезпеку для 

навколишнього середовища становлять вугледобувні підприємства та гірничі підприємства з 

видобування солей підземним способом. 

Аналіз безпеки на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах 

Вугільна промисловість України є найбільш складною галуззю, де виробництво та 

охорона праці залежать від гірничо-геологічних умов залягання пластів, стану шахтного 

фонду і гірничого устатковання, забезпечення підприємств засобами захисту працюючих, 

наявності кваліфікованих кадрів та рівня організації виробництва і дисципліни праці. 

Організацію роботи у сфері охорони праці та промислової безпеки з 2002 року було 

проведено відповідно до заходів підвищення рівня охорони праці та промислової безпеки, які 

є складовою частиною Програми підвищення безпеки праці на вугледобувних і 

шахтобудівних підприємствах (далі – Програма) з наступною реалізацією за рахунок засобів 

Державного бюджету, а також засобів від реалізації вугільної продукції. 

Слід зазначити, що вугільна промисловість – єдина галузь України, де такі Програми 

ухвалювались тричі (2002 – 2005; 2006 – 2010; 2011 – 2015 роках) постановами Кабінету 

Міністрів України. 

За період реалізації у вугільній галузі Програми у 2001-2005 роках, у 2006-2010 роках 

суттєво зменшились середньорічні показники кількості випадків травмування працівників 

галузі.  

Наприклад, рівень загального і смертельного виробничого травматизму (за період  

2004 – 2015 роки) значно скоротився, у тому числі: 

загальнийз6469 випадків у 2004 році до 405 випадків у 2015; 

смертельний з 197 випадків у 2004 році до 7 випадків у 2015, які стались на  

11 державних вугледобувних підприємствах України. 

Програма з терміном реалізації  у 2011-2015 роках була затверджена постановою 

Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 року № 521 «Про внесення змін до постанови 

Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 року № 374».Програмою передбачено 

виконання 3-х завдань та 8-ми розділів на 2011 – 2015 роки: 

удосконалення системи управління охороною та безпекою праці; 

забезпечення безпеки технологічних процесів; 

удосконалення системи вентиляції та дегазації шахт, попередження вибухів газу та 

пилу; 

запобігання виникненню газодинамічних явищ; 

забезпечення безпеки роботи машин, обладнання і технологічних комплексів; 

посилення протипожежного захисту вугільних шахт; 

упровадження засобів протиаварійного захисту, створення системи комплексної 

безпеки та диспетчеризації шахт, наукового та технічного забезпечення виконання 

профілактичних та аварійно-рятувальних робіт; 

поліпшення умов праці та стану здоров‘я шахтарів. 

Відповідно до Програми щороку розроблялись Комплексні Програми підвищення 

безпеки праці на кожному державному підприємстві та щодо кожної шахти, виконання яких 

перебувало під постійним контролем Міненерговугілля. Виконання заходів Програми 

сприяло суттєвому поліпшенню стану охорони праці та промислової безпеки на 

вугледобувних та шахтобудівельних підприємствах за основними виробничими 

показниками. 

Міненерговугілля на виконання Указу Президента України від 14.11.2014 № 875 «Про 

рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 листопада 2014 року «Про 
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невідкладні заходи щодо стабілізації соціально-економічноїситуації в Донецькій та 

Луганській областях» та постанови Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 № 595 «Деякі 

питання фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та 

надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та 

Луганської областей», видано наказ від 25.11.2014 № 841 «Про заходи стабілізації соціально-

економічної ситуації у Донецькій та Луганській областях». Відповідно до наказу з  

28 листопада 2014 року припинено виробничу та фінансово-господарську діяльність 

державних підприємств, установ, організацій та об‘єднань, що належать до сфери управління 

Міненерговугілля та господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює 

управління корпоративними правами держави, які знаходяться у зоні антитерористичної 

операції.  

Станом на 01.01.2016 із 90 шахт, підпорядкованих Міненерговугілля, 55 шахт 

знаходяться на території тимчасово непідконтрольній українській владі та 35 шахт 

знаходяться на території підконтрольній державній владі.  

З 35 шахт, які знаходяться на території підконтрольній українській владі, 33 шахти 

працюють з видобутку вугілля, 2 шахти знаходяться у режимі водовідливу. 

Загальний видобуток вугілля за 2015 рік склав 35,1 млн т, це 100 % від плану, з 

яких6,7 млн т (19 %) видобуто державними підприємствами і 28,4 млн т (81 %) – 

приватними. 

З грудня 2014 року підприємства, які розташовані на території, де українська влада 

тимчасово не здійснює свої повноваження, Міненерговугілля не звітують. 

У 2015 році на вугільних підприємствах, підпорядкованих Міненерговугілля, сталося 

405 випадків загального виробничого травматизму (на 28 випадки або на 6% менше, ніж у 

2014 році). 

Упродовж 2015 року сталось 7 випадків виробничого травматизму зі смертельними 

наслідками. Порівняно з аналогічним періодом 2014 року смертельний травматизм 

зменшився на 6 випадків (46 %). 

Аварії другої категорії з груповим нещасним випадком на вугледобувних 

підприємствах Міненерговугілля 

Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької 

облдержадміністрації здійснює оперативний щомісячний моніторинг стану травматизму на 

державних вугледобувних підприємствах області: ДП «Дзержинськвугілля», 

«Селідіввугілля», «Красноармійськвугілля», «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1», 

«Вугільна компанія «Краснолиманська» та ВП «Шахта «Південнодонбаська №3 

ім. М. С. Сургая» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія». 

За оперативними даними за 2015 рік по державних вугледобувних підприємствах 

загальний травматизм склав 220 випадків, що на 24 (або на 9,8 %) менше, ніж за 2014 рік. 

Кількість смертельних випадків на державних шахтах становить 4 (на 1 менше, ніж минулого 

року). За поточний рік групових нещасних випадків не зафіксовано (за 2014 рік – 1). 

Випадків раптової смерті не зафіксовано (за 2014 рік їх також не було). 

У 2015 році сталося дві аварії на вугільних шахтах України: шахта ім. О.Ф. Засядька 

(березень 2015 р.) та «Краснолиманська» (листопад 2015 р.) – відбулося загоряння у 

відпрацьованій виробці. Виробка розташована в тектонічно активній зоні, де основними, 

перекриваючими вугільні пласти породами, є пісковики. Передумови для аварійної ситуації у 

відпрацьованій гірничій виробці обумовило поєднання літологічних, тектонічних та 

геохімічних факторів. Одним із головних факторів, що спричинив загоряння є геохімічний 

склад повітряно-газової суміші, утвореної із насичених, важких та ненасичених вуглеводнів. 

За результатами аналізу показників повітряно-газової суміші ІГН НАН України було 

рекомендовано: 

1. Встановити постійний газово-геохімічний контроль виробки. 

2. Перекрити доступ атмосферного повітря в аварійну виробку. 

3. Провести гасіння пожежі азотовміщуючою сумішшю.  
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У результаті проведених співробітниками шахти рекомендованих заходів повітряно-

газова суміш в аварійній зоні набула відносно стабільного стану.  

Для запобігання виникненню небезпечної ситуації, рекомендується встановити 

газово-геохімічний контроль виробок, які перебувають у розробці, та відпрацьованих 

виробок, у яких проводять дегазацію, не рідше одного разу на два місяці, а у зонах порушень 

масиву – щомісяця. 

Для запобігання раптовим аварійним ситуаціям необхідно: 

проводити попередню дегазацію, при вмісті у повітряно-газовій суміші з 

вуглевидобувної виробки метану понад 15 %;  

проводити геолого-геохімічний моніторинг стану діючих та відпрацьованих виробок. 

27 жовтня 2015 року о 17 год. 55 хв. під час контролю рудничної атмосфери (відбору 

проб повітря) респіраторниками 10-ти воєнізованих гірничо-рятувальних загонів Державної 

воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості України відбувся 

потужний вибух метано-повітряної суміші з боку вентиляційного хідника першої західної 

лави заскидової частини пл. l3, внаслідок якого було травмовано три особи, одну з яких 

смертельно. 

Причиною аварії і групового нещасного випадку стала активізація тектонічних 

процесів у зонах малоамплітудних геологічних порушень, які спричинили непрогнозоване 

раптове інтенсивне імпульсне виділення метану в ізольованому просторі 1-ї західної лави 

засбросової частини пласта l3 і вибухи метано-повітряної суміші у ізольованому просторі 

відпрацьованої 1-ї західної лави засбросової частини пласта l3, що відбулись26 - 27 жовтня 

2015 року. 

Державна воєнізована гірничорятувальна служба у вугільній промисловості 

України 

Державна воєнізована гірничорятувальна служба у вугільній промисловості 

України(далі – ДВГРС) здійснює в установленому порядку обслуговування гірничих 

підприємств незалежно від форм власності в період їх будівництва, реконструкції, 

експлуатації, ліквідації або консервації. 

Станом на 01.01.2016 ДВГРС по підприємствах, що здійснюють діяльність на 

територіях, де органи виконавчої влади виконують свої повноваження в повному обсязі, 

обслуговує 58 вугільних шахт державної та недержавної форм власності, 14 фабрик зі 

збагачування та брикетування вугілля та 8 інших підприємств. 

Відповідно до дислокації підрозділів ДВГРС у вугільній промисловості, підрозділи 

служби розташовані на територіях Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Львівської та 

Волинської областей. Згідно з табелем оснащення ДВГРС підрозділи укомплектовано 

технікою, устаткованням і матеріалами, що допомагають рятувати людей, ліквідувати всі 

види аварій та аварійні ситуації на об‘єктах, що обслуговуються. 

Станом на 01.01.2016 року по підприємствах, які працюють на територіях, де органи 

виконавчої влади виконують свої повноваження в повному обсязі, обслуговування 

підприємств здійснюють чотири воєнізованих гірничорятувальних загони із загальною 

чисельністю 1543 осіб (розрахункова - 1765 осіб), у тому числі, респіраторного складу – 504 

осіб (розрахункова – 594 осіб).  

Цілодобово забезпечується виїзд на ліквідацію можливих аварій та аварійних 

ситуацій16-19 гірничорятувальних відділень, 10 реанімаційних протишокових груп, 4 груп 

командного складу відділів оперативно-технічного забезпечення, черговогокомандного 

складу воєнізованих гірничо-рятувальних загонів та центрального штабу ДВГРС.  

У 2015 році на вугледобувних підприємствах галузі ліквідовано 22аварійні ситуації та 

шість аварій, у тому числі дві екзогенні пожежі, один вибух газу та вугільного пилу, два 

обвалення гірничих порід, одна аварія на поверхні шахти.  

Загальна вартість врятованих матеріальних цінностей під час ліквідації аварій і 

аварійних ситуацій склала близько 592,050 тис. грн.  
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Загальний економічний збиток підприємств від аварій та аварійних ситуацій 

склав26,880 млн грн. Збитки підприємств від допущених аварій тааварійних ситуацій 

склали26,600 тис. грн.  

За 2015 рік кількість людей виведених та евакуйованих під  час аварій і аварійних 

ситуацій відділеннями ДВГРС та членами ДГК склала 3977 осіб, в тому числі, виведено з 

зони ураження – 2783 особи, евакуйовані без ознак життя – 18 осіб.  

Кількість постраждалих, яким надавалась домедична допомога робітниками ДВГРС – 

514 осіб, у тому числі у підземних умовах – 58 осіб, з них під час аварій та аварійних 

ситуацій – 5 осіб. 

З метою перевірки підготовленості робітників та посадових осіб підприємств до дій у 

разі виникнення аварії проведено 134 протиаварійних тренування з ліквідації умовної аварії. 

Комплекс заходів та пропозиції Міненерговугілля щодо підвищення безпеки на 

вугільних шахтах: 

1. Виконувати ізоляцію відпрацьованих і зупинених виїмкових дільниць 

вибухостійкими перемичками протягом не більше двох місяців після припинення очисних 

робіт. 

2. Здійснювати дегазацію ізольованих вироблених просторів відпрацьованих 

виїмкових дільниць за спеціальними проектами відповідно до вимог пункту 4. глави 6. 

розділу VI НПАОП 10.0-1.01-10 «Правила безпеки у вугільних шахтах». 

Проблемні питання щодо попередження аварій та аварійних ситуацій, 

поліпшення підготовленості шахт до їх ліквідації. 
1. Навчання підземних робітників і посадових осіб в «димовій камері» правилам 

застосування саморятівників. 

2. Визначення (розробка та виконання) на виїмкових дільницях системи 

самопорятунку та порятунку підземних працівників під час аварій. 

3. Порятунок людей із завислих посудин у стволах. 

4. Пожежно-зрошувальне водопостачання шахт (відсутність або несправність 

пожежно-зрошувального трубопроводу та, як наслідок, неможливості гасіння пожеж у 

гірничих виробках). 

5. Попередження аварій і аварійних ситуацій виконавцями робіт, ліквідація аварій та 

аварійних ситуацій у разі їх виникнення. 

6. Керування метановиділенням при нормальному режимі роботи виїмкової дільниці 

та у разі виникнення аварії. 

 

Аналіз безпеки на гірничо-видобувних і перероблювальних підприємствах 

соляної промисловості 

Більшість соленосних запасів України знаходяться у Донецькому соленосному 

басейні, Передкарпатському прогині, Закарпатському басейні, Переддобруджинскому 

прогоні, де працюють гірничо-видобувні та перероблювальні підприємства соляної 

промисловості.  

Останніми роками різко активізувались карстові явища на території ДП 

«Солотвинський солерудник» Закарпатського басейну та поза межами підприємства, 

почастішали випадки аварій у системах, комунікаціях на об‘єктах солерудника, а також на 

території самого селища Солотвино Тячівського району.  

Гідрологічна ситуація на підприємстві ускладниласьу зв'язку із наслідками стихійних 

лих 1998-2001 років, що призвели до значного притоку поверхневих та підземних вод, 

затоплення гірничих виробок солерудника.  

За час експлуатації Солотвинського родовища (понад220 років) було збудовано та 

припинено існування, внаслідок затоплення, семи шахт. 

До складу солерудника на цей час належать шахти № 8 та № 9. Шахту № 9 

побудовано у 1975 році. В 2008 році шахта була затоплена. Загальний об‘єм затоплених 

порожнинскладає3,8 млн м
3
. Поверхня шахтного поля знаходиться в стадії просідання, 
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рівень води – на відмітці + 260,2 м, тобто 23,5 м від денної поверхні. Шахту № 8 побудовано 

в 1886 році, її експлуатацію припинено наприкінці 2010 року. На даний час відбувається 

некероване затоплення гірничих виробок цієї шахти. Загальний об‘єм відпрацьованих 

порожнин – 9,98 млн м
3
, з них затоплено біля7 млн м

3
. 

Інтенсивний розвиток екзогенних геологічних процесів призвів до суттєвого 

погіршення стану навколишнього середовища та створює загрозу життю і здоров'ю людей на 

території шахтного поля і за його межами.  

На території впливу гірничого відводу (зона можливих просідань та деформації земної 

поверхні) розташовано 292 житлових будинки, об‘єкти інфраструктури смт Солотвино (дві 

загальноосвітні школи, міська лікарня та поліклініка, Солотвинський водоканал, відділення 

електрозв'язку, частина підвідного газопроводу високого тиску, ділянка автомобільної 

дороги державного значення „Мукачево-Рогатин‖).  

Загалом, згідно Зведеного реєстру сімей (затвердженого протоколом засідання комісії 

з питань ТЕБ та НС Тячівської РДА від 31.05.2011 №3) з будинків, які планується перенести 

з потенційно небезпечних зон смт  Солотвино Тячівського району, необхідно відселити342 

особи. 

Орієнтовна сума матеріальних збитків, згідно з даними Закарпатської 

облдержадміністрації, становить понад 140,0 млн грн. Обсяги технічних та матеріальних 

ресурсів, необхідних для засипання карстових проваль і рекультивації землі, становлять 

198,0 млн грн (протокол № 14 Комісії з питань ТЕБ та НС Закарпатської ОДА від 

03.12.2010). 

Станом на 31.12.2015 існує небезпека виникнення техногенної катастрофи на 

територіїсмт  Солотвино (населення продовжує проживати в будинках, що потрапляють до 

небезпечної зони просідань земної поверхні). У 2012 році загальна площа та об‘єм карстових 

проваль і воронок порівняно з 2011 роком збільшились на 45 тис. м
2
 та 1,8 млн м

3
 

відповідно:з початку 2013 року – на 26,5 тис. м
2
 та 0,8 млн м

3
;зпочатку 2015 року – на 10 тис. 

м
2
 та 0,5 млн м

3 
і становлять на сьогодні близько 248 тис. м

2
 та 5,7 млн м

3
.  

16 квітня 2015 р. на території ДП „Солотвинський солерудник‖, поблизу 

Солотвинського водоканалу по вул. Воз‘єднання провалився ґрунт у формі урізаного конусу 

розміром 60 м х 50 м та глибиною 45 м,унаслідок чого утворилось карстове провалля з 

гострими краями, що свідчить про продовження просідання грунту. В результаті провалу не 

виявлено пошкодження майна суб‘єктів господарювання та постраждалих. На небезпечній 

відстані від провалля знаходиться лінія електричних мереж 6 кВ Тячівського РЕМ  

ПАТ „Закарпаттяобленерго‖.  

На місці події було проведено виїзне засідання комісії з питань ТЕБ та НС Тячівської 

РДА (протокол № 5 від 16.04.2015 р.). 

17 квітня 2015 тривалаактивізація карстових проваль на території  

ДП „Солотвинський солерудник‖, в зв‘язку з цим розмір провалля збільшився - до  

100 м х 100 м, а також виникла загроза руйнування трьох опор ліній електропередач 

(відстань від провалля до опор біля 25 м.). З метою запобігання пошкодженнюлінії 

електропередач, було прийнято рішення про перенесення вищезазначених опор на безпечну 

відстань. 20.04.2015 працівниками Тячівського РЕМ ПАТ „Закарпаттяобленерго‖ три опори 

лінії електропередач було перенесено на безпечну відстань від місця утворення карстового 

провалля.  

На виконання відповідного доручення Президента України від 19 листопада 2010 року 

розроблено План заходів щодо недопущення техногенної катастрофи та відселення 

громадян, житло яких знаходиться в зоні можливої деформації земної поверхні. 

У 2011 році для проведення першої черги комплексу невідкладних заходів, пов‘язаних 

з ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації та недопущення виникнення техногенної 

катастрофи на території смт  Солотвино Тячівського району, розпорядженням Кабінету 
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Міністрів України від 30 березня 2011 року № 357-р було виділено кошти із резервного 

фонду Кабінету Міністрів України в сумі 98,05 млн грн, з яких використано 87,46 млн грн.  

За уточненим переліком витрат для проведення заходів з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації на території смт  Солотвино Тячівського району Закарпатської області 

виконано першочергові проектно-вишукувальні та будівельні роботи. Побудовано житловий 

масив у с. Теребля (116 квартир у 8 багатоквартирних будинках, 17 індивідуальних житлових 

будинків садибної забудови, загальноосвітній навчальний заклад на 330 учне/місць, 

дошкільний навчальний заклад на 140 місць, інженерні мережі водопостачання, 

водовідведення, електропостачання та дорожню інфраструктуру). У смт  Солотвино 

інженерні мережі водопостачання та електропостачання винесено із прогнозованої зони 

карстових провалів та деформації денної поверхні.  

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.05.2013 № 363-р „Про виділення 

коштів для завершення заходів до переселення мешканців смт  Солотвино, які проживають у 

прогнозованій зоні деформації земної поверхні‖ Закарпатській облдержадміністрації, 

виділено 13,569 млн грн. 

Розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 03.10.2012 № 829-р та від 

04.03.2013№ 107-р схвалено техніко-економічне обґрунтування ліквідації та екологічної 

реабілітації території впливу гірничих робіт ДП „Солотвинський солерудник‖ та погоджено 

пропозицію Міністерства аграрної політики та продовольства України щодо ліквідації 

гірничого підприємства. Міністерством аграрної політики та продовольства України наказом 

від 09.11.2012 № 702 затверджено першу чергу проекту ліквідації.  

7 червня 2012 року Законом України № 4909-VI затверджено Загальнодержавну 

цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру на 2013-2017 роки, якою передбачено виділення коштів, з державного 

бюджету, в обсязі 338889,9 тис. грн для проведення робіт відповідно до затвердженої 

проектно-кошторисної документації проекту „Консервації шахти №9 та захисту шахти №8‖. 

Протягом 2013-2015 років кошти за зазначеноювище програмоюне надходили. 

Законом України „Про Державний бюджет України на 2015 рік‖ на виконання 

бюджетної програми „Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт 

державного підприємства „Солотвинський солерудник‖ Тячівського району Закарпатської 

області‖ передбачено 2700,0 тис. грн. 

Голова Закарпатської ОДА повідомляв Кабінет Міністрів України на початку року 

про небезпечну ситуацію в селищі. 20.04.2015 Тячівською РДА було направлено лист до 

Кабінету Міністрів України щодо додаткового виділення бюджетних коштів для 

фінансування проекту „Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт 

державного підприємства „Солотвинський солерудник‖ Тячівського району Закарпатської 

області‖ для виконання першочергових робіт у вищезазначених обсягах та відновлення 

лікувально-рекреаційних властивостей смт  Солотвино. 

Експертними висновками МНС України (на теперішній час ДСНС України) 

підтверджено рішення Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій Закарпатської облдержадміністрації щодо класифікації ситуації, що склалася на ДП 

„Солотвинський солерудник‖ та у смт Солотвино, як надзвичайної ситуації державного рівня 

(експертні висновки від 09.12.10 № 02-17292/165, від 06.04.11 № 02-4584/165, від 22.07.11 № 

03-9266/162 та від 08.05.2013 № 02-3531/162). 

Протягом 2015 року кошти на роботи не виділялись. 

 

Стан безпеки на рудниках Івано-Франківської області 

У 2015 році на шахтахіпідземнихгірничих виробках Івано-Франівської області 

надзвичайних ситуацій не зареєстровано. 

У приміській зоні м. Калуша розташовані екологічно небезпечні об‘єкти - рудники 

„Калуш‖, „Голинь‖, „Ново-Голинь‖, Домбровський кар‘єр, 2 відвали засолених грунтів, 2 

хвостосховища та шламонакопичувач. 
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Шахта „Ново-Голинь‖ перебуває в стадії ліквідації і заповнення виробок становить 

99%, два стволи шахти засипані на глибину 40 м до поверхні землі, два стволи в т.ч. 

вентиляційний використовуються для закачки розсолів для заповнення пустот камер 

видобутку. 

Шахта „Пійло‖ в стадії незавершеного будівництва, наявні три шахтні стволи 

глибиною 592 м. Із запланованих 11 км проходів вентиляції шахти пройдено разом 3,2 км від 

основного та вентиляційного стволів назустріч. 

На даний час ВАТ „Оріана‖ в стадії санації, відкачка розсолів з хвостосховища №2 та 

Домбровського кар‘єру у відпрацьовані шахти рудника ―Ново-Голинь‖ не здійснюється, 

роботи на кар‘єрі та хвостосховищах не проводяться, моніторинг за їх станом та станом 

(просіданням) земної поверхні на відпрацьованих шахтних полях рудників не ведеться. 

Будівлі та споруди сульфатнозбагачувальної та інших фабрик ДП „Калійний завод‖ 

ВАТ „Оріана‖ знаходяться в аварійному стані та в стані саморуйнації. На даний час 

залишаються не вирішеними ряд питань, а саме: 

відсутність фінансування природоохоронних заходів ДП „Калійний завод‖ ВАТ 

„Оріана»; 

заповнення шахтних виробок рудника „Ново-Голинь‖; 

заводнення Домбровського кар'єру; 

утримання в робочому стані хвостосховищ; 

проведення моніторингу за станом земної поверхні вироблених шахтних полів 

рудників; 

саморуйнування будівель та споруд переробних фабрик заводу. 

Для ефективної та надійної ліквідації утворених проблем на калійному виробництві 

ВАТ „Оріана‖ необхідно відновити роботу фабрики ДП „Калійний завод‖. 

У 2015 році шахти з видобутку корисних копалин у Калуському промисловому районі 

не працювали. Обладнання на цих шахтах законсервовано. 

Першочергові заходи щодо запобігання надзвичайних ситуацій та посилення 

техногенно-екологічної безпеки 

НАН України акцентує увагу на актуальнихпитаннях, вирішення яких має найбільшу 

вагу: 

1. Тенденція зростання частоти та інтенсивності надзвичайних ситуацій і 

матеріальних збитків свідчить про неефективність заходів з ліквідування їх наслідків, 

зниження ефективності роботи рятувальних служб і недосконалість реагування на небезпеку. 

Ситуацію може виправити впровадження методів управління ризиками і довгострокових 

стратегій управління безпекою в практику ДСНС України, що передбачає, в тому числі 

йзапровадження нових технологій контролю небезпек. 

2. Розв‘язанняпроблеми захисту від небезпечних та стихійних природних та 

природно-техногенних процесів вимагає поступового переходу від традиційної ліквідації 

наслідків розвитку небезпечних процесів до реалізації стратегії їх запобігання 

черезудосконалення моніторингу геологічного середовища та випереджаючої нейтралізації 

загроз. Міжнародний досвід свідчить про те, що витрати на реалізацію стратегії 

попередження є до 15 разів меншими, порівняно з витратами пов‘язаними зліквідацією 

наслідків небезпечних процесів. Для реалізації стратегії необхідно забезпечити фінансування 

розвитку та інструментального переоснащення системи моніторингу довкілля.  

3. Під час інтенсивного використання корисних копалин відбуваються незворотні 

зміни в напружено-деформованому стані геологічного середовища, які призводять до 

виникнення небезпечних природно-техногенних процесів. Насамперед до них належать: 

зсуви, обвали порід, підтоплення, землетруси, гірсничіудари тощо. На цей час основні кошти 

спрямовано винятково на ремонтно-захисні заходи локального характеру під час ліквідації 

наслідків небезпечних природних і природно-техногенних явищ. Нові об‘єкти 
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господарювання проектують і споруджують без урахування реального стану геологічного 

середовища та небезпечних процесів, які відбуваються в ньому.  

Для розв‘язання проблеми зменшення негативних наслідків небезпечних природно-

техногенних процесів в нафто- і гірничодобувних регіонах, пропонується поновити розробку 

Комплексної програми«Розробка оптимальної системи геофізичного моніторингу 

геологічного середовища з метою зменшення негативних наслідків небезпечних 

природно-техногенних процесів в нафто- і гірничодобувних регіонах» (далі – Програма). 

Виконання Програми має розв‘язатипроблему захисту від небезпечних природних та 

природно-техногенних процесів через поступовий перехід від традиційних заходів з 

ліквідації наслідків розвитку небезпечних геологічних процесів до реалізації стратегії їх 

запобігання на основі удосконалення моніторингу стану і динаміки геологічного середовища.  

Виконання Програми дозволить: 

стабілізувати екологічний стан ландшафтно-геологічних комплексів вугле- і нафто-

газовидобувних територій;  

підвищити рівень інженерного захисту територій;  

зменшити вплив природно-техногенних чинників геологічного ризику;  

зменшити витрати на реабілітацію та захист порушених територій; 

зменшити витрати на реабілітаційні заходи для житлового фонду та промислових 

об‘єктів у зонах сучасної природно-техногенної активізації.  
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1.10 Загрози транскордонного характеру 

На територіях суміжних з Україною держав розташовані об‘єкти, аварії на яких можуть 
створюватизагрозу для населення й навколишнього середовища в межах прикордонних 
територій. До підприємств, надзвичайні ситуації на яких можуть мати транскордонний 
характер, належать, переважно, об‘єкти радіаційної та хімічної небезпеки, а також 
гідродинамічно небезпечні об‘єкти. Північний та північно-східний напрямок  

Для Волинської області потенційно можливим джерелом техногенно-екологічної 
загрози зі сторони Білорусі є Хотиславський кар'єр будівельних матеріалів (рис. 1.10.1), який 
розташований у безпосередній близькості з кордоном Україниу Малоритському районі 
Брестської області.  

Особливістю цього об'єкта є те, що розкриття кар'єру здійснюється у безпосередній 
близькості від покрівлі верхньокрейдяних порід, які вміщують напірний водоносний 
горизонт – джерело живлення карстових озер на території Волинської області, зокрема 
унікального озера Світязь.  

З метою здійснення якісного контролю за можливими негативними наслідками від 
реалізації Білоруською Стороною проекту «Розробка крейдяного родовища «Хотиславське» 
та їх своєчасної локалізації Мінприроди України започаткувало проведення додаткового 
моніторингу стану довкілля на основі дистанційного зондування Землі.  

Крім того, протягом 2015 р. Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України 
виконував ряд фундаментальних і прикладних досліджень, які стосуються проблем 
екологічної безпеки в державі взагалі таекологічного стану природно-заповідних територій 
Західного Полісся зокрема.Вперше на території Західного Полісся створено і впроваджено 
постійно функціонуючу систему комплексного екологічного моніторингу (КЕМ) території 
Шацького біосферного резервату (ШБР), що використовує сучасні технології дистанційних 
космічних спостережень та методик і автоматизованих інструментальних засобів наземного 
контролю, які охоплюють 28 тестових ділянок з різними характеристиками біотичних та 
абіотичних компонентів, розташованих уздовж трансепту Хотислав - озеро Світязь в межах 
Чорноморсько-Балтійського вододілу.  

 

 
 
Рисунок 1.10.1‒ Зовнішній вигляд розробки кар‘єру «Хотиславський» 
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Уперше була створена і впроваджена географічна інформаційна система (ГІС) ШБР, що 
дозволило структурувати і накопичувати моніторингові дані (рис. 1.10.2). Накопичений 
інформаційний масив дозволив застосувати сучасні методики оцінювання динаміки змін та 
здійснення пошуку і локалізації чинників негативного впливу на стан окремих компонентів 
ШБР, зокрема впливу будівництва Хотиславського кар‘єру. Уперше розроблено технологію 
адаптивного управління екологічною безпекою на території природно-заповідного фонду 
(ПЗФ) Західного Полісся в умовах інтенсифікації впливу природно-антропогенних факторів і 
механізм її реалізації у вигляді експертної інформаційно-аналітичної системи (ІАС), яка 
використовує перспективні інформаційні і космічні технології, а також створено засоби 
наземних спостережень і обробки їх результатів. Джерелом можливого негативного впливу 
на стан водних об‘єктів Чернігівщини з території Республіки Білорусь є господарська 
діяльність КП «Гомельводоканал» та сільськогосподарського комплексу з відгодівлі свиней 
«Сож» у с. Кравцово Гомельського району. Незважаючи на те, що стічні води проходять 
механічну та біологічну очистку у разі аварії на цих підприємствах можливескидання 
неочищених стічних вод у річки Сож та Добрянка.  

 
Рисунок 1.10.2 ‒ Схема розташування пунктів (прапорці) системи комплексного 

екологічного моніторингу Шацького біосферного резервату та 
тематичних шарів географічної інформаційної системи 

 
Потенційно небезпечними об‘єктами для області є також: Гомельський хімічний 

завод, на якому виробляються мінеральні добрива, в основному фосфорні, та зберігається 
близько 15 млн т мінеральної сировини для виготовлення добрив; Білоруський 
газопереробний завод та гідролізно-дріжджовий завод у м. Речиця на р. Дніпро; 
нафтопереробний завод у м. Мозирі та завод побутової хімії у м. Калінковичі. Певну 
небезпеку для області можуть створити підприємства хімічного виробництва Росії, які 
розташовані на річках, русла яких проходять територією області: завод з виробництва 
фосфорних добрив біля м. Брянська на р. Десна; один із найбільших у Європі комбінат 
миючих засобів в населеному пункті Шебекіно; Курський комбінат синтетичного волокна і 
Курський завод гумотехнічних виробів (на р. Сейм). Джерелами негативного впливу на стан 
водних об‘єктів басейну р. Десна можуть стати ВАТ “Погарський м‘ясокомбінат”, ГУП 
“Погарські інженерні мережі” та Погарське МУЖКГ (Брянська область). На півночі і сході з 
Російською Федерацією, упродовж 498 км з Брянською, Курською та Бєлгородською 
областями межує Сумська область. Особливу небезпеку за можливими наслідками можуть 
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становити аварії на Курській АЕС, яка розташована за 100 км на північ від обласного центру 
м. Суми. (м. Курчатов, Курська обл., Росія), де експлуатується 4 діючих атомних реактори 
РВПК потужністю 1000 мВт кожний. Радіаційні аварії на Курській АЕС з викидом10% 
радіоактивних продуктів одного реактора за межі санітарно-захисної зони станції можуть 
створити зони забруднення (з різними рівнями радіації) загальною площею 23,8 тис. км2 та 
населенням 1 194,6 тис. осіб. Максимальному радіоактивному забрудненню територія 
області може підпадати при північному і північно-західному вітрі за швидкості 5 м/сек., із 
викидом в атмосферу 50 % напрацьованих радіоактивних продуктів, незалежно від хмарності 
і часу доби.  

Курська АЕС має ставок-охолоджувач першої та другої черги, який розташований на 
заплаві р. Сейм між захисною дамбою та лівобережною надзаплавною терасою. Русло р. 
Сейму відведено в обхід водойми з півночі по спрямленому штучному руслу-каналу, 
довжиною 8,5 км. Усі споруди ставка-охолоджувача знаходяться в задовільному стані. 
Масштабність несприятливих процесів, які можуть виникнути у разіпрориві дамб, що 
укріплюють береги, досягне площі затоплення прилеглих територій відповідно в 10-ти та 15-
ти кілометрових зонах. Унаслідок цих 118 проривів можливе потрапляння забруднюючих 
речовин у відкриті водотоки, рівень забрудненості води в р. Сейм різко підвищиться і може 
навіть фіксуватися на транскордонному створі в с. Тьоткіне. Незадовільний технічний стан 
гідроспоруд Костянтинівського водосховища (2,993 млн м3), розташованого на 
транскордонній ділянці Сумської та Курської областей на р. Синяк, може стати причиною 
виникнення аварійної ситуації у разі високого водопілля. Передбачувана площа затоплення 
прилеглих територій Курської області – 10-ти кілометрова зона. На цей час обидві 
заінтересовані сторони докладають зусиль для проведення необхідних ремонтних робіт і 
запобігання можливим негативним явищам. Територією області проходять п'ять 
магістральних газопроводів загальною довжиною 750 км, а також газопровід регіонального 
значення Бєльськ – Суми довжиною 108 км. Усього на магістральних газопроводах 
налічується 110 найбільш небезпечних ділянок. Особливу небезпеку спричиняєексплуатація 
регіонального газопроводу Бєльськ-Суми, що експлуатується більше 38 років (нормативний 
ресурс складає 5 років). Через територію області проходять 3 нафтопроводи загальною 
довжиною 564 км.У зв'язку з несвоєчасним ремонтом та заміною ділянок нафтопроводів 
НГВУ «Охтирканафтогаз» останнімирокамивиникло понад 60 поривів нафтопроводів. Існує 
загроза вибуху і токсичного забруднення повітря та ґрунту в місцях можливого витікання 
нафтопродуктів.  

Прикордонна Харківська область межує з Бєлгородською областю Російської 
Федерації, де розташований Шебекинський хімічний комбінат, Бєлгородський та 
Старооскольський цементні комбінати, магістральні газопроводи Шебелинка - Бєлгород 
(об'єм газу 4 700 м3) і Шебелинка - Острогожськ (об'єм газу 18 700 м3), аміакопровод Тольятті 
– Одеса (480 тонн аміаку, глибина зони ураження до 20,9 км). Зазначені об'єкти також є 
потенційними носіями загроз транскордонного характеру.  

Західний та південно-західний напрямки  
Кордон з Республікою Польща перетинають 23 річки, 11 каналів: в напрямку Польща – 

Україна – 4 річки, 9 каналів; в напрямку Україна – Польща – 16 річок, 2 канали; вздовж 

кордону – 3 річки. Унаслідок аварій на хімічно небезпечних підприємствах у напрямку 

протоку зазначених водних об‗єктів можливе транскордонне забруднення вод на території 

суміжних держав. Джерелом транскордонних техногенно-екологічних загроз у Львівській 

області є транскордонні нафто- й газопродуктопроводи, підземні сховища газу, родовища 

корисних копалин. На Львівщині розробляються три небезпечні у транскордонному аспекті 

родовища – Коханівське (нафтове), та Хідновицьке і Свидницьке (газові). Може мати 

негативні транскордонні наслідки рекультивація Яворівського кар‗єру ДГХП «Сірка». 



 

118 
 

Територією Львівської області проходять магістральні нафтопроводи Філії МН «Дружба» 

ВАТ «Укртранснафта», продуктопровід ДП «Прикарпат Західтранс», газопровід високого 

тиску Уренгой – Помари – Ужгород та газопроводи (високого, середнього та низького тиску) 

УМГ «Львівтрансгаз» та ПАТ «Львівгаз». Загрозу виникнення великомасштабних пожеж 

створюють 8 компресорних (Кам‗янка – Бузька‚ Бібрка, Волиця, Дашава, Більча-Волиця, 

Опари, Угерсько, Комарно-2) та 104 газорозподільні станції, а також 3 сховища (Стрийське‚ 

Опарське‚ Дашавське) підземного зберігання газу НАК «Нафтогаз України». На об‗єктах 

управління (компресорних станціях), станціях підземного зберігання газу (за межами 

населених пунктів) в результаті виробничих аварій, катастроф або стихійного лиха можливі 

руйнування газопроводів, шлейфів свердловин із загорянням газу. Транзит нафти і 

нафтопродуктів транснаціональними трубопроводами супроводжуються техногенними та 

антропогенними аваріями із забрудненням ґрунту та поверхневих вод, які пов‗язані з 

несанкціонованими пошкодженнями трубопроводів з метою крадіжки нафтопродуктів, а 

також корозією окремих ділянок труби, порушення цілісності яких виникає під час прокачки 

нафтопродуктів. На території Івано - Франківської області розташовані промислові об'єкти 

гірничої хімії, зокрема сховища відходів ДП «Калійний завод» ВАТ «Оріана». Небезпечною 

є ситуація зізростання об'ємів розсолів у відпрацьованій дільниці Домбровського кар'єру 

ВАТ «Оріана». У південній його дільниці накопичилося 5,2 млн м
3
 розсолів. Щороку в 

кар'єрі внаслідок розчинення відкритих земних порід атмосферними опадами утворюється 

додатково 1,2– 1,4 млн м
3
розсолів. Розвиток карстових процесів, які останніми роками різко 

зростають, може призвести до їх потрапляння у підземні водоносні горизонти басейну річок 

Лімниця та Дністер. У разі виникнення аварійної ситуації (прориву дамби) раптовий вилив 

великої кількості сольової пульпи призведе до забруднення розсолами басейнової системи р. 

Дністер та виникнення надзвичайної техногенно-екологічної ситуації з катастрофічними 

соціальними наслідками як для України, так і для держав Європейського Союзу. У той же 

часна території області розташований Калуський гірничопромисловий район. Упродовж 

майже століття у зазначеному районі видобуваються калійні солі без проведення ефективних 

технічних і природоохоронних заходів. Поклади солі розроблялисьчерезвидобування 

розсолів за допомогою камер вилуговування. 

Починаючи з кінця вісімдесятих років минулого століття, через суттєве відхилення від 

проектних нормативів і погіршення геофільтраційної ізольованості кар'єра, видобування 

калійних солей почало супроводжуватись постійним зростанням притоків мінералізованих 

вод, що у багато разів перевищували проектні значення. 

Збільшення припливу вод у гірничі виробки призвело до інтенсивного розчинення 

солей, активізувало карстові процеси в соленосних і соляних породах і зменшило їх міцність 

у бортах кар'єру та покрівлі гірничих виробок прилеглих соляних шахт. 

Упродовж 2008 – 2015 рр. екологічна ситуація в районі Домбровського кар'єру значно 

ускладнилася через збільшення водоприпливу та прискорення карстово-зсувного 

руйнування внутрішньокар'єрного поля. За останні 2 роки відбулося заповнення 

Домбровського кар'єру до підошви надсольового водоносного горизонту та його поступове 

наповнення мінералізованими кар'єрними водами. Цей процес значно прискорює 

фільтраційний рух розчинів соляних сполук і збільшує загрозу незворотного забруднення 

підземного і поверхневого стоку у транскордонному басейні р. Дністер. Прогнозні оцінки 

фахівців Інституту геохімії навколишнього середовища, Івано-Франківського національного 

технічного університету нафти та газу МОН України засвідчили, що це призведе до 

створення контуру його постійного живлення водами високої мінералізації (80 – 140 г/л і 

більше) у регіональному потоці до р. Лімниця, як притоки транскордонної р. Дністер. 

Під час випадання інтенсивних опадів цілком можливе надмірне водонасичення дамб і 

переливання мінералізованих розчинів через гребні гребель. Виникає загроза їх критичного 

водонасичення з наступним катастрофічним руйнуванням.  

Вздовж дамби на території хвостосховища продовжують розвиватися карстові процеси, 

що призводять до утворення просідань і фільтрації розсолів через тіло дамби із 



 

119 
 

забрудненням поверхневої та підземної гідросфери. 

Прорив розсолів з хвостосховища може призвести до катастрофічного транскордонного 

забруднення стоку р. Дністер.  

Украй складна соціально-економічна та техногенно-екологічна ситуація у Калуській 

промислово-міській агломерації неодноразово розглядалась на державному, регіональному 

та місцевому рівнях. 

Однак через недостатнє фінансування природоохоронних і технологічних заходів, їх 

незадовільну науково-технічну координацію, відсутність системи моніторингу за умов 

переважаючої спрямованості саме на ліквідацію вже проявлених негативних наслідків. 

Рівень безпеки життєдіяльності на території Калуського гірничопромислового району має 

стійку тенденцію до погіршення та переходу внекерований стан з ризиком формування 

надзвичайної ситуації транскордонного рівня. 

У випадку подальшої реалізації транскордонного сценарію некерованого розвитку 

надзвичайної ситуації у Калуському гірничопромисловому районі з незворотними 

негативними наслідками Україною будуть порушені положення щонайменше чотирьох 

міжнародних природоохоронних конвенцій, стороною яких є наша держава. 

З метою забезпечення виконання рішення Комітету Верховної Ради України з питань 

екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської 

катастрофи від 02.09.2015 р. № 21/17 створено робочу групу в складі провідних науковців, 

фахівців та представників громадськості. 

За результатами та матеріалами діяльності робочої групи 18 листопада 2015 року 

проведено нараду за участю представників ДП «Науково-дослідний інститут галургії»,  

ВАТ «Гірхімпром», Івано-Франківського національного технічного університету нафти і 

газу, ДУ «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці» 

НАН України. 

Представники зазначених установ надалирекомендації та висновки для формування 

проектних пропозицій щодо невідкладних робіт з ліквідації наслідків діяльності Калуського 

гірничопромислового комплексу. 

Крім того, облдержадміністрація, листом від 10.12.2015 року, направилазвернення до 

Координатора проектів ОБСЄ в Україні, Міністерства екології та природних ресурсів 

України, Представництва Європейського Союзу в Україні, Державної екологічної академії 

післядипломної освіти та управління Мінприроди України, Всеукраїнської екологічної 

громадської організації «МАМА-86», Всеукраїнської екологічної ліги щодо залучення 

інвестицій та фінансової допомоги з метою негайного розв‘язанняекологічних проблем 

Калуського гірничопромислового комплексу. 

У Східній Словаччині декілька хімічних підприємств нафтогазопереробки у разі аварії 
можуть завдати екологічної шкоди західним областям України, особливо Закарпатській. 
Екологічно небезпечні об‘єкти Румунії мають значний вплив на стан водних ресурсів та 
повітря Закарпатської і Чернівецької областей. Особливої уваги потребує ймовірне 
різноманітне забруднення водного середовища. Це стосується, насамперед, річки Дунай 
(вплив підприємств Румунії в Придунав’ї), басейну річки Тиси. За результатами екологічних 
досліджень фахівцікомісії ЄС, у Румунії виявили 24 потенційні джерела забруднення  
р. Тиса, які можуть призвести до постійного її забруднення небезпечними сполуками. 
Джерелами забруднення поверхневих вод р. Тиси можуть бути також підприємства 
гірничовидобувної промисловості Румунії, що здійснюють видобування таких металів, як 
цинк, мідь, кадмій, олово, свинець, хром. Забруднення, в основному, відбувається під час 
аварійних скидів зі шламосховищ гірничовидобувних підприємств. Занепокоєння українських 
експертів, точку зору яких підтримують і угорські фахівці, викликає подальше використання 
ціанідів на золотодобувному австралійсько-канадсько-румунському СП Gabriel Resources 
(комплекс поверхневих золотодобувних копалень у гірській зоні Рошія Монтане, басейн р. 
Тиса). Небезпеку хімічного ураження (насамперед повітря і водних ресурсів), складають 
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підприємства хімічної промисловості, розміщені в прикордонних районах Румунії – комбінат 
мінеральних добрив (м. Рознов), нафтопереробний завод (м. Георге-Георгіу-Деж), завод 
хлорсодових продуктів (м. Борзешть), завод хімічного волокна (м. Ясси), комбінат 
комплексних добрив (м. Турну– Мегуреле) і завод органічних добрив (м. Кодля). Екологічні 
аварії на території Румунії та систематичні скиди вибраних ґрунтів за течією, яка прямує в 
українські прикордонні води Дунаю, призводять до підвищеної концентрації у водах і 
наносах Дунаю нікелю, міді, цинку, кадмію, миш'яку, хрому, кобальту, ванадію, цирконію, 
вольфраму, молібдену, нафтопродуктів та інших речовин, що забруднюють довкілля. 
Враховуючи підвищену сейсмічну активність Північних Карпат, не виключається можливість 
виникнення надзвичайних екологічних подій, пов'язаних з викидами отруйних речовин у 
навколишнє середовище, що підвищує ризик екологічної небезпеки для населення 
прилеглих до Румунії українських територій. У результаті господарської діяльності Румунії 
також відбувається поступове відмирання українських рукавів р. Дунай – Степовий, Данаєць 
та мінімізація стоку рукава Кислицький. Зменшення рівнів стоку призводить до зменшення 
уклонів води у Кілійському гирлі і, відповідно, до падіння швидкості з перерозподілом 
седиментаційних процесів (донні і зважені наноси, які раніше виносились в Чорне море, 
осідають у другій внутрішній дельті (Кілійській). Відбувається деградація української частини 
дельти Дунаю. Неконтрольоване систематичне скидання ґрунту, яке проводилось 
румунськими землесосами на дунайській ділянці українсько-румунського кордону, теж 
призводить до додаткового замулення та обміління Кілійського гирла України.  

Серед потенційних загроз техногенно-екологічного характеру, що можуть мати 

негативний вплив на територію Вінницької області, є виробнича діяльність гранітного 

кар'єру, розташованого на правому березі р. Дністер (поблизу с. Косеуць), та об'єкти 

водопровідно-каналізаційного господарства міста Сороки Республіки Молдова. Очисні 

споруди м. Сороки, розташовані на землях Цекинівської сільської ради Ямпільського району 

Вінницької області, не функціонують, тому скиди стоків, після первинної обробки, 

здійснюються в р. Дністер, що призводить до її забруднення. Крім того, потенційну 

небезпеку для р. Дністер становить мулове господарство цих очисних споруд, яке 

знаходиться на лівому березі у межах 100 – метрової прибережної захисної смуги. За час 

роботи очисних споруд мул з мулових майданчиків, через високий вміст солей важких 

металів та інших забруднювальних речовин, на поля не вивозився. Розміщення цих відходів 

у прибережній захисній смузі, яка є природоохоронною територією, суперечить вимогам 

пункту 6 статті 89 Водного кодексу України. На двосторонній зустрічі, яка проводилась у 

2014 році, Молдовська сторона повідомила, що має намір провести рекультивацію мулових 

майданчиків, законсервувати і передати їх Українській Стороні. На території Одеської 

області розташоване Кучурганське водосховище, на березі якого у 1964 році побудовано 

Молдовську ДРЕС на площі 1 391,8 га, у тому числі водойми 1 106 га, золошлаковідвал – 

272,8 га та гідротехнічні споруди – 13 га. Після розпаду СРСР та встановлення кордону між 

державами частина об'єктів Молдовської ДРЕС, у тому числі золошлаковідвали, опинилась 

на території України. Експлуатація золошлаковідвалів Молдовською ДРЕС здійснюється з 

порушенням вимог природоохоронного законодавства, а саме: не рекультивуються 

відпрацьовані площі, не зрошуються золошлаковідвали, які постійно пилять. За попередніми 

розрахунками викиди пилу з поверхні споруд золошлаковідвалу становлять понад 

41,6 тис. тонн на рік. Щороку керівництво Молдовської ДРЕС здійснює водообмін,  

і в р. Дністер скидається близько 20 млн м
3
води з підвищеним солевмістом і витратами 10 

м
3
/с. Кучурганське водосховище знаходиться у другому поясі зони санітарної охорони 

Одеського водозабору. Існуюча ситуація становить небезпеку для якості річкової води в 

районі водозабору.  

Висновки: Стратегією попередження та реагування на транскордонні надзвичайні 

ситуації техногенного та природного характеру є активізація міжнародного співробітництва 
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між Україною і сусідніми державами до, під час та після аварії (включаючи вплив аварій, 

спричинених стихійними лихами), з метою затвердження відповідної політики, а також 

посилення і координації дій на всіх належних рівнях. 
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1.11 Загрози терористичного характеру 

Тероризмяквикористаннякрайньогонасильстватапогрозанасильствомдлядосягненнясуспі

льнихіполітичнихцілейставоднієюзголовнихпроблемлюдствау 2015 році, 

щообумовлюєнеобхідністьпобудовиновоїархітектурибезпечногоспівіснуваннявумовахзмінуг

еополітичномупросторі. Сьогодні тероризм є фактором не тільки внутрішньодержавного 

значення, а здебільшого, міждержавного. Терористичну діяльність можна охарактеризувати 

як таку, що включає: організацію, планування, підготовку та реалізацію терористичних 

акцій; підбиття до терористичних дій та насильницьких вчинків щодоокремих осіб, 

організацій, матеріальнихоб‗єктів, так і державив цілому; організацію незаконних збройних 

формувань, злочинних організацій для проведення терористичних дій, участь у таких діях чи 

угрупуваннях; вербування, озброєння, навчання та використання терористів; фінансування 

організацій та угруповань, терористична спрямованість яких відома заздалегідь, а також інші 

форми сприяння таким особам, угрупованням чи організаціям.  

Створення і розвиток техносфери в Україні призвів до накопичення значноїпотенційної 

небезпеки, яка може катастрофічно реалізовуватись під час терористичних актів і диверсій.  

Використання об‗єктів техносфери для досягнення головних цілей терористичних 

угруповань визначається вразливістю потенційно небезпечних об‗єктів і об‗єктів підвищеної 

небезпеки до зовнішніх впливів, а також наближеністю до місць проживання чи перебування 

населення, що спрощує реалізацію терористичних актів та ускладнює їх усунення 

правоохоронними органами та відповідними службами.  

Потенційно небезпечними об‗єктами, що можуть стати «знаряддям» терористичних 

груп, є такі, що мають найвищий ступінь небезпеки: чотири атомні електростанції, хімічно 

небезпечні об‗єкти першого і другого ступеня небезпеки, вибухо - і пожежонебезпечні 

об‗єкти категорії «А» і «Б», дамби водосховищ Дніпровського каскаду, транспортні вузли, 

магістральні трубопроводи, військові склади і бази. Рівень безпеки терористичного акту чи 

диверсії на потенційно небезпечному об‗єкті визначається важкістю можливих наслідків і 

ймовірністю здійснення. Перша складова залежить як від ступенянебезпеки об‗єкта і 

характеристики селитебної та ландшафтно-рекреаційної території, що його оточує, так і від 

характеристики самого терористичного акту (способу і засобів його здійснення, місця і числа 

використаних вибухових пристроїв тощо). 

Ступінь небезпеки потенційно небезпечного об‗єкта визначається: 

пожежонебезпечними, токсичними хімічно і біологічно небезпечними властивостями 

речовин і матеріалів, що зберігаються на об‗єкті; параметрами (тиском, температурою і 

концентрацією) їх стану; кількістю цих речовин і матеріалів в обладнанні і щільністю 

розташування обладнання, тобто їх концентрацією на одиниці виробничої площі; 

можливістю їх вивільнення. Імовірність здійснення теракту визначається вразливістю 

потенційно небезпечного об‗єкта і активністю терористів в районі його розташування.  

Критеріями вразливості є: можливість доступу на об‗єкт; можливість доступу до 

обладнання та систем управління ним; можливість втручання в управління технологічним 

процесом чи пошкодження цієї системи; можливість пошкодження системи, що може 

призвести до аварії; можливість пошкодження будівель, споруд, обладнання транспортних 

засобів об‗єкта. 

Для населення України одну з найбільших потенційних небезпек складає хіміко-

біологічний тероризм. Найбільш розповсюдженими і доступними хімічними речовинами для 

проведення терактів є: токсичні гербіциди та інсектициди; небезпечні хімічні речовини: 

хлор, фосген, синильна кислота, аміак тощо; психогенні та наркотичні речовини; збудники 

небезпечних інфекцій: сибірська виразка, віспа, туляремія тощо; природні отрути і токсини: 

стрихнін, рицин, бутулотоксин, нейротоксин тощо. Зважаючи на поширення ядерних 

технологій у світі та ситуацію на південному сході, стала актуальною проблема запобігання 

ядерному тероризму.  

Основними загрозами є: зараження радіоактивними речовинами – використання 

радіоактивних матеріалів (цезію, плутонію, кобальту та інших); диверсії на ядерних об‗єктах. 
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В ядерно-промисловій галузі України у 2015 році не виявлено загроз, пов‗язаних з ризиком 

виникнення надзвичайних ситуацій через відмову обладнання або екстремальних природних 

явищ. Однак виникли додаткові ризики, пов‗язані зі зростанням загроз ядерного тероризму, 

внаслідок збройного конфлікту на південному сході України.  

Із січня 2015 року державна система фізичного захисту функціонує у режимі підвищеної 

готовності, у зв‗язку з чим були активовані плани взаємодії на випадок вчинення диверсії.  

На всіх АЕС України було посилено режим охорони в системах фізичного захисту. 

Також було переглянуто об‗єктові плани взаємодії на випадок вчинення диверсії та 

розроблено відповідні 122 компенсуючізаходи для мінімізації імовірних радіологічних 

наслідків диверсії. На всіх АЕС тривали заходи з модернізації систем фізичного захисту і 

впровадження автоматизованих комплексів управління інженерно-технічними засобами 

фізичного захисту.  

Забезпечення повної готовності лабораторних підрозділів з індикації та ідентифікації 

збудників особливо небезпечних інфекцій бактеріальної та вірусної етіології до проведення 

оперативних, високоякісних, достовірних досліджень, створення гарантовано безпечних 

умов праці в них - це завдання державного значення. В Україні діє Державна цільова 

Програма біобезпеки та біологічного захисту на 2015 – 2020 роки, а у Міністерстві охорони 

здоров‗я функціонує Центральна режимна комісія з біологічної безпеки, яка проводить 

відповідні заходи та координує роботу з біологічними агентами різних груп патогенності. З 

метою забезпечення готовності Держсанепідслужби, лікувально-профілактичних закладів у 

2015 році проводились навчально-тренувальні заняття із залученням працівників 

зацікавлених служб і відомств, на яких відпрацьовано алгоритм дій у разівиявленні хворих з 

підозрою на особливо небезпечні хвороби та небезпечних вантажів.  

З метою здійснення аналізу тенденцій поширення загроз вчинення актів тероризму проти 

об‗єктів ПАТ ―Укргідроенерго‖, оцінки їх можливих наслідків та координації дій з 

антитерористичної діяльності із взаємодіючими силами в управлінні ПАТ ―Укргідроененрго‖ 

діє Антикризовий центр. У філіях із зазначеного питання створені та працюють 

антитерористичні штаби. Узвітному періоді уточнено їх персональний склад та оновлено 

схеми оповіщення у разі виникнення загроз або вчинення терористичних актів на об‗єктах. 

Відповідно до графіка, уфіліях проводились протиаварійні тренування для практичного 

відпрацювання дій персоналу на випадок виникнення надзвичайних ситуацій (в тому числі 

пов‗язаних з виникненням терористичних актів) та позаштатних формувань цивільного 

захисту, що визначені для роботи у випадках виникнення надзвичайних ситуацій та 

ліквідації їх наслідків. 

У зв‗язку зі складною ситуацією в окремих регіонах держави у філіях ПАТ 

―Укргідроенерго‖ проводились заходи, спрямовані на унеможливлення передумов щодо 

виникнення терористичних посягань на підпорядковані об‗єкти. Відпрацьовувались спільні 

дії підрозділами відомчої воєнізованої охорони (далі – ВВО) філій з місцевими та 124 

регіональними підрозділами МВС, ДСНСУ, СБУ, Національної гвардії України, Збройних 

сил України у разі виникнення загроз вчинення терористичних актів проти об‗єктів 

Товариства. Постійно здійснювалась взаємодія та обмін інформацією з Антитерористичним 

центром при Службі безпеки України та помічниками керівників територіальних штабів 

АТЦ при Службі безпеки України щодо питань антитерористичної діяльності. Організована 

та підтримується на належному рівні взаємодія департаменту фізичного захисту, режиму та 

безпеки Товариства і філій з місцевими та регіональними силами та засобами, які 

залучаються до виконання спільних завдань з протидії тероризму відповідно до існуючих 

планів взаємодії підрозділів ВВО філій. Із загостренням терористичної ситуації в державі, 

виникненням вірогідних терористичних загроз для стратегічно важливих об‗єктів, в тому 

числі і для гідроелектроенергетики, керівництво Товариства письмово зверталось до Ради 

національної безпеки та оборони України, Міністерства енергетики та вугільної 

промисловості України щодо вирішення питання на державному рівні щодо посилення 

об‗єктів (ГЕС та ГАЕС) Дніпровського та Дністровського каскадів силами і засобами 
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Національної гвардії України. З метою посилення охорони об‗єктів та здійснення спільних 

заходів керівництвом ВВО філій разом з представниками Національної гвардії України 

проводилось ознайомлення з об‗єктами та здійснювалась рекогносцировка (Дніпровська 

ГЕС, Дніпродзержинська ГЕС та Кременчуцька ГЕС). Спільні заходи щодо охорони об‗єктів 

підрозділами ВВО проводяться у філіях разом з працівниками Національної гвардії України 

(Каховська ГЕС, Дніпровська ГЕС, Київська ГЕС). Разом з працівниками Національної 

гвардії України відпрацьовано план заходів з технічного укріплення об‗єктів у філії 

―Дніпродзержинська ГЕС‖. На договірних засадах до виконання обов‗язків з охорони та 

оборони об‗єктів філій залучено співробітників Державної служби охорони МВС України 

(Київська ГЕС, філія ―Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС‖).  

Питання забезпечення техногенної та природної безпеки в Україні потребує подальшого 

комплексного, всебічного підходу і напрацювання відповідних міжнародних законодавчих 

актів та системи ефективних практичних заходів щодо недопущення спроб поширення 

тероризму на техногеннонебезпечні об‗єкти.  

Волинська область 

Відповідно до заходів, передбачених Обласною програмою протидії тероризму  

на 2013-2015 роки, затвердженою рішенням обласної ради від 10.04.2013 року №18/31, в 

областіздійснено наступне: 

Для забезпечення надійного функціонування територіальної підсистеми єдиної системи 

запобігання, реагування і припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків, 

оперативно-диспетчерською службою управління ДСНС України та підпорядкованих 

підрозділів постійно проводиться обмін інформацією зі службами взаємодії, особовий склад 

додатково проінструктований щодо отримання та передачі повідомлень про виникнення або 

загрозу виникнення надзвичайних подій, які містять ознаки терористичних злочинів. Для 

забезпечення належного взаємоінформування персонал оперативно-диспетчерських служб 

двічі на день проводить перевіркусправності засобів зв‘язку та його наявності зі службами 

взаємодії. Крім цього, для організації взаємообміну інформацією про загрозу або вчинення 

можливих терористичних актів між управліннями СБУ та ДСНС України у Волинській 

області налагоджено взаємодію та визначено перелік посадових осіб, які відповідають за 

даний напрям.  

 

Щоденно здійснюється уточнення розрахунків сил та засобів пожежно – рятувальних 

підрозділів, в тому числі в районах виїзду яких перебувають об‘єкти можливих 

терористичних посягань, визначено порядок залучення додаткових сил. 

Постійно проводиться інформаційно-роз‘яснювальна, попереджувально – профілактична 

та виховна робота серед населення, в тому числі у загальноосвітніх закладах, за напрямками 

дій населення в умовах виникнення НС, під час повсякденної діяльності і в побуті.  

У 2015 році в центральних друкованих виданнях опубліковано понад300 матеріалів, 

здійснено понад 275 виступів на радіо, продемонстровано 220 сюжетів на телебаченні, 

розміщено понад 2000 матеріалів на обласних та загальнодержавних веб – сайтах ЗМІ, сайтах 

УДСНС та ДСНС. В оперативно-диспетчерській службі відпрацьована інструкція щодо 

роз‘яснення населенню їх першочергових дій у випадку загрози або скоєння терористичного 

акту у разі надходження дзвінків та повідомлень; 

Упродовж року планувались та проводились тактико – спеціальні навчання та заняття з 

особовим складом підрозділів, щодо дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій на різних 

об‘єктах, в тому числі тих, які входять до переліку можливих терористичних посягань. 

Посадові особи управління ДСНС України та особовий склад підпорядкованих підрозділів 

постійно беруть участь у проведенні тактико ‒ спеціальних навчань та тренувань з 

антитерористичної тематики, що організовуються та проводяться координаційною групою 

АТЦ при УСБУ у Волинській області. 

Дніпропетровська область  

Враховуючи загальнодержавні та регіональні особливості розвитку оперативної 
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обстановки, які пов‘язані з зовнішнім втручанням у політичну і економічну ситуацію в 

Україні, УСБУ посилилозахист критично важливих об‘єктів економіки регіону. На системній 

основі реалізуються заходи, спрямовані на своєчасне попередження та припинення 

терористичних і сепаратистських проявів. 

З метою ефективного виконання покладених на органи Служби безпекиУкраїни завдань 

в УСБУ створений штаб та постійно діюча оперативно-слідча група з числа керівного складу 

оперативних підрозділів і досвідчених співробітників. Членам групи поставлено чіткі 

завдання, об‘єкти та лінії контррозвідувального забезпечення, напрями взаємодії з іншими 

правоохоронними і контролюючими органами, шляхи документування, блокування та 

припинення деструктивних проявів. 

На підставі аналізу наявних даних та здобутих результатів оперативно-службової 

діяльності УСБУ у першочергове контррозвідувальне забезпечення взято 52 терористично 

уразливих об‘єкти базових галузей промисловості, енергетики та життєзабезпечення 

(магістральні газо-, нафто- та аміакопроводи, підприємства гідро- та теплоенергетики, 

підприємства хімічної промисловості, ядерно-паливного циклу), дестабілізація діяльності 

яких створить загрозу державній безпеці та здоров'ю населення. 

Зокрема, з метою виявлення терористичних спрямувань та недопущення вчинення 

диверсійних актів, що можуть призвести до виникнення надзвичайних подій зі значними 

матеріальними збитками та непередбачуваними наслідками для навколишнього середовища 

та здоров‘я населення, організовано проведення відповідної роботи із взаємодії з органами 

влади та управлінням, керівництвом нижчезазначених провідних об‘єктів економіки: 

критичної інфраструктури (газопровід ―Шебелинка – Дніпропетровськ – Кривий Ріг – 

Миколаїв – Одеса – Броди‖, Пролетарське ВУПЗГ ―Харківтрансгаз‖, нафтопроводи 

―Лисичанськ – Кременчук‖ та ―Кременчук – Херсон‖, аміакопровод ―Тольяті-Одеса‖ тощо; 

транспортного комплексу (міжнародні аеропорти ―Дніпропетровськ‖ та ―Кривий Ріг‖, 

залізничні вокзали ―Дніпропетровськ-Головний‖ та ―Дніпропетровськ-Південний‖, 

залізничні мости через водні об‘єкти, ВП ―Дніпродзержинський судноплавний шлюз‖ ДП 

―Укрводшлях‖, автовокзал ―Центральний‖ ПАТ Дніпропетровське обласне підприємство 

автобусних станцій‖, КП ―Дніпропетровський метрополітен‖, ДП ―Дніпропетровський 

річковий порт‖ АСК ―Укррічфлот‖ тощо); 

життєзабезпечення (ПАТ ―ДТЕК Дніпрообленерго‖, Дніпродзержинська ГЕС, 

Придніпровська ТЕС та Криворізька ТЕС, ПАТ ―Дніпропетровськгаз‖, ПАТ ―Дніпрогаз‖, 

ПАТ ―Криворіжгаз‖, КВП ДОР ―Аульський водовід‖, ДПП ―Кривбаспромводопостачання‖, 

ДМП ВКГ ―Дніпро-Західний Донбас‖ тощо); 

підвищеної небезпеки (ДП ―СхідГЗК‖, ДП ―Бар‘єр‖, Дніпропетровський ДМСК УДО 

―Радон‖, ПАТ ―ДніпроАЗОТ‖ тощо).  

Насамперед, налагоджено чітку взаємодію з керівництвом підприємств щодо взаємного 

обміну інформацією та координації спільних заходів у вигляді проведення робочих бесід та 

нарад з адміністрацією об‘єктів, їх служб безпеки та технічного апарату, розробки 

першочергових попереджувальних заходів та відпрацювання зворотного зв‘язку і схем 

оповіщення. 

За підтримки фахівців підприємств здійснюється оцінка поточного стану охорони 

ключових елементів інфраструктури та визначаються найбільш слабкі її місця: 

об‘єкти нафто-паливного комплексу (насосні та розподільчі станції, магістралі та 

з‘єднання трубопроводів, накопичувальні ємності тощо); 

об‘єкти транспортного комплексу (вокзали, порти, станції, рухомий склад, інженерні 

споруди, мости, паливні парки тощо); 

об‘єкти електроенергетики (генеруюче обладнання, магістралі та опори ліній 

електропередач, трансформаторні підстанції тощо); 

об‘єкти водопостачання (точки водозабору, насосні станції, магістралі водоводів, 

резервуари чистої води тощо) та підвищеної небезпеки (місця розвантаження, 

транспортування, зберігання та видачі отруйних речовин тощо). 
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За допомогою регулярних інформувань, особистих зустрічей з адміністрацією об‘єктів 

економіки та проведення спільних нарад ініційовано посилення фізичного захисту об‘єктів за 

рахунок робочого персоналу, з яким проводяться відповідні інструктажі, та розглянуто 

можливості залучення до охоронипредставників органів внутрішніх справ і сил 

територіальної самооборони, озброєних належними засобами.  

На постійній основі здійснюється розробка та поступове впровадження пропозицій з 

технічного захисту об‘єктів шляхом оснащення периметрів та проблемних ділянок з 

використанням власних матеріалів. Ініційовано розрахунок потреб обладнання для 

можливого додаткового встановлення систем сигналізації та відеоспостереження, для 

унеможливлення вільного доступу сторонніх осіб. 

ГУ Національної поліції України з метою здійснення заходів, спрямованих на 

забезпечення охорони та безпеки центральних та місцевих органів виконавчої влади в 

умовах виникнення надзвичайних ситуацій на об‘єктах, уразливих у терористичному плані, 

виявлення й усунення умов, що створюють загрозу виникнення надзвичайних подій, 

постійно проводить моніторинг та всебічний аналіз оперативної обстановки на території 

області.  

Налагоджена та підтримується постійна взаємодія з УСБУ, ГУ ДСНС, 26-м об‘єднаним 

загоном Державної спеціальної служби транспорту, відділенням Державної прикордонної 

служби Дніпропетровського аеропорту та адміністраціями особливоважливих об‘єктів щодо 

можливих намірів підготовки та вчиненнятерористичних актів. Для організації якісного 

реагування на повідомлення про загрозу вчинення терористичних актівна кожен з цих 

об‘єктів підготовлені розрахунки сил і засобів органів внутрішніх справ (далі – ОСВ) 

області, що залучаються до проведення антитерористичних операцій.  

З метою підвищення рівня безпеки на повітряному транспорті та 

недопущеннянесанкціонованого проникнення сторонніх осіб до режимних зон 

аеропорту―Дніпропетровськ‖ особовийсклад відділу поліції в аеропорту спільно з 

працівниками полку поліції особливого призначення в/ч 3036 УЦТрК НГ України і 

військовослужбовцями оперативного командування ―Схід‖ ЗС України посиливконтроль за 

прильотом на територію Дніпропетровської області осіб, які прибувають із країн та регіонів, 

де проходять бойові дії. Особлива увага приділяється рейсам з Росії, Турції, Ізраїлю.  

Працівники лінійного відділу у метрополітені Дніпропетровського МУ проводять 

постійний моніторинг оперативної обстановки на об‘єктах обслуговування. З метою 

посилення режимних заходів, унеможливлення випадків несанкціонованого проникнення до 

режимних зон метрополітену сторонніх осіб, щодня, спільно з технічним персоналом, 

здійснюється об‘їзд маршрутів руху електропоїздів та обстеження приміщень станцій 

метрополітену щодо виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів.  

Організовано патрулювання 54 спільних та 46 самостійних нарядів за участю  

147 представників громадськості. 

Для забезпечення охорони громадського порядку у випадку надзвичайних подій 

розроблені (з урахуванням місцевих умов на прилеглій до складів вибухових матеріалів 

території) відповідні плани та порядок взаємодії працівників підприємств, відомчої охорони, 

територіальних підрозділів ГУ ДСНС і та ГУ НП.  

Управлінням цивільного захисту облдержадміністрації в 2015 році здійснено комплекс 

заходів з проведення штабних тренувань з органами управління Дніпропетровської 

територіальної підсистемиЄС ЦЗ та її ланок, спеціальних об‘єктових тренувань (навчань) на 

підприємствах, в установах та організаціях, під час яких відпрацьовані такіпитання: 

організація роботи штабів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій всіх рівнів та 

порядок їх взаємодії з відповідними комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій; 

підготовка персоналу, техніки, оснащення та пунктів управління до виконання 

завдань з ліквідації надзвичайних ситуацій; 

оповіщення органів управління, сил цивільного захисту, суб‘єктів господарювання та 
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населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій та інформування у сфері 

цивільного захисту; 

підготовка захисних споруд цивільного захисту до укриття населення від небезпечних 

факторів надзвичайних ситуацій, бойових дій та терористичних актів. 

Употочному році отримано значний практичний досвід з питань організації розміщення 

евакуйованого населення (біженців з тимчасово окупованих територій), розгортання 

зведених аварійно-рятувальних та пожежно-рятувальних загонів, виконання завдань 

зліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і забезпечення життєдіяльності населення, а саме 

здійснення розмінування території, відновлення інфраструктури та об‘єктів 

життєзабезпечення міст та районів Донецької області. 

Івано-Франківська область 

Об‘єктами нападу диверсійних та терористичних груп противника можуть стати  

24 об‘єкти категорій з цивільного захисту, зокрема 4 – особливої важливості та 39 об‘єктів, 

що продовжують роботу в особливий період і мають мобілізаційне завдання.  

Об‘єктами нападу можуть стати 137 об‘єктів підвищеної небезпеки, що належать до 

паливно-енергетичного комплексу, хімічної, нафтопереробної, нафтогазовидобувної галузей 

промисловості.  

Основними підприємствами, уразливими у диверсійному та терористичному планах на 

території області є: ТОВ ―Карпатнафтохім‖, ПрАТ „Завод ТОС ―Барва‖, ПрАТ ―Нафтохімік 

Прикарпаття‖, виробничий підрозділ ПАТ ―ДТЕК Західенерго‖, Бурштинська ТЕС, філія 

УМГ ―Прикарпаттрансгаз‖ ПАТ ―Укртрансгаз‖ та ПАТ ―Укрспецтрансгаз‖ НАК ―Нафтогаз 

України‖, ПАТ ―Івано-Франківськгаз‖, ПАТ ―Тисменицягаз‖, НГВУ ―Надвірнанафтогаз‖ та 

―Долинанафтогаз‖ ПАТ ―Укрнафта‖, Долинський газопереробний завод, Галицький філіал 

ПАТ ―Івано-Франківськнафтопродукт‖, газокомпресорна станція ―Рогатинська‖ 

Тернопільського ЛВУМГ ―Львівтрансгаз‖ НАК „Нафтогаз України‖, в/ч А 1349 – 114 

бригада тактичної авіації, міжнародний аеропорт ―Івано-Франківськ‖ ТОВ ―Скорзонера‖, 

відокремлений підрозділ ―Івано-Франківська дирекція залізничних перевезень‖, місця 

масового скупчення людей тощо. 

До основних негативних факторів, які впливають на функціонування об‘єктів підвищеної 

небезпеки та їх уразливість в терористичному та диверсійному планах, слід віднести 

відсутність належної охорони. 

 

Антитерористичними комісіями проведено відповідну профілактичну та інформаційну 

роботу, спрямовану на попередження вчинення терористичних та диверсійних актів. Так, 

вжито низку організаційно-практичних заходів щодо посилення роботи у сфері боротьби з 

тероризмом, недопущення вчинення злочинів терористичного і диверсійного характеру на 

об‘єктах життєзабезпечення, транспортного та паливно-енергетичного комплексів, а також 

спрямованих на мінімізацію можливих негативних наслідків у разівиникнення надзвичайних 

подій. Проведено відповідну роботу з керівниками основних підприємств області у вказаних 

сферах щодо вдосконалення механізму взаємодії та негайного інформування 

правоохоронних органів про факти надходження на їх адресу погроз щодо вчинення дій 

терористичного або екстремістського характеру, виявлення підозрілих предметів, зовні 

схожих на вибухові пристрої або зброю, а також відпрацювання алгоритму дій 

співробітників зазначених організацій та установ з метою мінімізації негативних наслідків. 

Крім того, за результатами аналізу інформації щодо стану захищеності керівникиорганів 

державної влади та суб‘єктів господарювання скеруваливідповідні листи з висвітленням 

проблемних аспектів їх охорони та конкретними пропозиціями щодо усунення наявних 

недоліків. 

Львівська область 

Протягом 2015 року проводилась інформаційно-роз‘яснювальна та профілактична 

роботи серед населення. Головнеуправління ДСНС України продемонструвало  

211 навчальних відеофільмів, в яких висвітлені питання поводження з вибухонебезпечними 
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предметами; проведено 246 відкритих уроків, з охопленням 116 дошкільних та  

1012 загальноосвітніх навчальних закладів, на яких одним з питань розглядались дії 

населення в умовах вчинення терористичних актів, в тому числі в разі виявлення підозрілих 

предметів, які можуть бути використані для вчинення терористичного акту; встановлено  

102 куткибезпеки в яких відображені правила поведінки населення, спрямовані на не 

сприйняття терористичної діяльності в будь-яких її формах і проявах. 

Відповідно до розпорядження Голови Львівської ОДА від 26.01.2015 № 28/0/5-15 ―Про 

створення оперативного штабу для координації роботи з питань забезпечення безпеки 

громадян і захисту об‘єктів інфраструктури області‖ утворено оперативний штаб Львівської 

обласної державної адміністрації, до складу якого увійшли, керівники органів МВС України, 

ДСНС України, СБУ, представники обласної прокуратури, Міноборони України, Нацгвардії 

України, керівники стратегічно важливих підприємств, установ і організацій області. 

Засідання зазначеного штабу проводились щоденно під головуванням Голови Львівської 

ОДА. 

На виконання наказу Голови Львівської ОДА від 27.01.2015 № 3 ―Про переведення 

органів управління та сил територіальної підсистеми до функціонування в режимі 

підвищеної готовності‖ сили і засоби служб цивільного захисту Львівської області 

переведено в режим підвищеної готовності до реагування на можливі надзвичайні ситуації. 

Згідно з наказом начальника Головного управління ДСНС України у Львівській області 

№ 14 від 27.01.2015 особовий склад Головного управління та підпорядкованих підрозділів 

області переведено у режим підвищеної готовності до реагування на надзвичайні ситуації.  

Відповідності до наказів Голови ОДА від 29.01.2015 № 4 ―Про створення мобільних груп 

для забезпечення оперативного реагування на надзвичайні ситуації‖ та від 02.02.2015 № 6 

―Про функціонування обласних мобільних груп для забезпечення оперативного реагування 

на надзвичайні ситуації‖ утворені та функціонують 2 обласні мобільні групи оперативного 

реагування на надзвичайні ситуації у складі 119 осіб особового складу та 52 од. спеціальної 

та інженерної техніки. 

Крім цього,утворені та функціонують 28 районних та міських груп, загальною 

чисельністю 1558 осіб та 594 од. техніки. 

Відповідно до Указу Президента України від 23.04.2015 року ―Про затвердження Річної 

національної програми співробітництва Україна – НАТО на 2015 рік‖ та з метою подальшого 

поглиблення співробітництва між ДСНС України та Північноатлантичним альянсом у сфері 

цивільного захисту населення, відпрацювання порядку взаємодії під час запобігання та 

реагування на надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру з 21 по 25 вересня 

2015 року проведено спільні міжнародні навчання між ДСНС України та Євроатлантичним 

координаційним центром з реагування на надзвичайні ситуації. 

Протягом 2015 року взятоучасть в командно – штабних навчаннях Антитерористичним 

центром (далі – АТЦ) при УСБУ у Львівській області з практичним відпрацюванням 

навчальних питань на об'єкті та у засіданнях координаційних груп при регіональних органах 

Служби безпеки України особового складу. 

Миколаївська область 

Протягом 2015 року на території області терористичних актів не зафіксовано, але 

зареєстровано 5 випадків хибних повідомлень про замінування об‘єктів та житлових 

будинків.  

До реагування на ці події залучалось близько 70 осіб та 25 одиниць техніки від різних 

відомств і служб. 

На виконання Указу Президента України від 02.09.2011 № 898/2011-дск та 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.04.2010 № 473-дск відпрацьовано перелік 

найбільш актуальних загроз виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру, у 

тому числі пов‘язаних з терористичними проявами, та перевірено стан готовності служб 

цивільного захисту області, які можуть бути залучені доліквідації наслідків 

антитерористичної діяльності. 
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З урахуванням рекомендацій штабу координаційної групи АТЦ при Службі безпеки 

України в Миколаївській області розроблено плани першочергових дій у разіодержанні 

інформації про загрозу виникнення терористичних проявів та вжито додаткових режимних 

заходів безпеки в більшості місць масового перебування людей, на терористично 

небезпечних об‘єктах, насамперед мостах, мостових переходах та інших об‘єктах 

інфраструктури залізниць та транспортної мережі.  

Підвищення готовності органів управління, сил і засобів єдиної системи цивільного 

захисту до дій в умовах виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі внаслідок 

терористичних актів, здійснюється під час проведення командно-штабних і тактико-

спеціальних навчань через залучення до них сил і засобів територіальних органів відомств, 

підприємств для відпрацювання спільних організаційних та практичних дій щодо ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій.  

Полтавська область 

Протягом 2015 року на території Полтавської області випадків здійснення 

терористичних актів не зафіксовано. 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 

Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, Головне управління ДСНС України в 

Полтавській області взялиучасть у 8-мизасіданнях координаційної групи при Управлінні 

Служби безпеки України в Полтавській області, 3-х командно-штабних навчаннях, до яких 

були залучені28 чол. о/с та 6 од. техніки Головного управління ДСНС України та 5-ти 

тактико-спеціальних навчаннях, до яких були залучені 116 чол. о/с та 19 од. техніки 

Головного управління. 

Рівненська область 

Для забезпечення готовності сил і засобів до виконання завдань за призначенням під час 

мінімізації та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов‘язаних з технологічними 

терористичними проявами та іншими видами терористичної діяльності під час проведення 

антитерористичних операцій, протягом 2015 року проводились навчання з 

антитерористичної тематики із залученням сил і засобів різної відомчої належності. Було 

відпрацьовано алгоритми взаємодії РКГ АТЦ з іншими відомствами під час проведення 

антитерористичної операції та у разі підвищеної небезпеки. Також відпрацьовувались 

питання бойової злагодженості спецпідрозділів силових відомств, що входять до складу 

координаційної групи Антитерористичного центру. Навчання проводились за окремим 

графіком АТЦ при УСБУ в Рівненській області. 

Обмін інформацією між оперативно-координаційним центром та черговими службами у 

разі отримання відомостей про можливі терористичні загрози здійснюється відповідно до 

Алгоритму взаємодії Головного управління ДСНС України у Рівненській області та 

Управління СБУ в Рівненській області у сфері запобігання виникненню та реагування на 

надзвичайні ситуації, а також згідно з розробленими та погодженими керівниками 

відповідних служб області інструкціямивзаємодії та взаємоінформування. 

Також вжито заходів, спрямованихна готовність підрозділів до реагування на можливі 

виникнення надзвичайних ситуацій на об‘єктах критичної інфраструктури області. 

Відповідно уточнені та поновлені Плани дій при проведенні антитерористичної операції у 

випадку посягання терористами на об'єкти критичної інфраструктури відповідно до 

основного переліку (реєстр) об‘єктів можливих терористичних посягань Рівненської області. 

Херсонська область 

Управлінням СБУ в області спільно з іншими регіональними суб‘єктами боротьби з 

тероризмом у 2015 році вжито комплекс спланованих режимних та оперативно-службових 

заходів, що дозволило уникнути вчинення противоправних проявів з терористичними 

ознаками напередодні та під час проведення масових заходів, святкування державних і 

релігійних свят. 

Протягом року за участю всіх представників регіональних суб‘єктів боротьби з 

тероризмом проведено 11 позачергових засідань суб‘єктів боротьби з тероризмом 
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Херсонщини, під час яких опрацьовувався порядок цілодобового обміну інформацією з 

регіональними органами (підрозділами) суб‘єктів боротьби з тероризмом, порядок 

проведення масових заходів та забезпечення безпеки пересічних громадян, забезпечення 

наявності карет швидкої допомоги та аварійно-рятувальних груп. 

 

Висновки:  

Стратегією зменшення ймовірності реалізації терористичних актів в Україні є 

цілеспрямована політика щодо підвищення рівня фізичного захисту ПНО і ОПН на фоні 

здійснення міжнародного співробітництва в галузі боротьби з міжнародним тероризмом. 

Питання забезпечення техногенної безпеки в Україні потребує подальшого комплексного, 

всебічного підходу і напрацювання відповідних міжнародних актів та ефективних 

практичних заходів щодо недопущення спроб поширення тероризму на техногенно-

небезпечні об‗єкти. 
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Глава 2 Небезпечні явища природного характеру 

2.1 Загрози метеорологічного, геологічного та гідрологічного характеру 

Загрози метеорологічного характеру 

2015 рік видався одним з найтепліших за увесь період метеорологічних 

спостережень з нерівномірним розподілом опадів як в часі, так і по території країни. 

Середня річна температура повітря перевищила кліматичну норму на (1,6-2,8) °С, а в 

деяких пунктах західних областей відхилення від норми вперше перевищило 3°С.  

Протягом року лише у квітні, травні та жовтні середня місячна температура повітря 

була близькою до норми або дещо нижчою за неї, в решту місяців - значно перевищувала 

норму, найсуттєвіші відхилення зафіксовано у січні, лютому,березні, серпні, вересні, грудні. 

Абсолютний мінімум температури повітря становив близько 29 °С морозу у східних 

областях та близько 25 °С морозу на решті території України, абсолютний максимум досягав 

39 °С тепла. Найбільше температурних рекордів було зафіксовано у вересні - по всій 

території України було досягнуто або перевищено на (1 - 4) °С абсолютний максимум 

температури повітря. 

Річна кількість опадів склала в середньому (85 - 95) % кліматичної норми, у південних 

та східних областях випало в середньому (85 - 120) %, у північних, західних та центральних 

областях – (70 – 85) % норми. Найменше опадів спостерігалося у Вінницькій, Хмельницькій, 

Тернопільській областях (60 – 70) % норми, в окремих пунктах цих областей – (53 - 

55)%.Найбільшу кількість опадів (1560 мм) зафіксовано на метеостанції Пожежевська (Івано-

Франківська область).  

Найбільша за місяць кількість опадів спостерігалася у квітні та листопаді, у серпні 

було майже сухо - ефективних опадів не було.  

Порівняльну характеристику метеорологічних явищ, що спостерігались на території 

областей України надано у таблиці 2.1.1. 

У 2015 році порівняно з 2014 роком зафіксовано менше небезпечних (далі - НЯ) та 

стихійних (далі - СГЯ) метеорологічних явищ відповідно на 232 та 32 одиниці. Загалом 

упродовж року зафіксовано 2900 НЯ та 155 СГЯ; кількість випадків різкої зміни погоди (далі 

- РЗП) зменшилася на 5 (загалом спостережено 95). 

Найбільша кількість НЯ спостерігалась у період з квітня по липень (максимум у 

липні), СГЯ – у квітні, липні та жовтні (максимум – у квітні). 

Гідрологічний режим річок України у 2015 році формувався в умовах дефіциту 

опадів упродовжусього року. Особливістю гідрологічного режиму у 2015 році було 

маловодне весняне водопілля, відсутність паводків (за винятком другої половини червня та 

кінця листопада) та тривала низька і дуже низька за рівнями і витратами води межінь (з 

червня і до кінця року), внаслідок чого середні за рік витрати води більшості річок країни 

були меншими та значно меншими за середні багаторічні їх значення.  

Літньо-осіння водність річок Правобережжя, північного сходу і частково центру 

України (басейни Верхнього і Середнього Дніпра, Прип‘яті, Десни, Західного Бугу, 

Південного Бугу, Дністра, Тиси, Ужа, Латориці, Прута, Сірета) досягала критеріїв маловоддя 

чи наближалася до них. Одночасно дуже низька водність межені відмічалася і на річках 

басейну Дніпра за межами України. Низькі рівні і витрати води річок цієї території 

утримувались до кінця року.  

Упродовж усієї межені відмічався дуже низький приплив води до Дніпровських і 

Дністровського водосховищ (найнижчий за період експлуатації), що спричинило значне їх 

спрацювання і утримання тривалий час мінімальних санітарно-екологічних скидів.  

За територією і тривалістю прояву така низька межінь в Україні й у басейні Дніпра за 

межами України відмічалася вперше за останні 100 років. 
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Таблиця 2.1.1 

Порівняльна характеристика метеорологічних явищ, що спостерігались на території 

областей України 

№ 

з/п 

Територія, на якій 

спостерігались НЯ, 

СГЯ, РЗП (область) 

Кількість явищ погоди 

НЯ СГЯ РЗП 

2014 2015 2014 2015 2014 2014 

1 2 4 4 5 6 7 8 

1 Волинська 86 86 10 12 1 5 

2 Вінницька 88 66 12 10 7 3 

3 Дніпропетровська 117 93 14 9 8 6 

4 Донецька 88 104 9 4 10 2 

5 Житомирська 68 66 6 4 3 3 

6 Закарпатська 123 123 3 15 1 5 

7 Запорізька 109 81 9 4 6 14 

8 Івано-Франківська 118 124 4 9 4 4 

9 Кіровоградська 154 117 11 5 3 3 

10 Львівська 119 111 11 9 4 4 

11 Луганська 59 65 6 3 1 2 

12 Миколаївська 107 74 5 4 5 1 

13 Одеська 85 76 9 1 4 1 

14 Полтавська 85 72 5 4 2 1 

15 Рівненська 111 127 5 7 2 4 

16 Сумська 89 103 10 5 7 6 

17 Тернопільська 73 82 6 5 4 4 

18 Харківська 131 111 9 6 9 9 

19 Херсонська 118 71 8 3 - - 

20 Хмельницька 83 83 7 11 3 5 

21 Черкаська 89 77 7 3 5 5 

22 Чернівецька 100 104 4 13 7 3 

23 Чернігівська 60 40 8 6 1 1 

24 Київська 71 43 9 3 3 4 

Разом у 

гідрометеорологічних 

організаціях України 

2331 2099 187 155 100 95 

 

Досягнення і незначне перевищення відміток низьких частин заплави у період 

водопілля і невисоких паводків на його спаді відмічалося у створах 20 постів на окремих 

притоках Середнього Дніпра, у верхів‘ї Прип‘яті, окремих малих річках басейнів 

Сіверського Дінця, Приазов‘я і Південного Бугу, а також у створах 13 постів на окремих 

річках Карпат у період проходження дощового паводку наприкінці листопада. 

У період межені у створах багатьох гідрологічних постів на річках Правобережної 

України, басейнів Десни, на Верхньому Дніпрі, Сожі і Прип‘яті за межами України рівні 

води тривалий час були близькими і нижчими за багаторічні мінімальні рівні межені. 

Найнижчі рівні межені у 2015 році були нижчими за мінімальні багаторічні значення у 

створах 48 гідрологічних постів. 

 

Порівняльну характеристику гідрологічних явищ, що спостерігались на річках 

України, наведена у таблиці 2.1.2. 
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Таблиця 2.1.2 

Порівняльна характеристика гідрологічних явищ, що спостерігались на річках України 

Гідрометеорологічні прогностичні 

організації (по закріплених 

басейнах)* 

Кількість НЯ Кількість СГЯ 

2014 2015 2014 2015 

УкрГМЦ 6 - - - 

ГМЦ ЧАМ 3 3 - - 

Львівський РЦГМ 74 27 - - 

Харківський РЦГМ 2 1 - - 

Закарпатський ЦГМ 32 37 - - 

Чернівецький ЦГМ 30 16 - - 

Дунайська ГМО 4 2 - - 

Усього по гідрометеорологічних 

організаціях України 
151 86 - - 

Низька водність весняного періоду, а особливо екстремально низька водність 

меженного періоду, і малий приплив води до водосховищ були несприятливими для секторів 

економіки, функціонування господарського комплексу, життєдіяльності населення України 

була.  

Загрози геологічного характеру 

Безпека життєдіяльності населення та численних господарських об‘єктів у районах 

розвитку небезпечних природних та природно-техногенних процесів є однією з основних 

соціально-екологічних проблем сьогодення. Інтенсивна господарська діяльність на 

територіях з розвитком екзогенних геологічних процесів (далі – ЕГП) призводить до 

неминучих змін навколишнього середовища, що супроводжується техногенним 

навантаженням на природний перебіг процесів, особливо в місцях розташування потенційно 

небезпечних об‘єктів. Незбалансована та безсистемна господарська діяльність створила 

реальні передумови для активного розвитку ЕГП, у першу чергу гравітаційних, серед яких 

найбільш руйнівними є зсуви, що на узбережжях морів та лиманів розвинені сумісно з 

абразією, переробкою берегів водосховищ, селів – у горах та передгір‘ях; ерозії – по берегах 

річок та на схилах балок. Оцінка інженерно-геологічного стану територій з інтенсивним 

розвитком небезпечних геологічних процесів та впливу техногенних чинників, що 

визначають ступінь ураження і площу поширення процесів, є одним з найважливіших 

аспектів забезпечення нормального функціонування господарського комплексу та 

життєдіяльності населення. Результати оцінки інженерно-геологічного стану територій є 

основою для рекомендацій щодо мінімізації можливих наслідків активізації ЕГП та сприяють 

підвищенню ефективності і оперативності прийняття управлінських рішень. Відсутність 

належних інженерних та екологічних заходів натериторіях інтенсивного освоєння створює 

сприятливі умови для поширення та активізації ЕГП, перш за все зсувів у межах населених 

пунктів, що створює загрозу безпеці життєдіяльності населення, інфраструктурі та території 

в цілому. 

Упродовж 2015 року до найбільш небезпечних ЕГП за збитками, завданими 

господарським об‘єктам, належать зсуви, підтоплення, селі, абразія, переробка берегів 

водосховищ, карст та ерозія. 

У зв‘язку з обмеженим фінансуванням робіт з моніторингу ЕГП, польові роботи у 

2015 році проводились на обмежених площах території країни, що не дозволяє в повному 

обсязі оцінити стан ураженості всієї території. Тому часто дані надано за попередні роки. Не 

надана інформація щодо поширення та активізації ЕГП: 

- по території АР Крим у зв‘язку з тимчасовою окупацією цієї території; 

- по частині території Донецької та Луганської областей у зв‘язку з проведенням АТО 

на цих територіях. 
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Метеорологічні умови 2015 року були не сприятливими для суттєвої активізації 

ЕГП. 

Домінуюче положення серед ЕГП займають зсуви внаслідок значного поширення 

майже у всіх адміністративних областях, насамперед, у місцях інтенсивного господарського 

освоєння. 

Розподіл зсувів у межах адміністративних утворень наведено в таблиці 2.1.3 та на 

рисунку 2.1.1 Загальна кількість зсувів складає 22942 одиниці та може змінюватися за 

рахунок ліквідації, злиття чи формування нових зсувів під впливом природних і техногенних 

чинників на території України. 

Активізація зсувів викликана як природними, так і техногенними чинниками. Серед 

основних природних чинників активізації слід виділити гідрологічні (підняття рівнів та зміна 

витрат води в поверхневих водотоках, рівні води та хвильовий режим морів, озер, інших 

водойм, ерозійна та абразійна дія поверхневих вод), метеорологічні (атмосферні опади, 

температура), гідрогеологічні (рівні, хімічний склад, умови живлення та розвантаження 

підземних вод), сейсмічні (землетруси). Активізація зсувів, що розвиваються на схилах 

різного генезису, досить часто пов‘язана з проявом супутніх процесів – ерозійного та 

абразійного, що є чинниками підсилення основного процесу.Найбільшого розвитку вони 

набули на узбережжі Чорного та Азовського морів у Одеській та Миколаївській областях, а 

також у Черкаській, Харківській, Львівській, Чернівецькій, Закарпатській областях. Значних 

збитків від активізації процесузазнають міста Київ, Дніпродзержинськ, Дніпропетровськ, 

Запоріжжя, Одеса, Полтава, Чернівці та інші. 

На території України протягом 2015 року спостерігалась активізація 

різномасштабних зсувів: 

- у Вінницькій області зафіксовано 339 зсувів площею 16,55 км
2
.На території забудови 

відмічено 17 проявів, що несуть загрозу 23 об‗єктам господарювання. Зсуви, що зафіксовані 

в межах населених пунктівЖмеринка, Качківка, Довжок, Крупське, Вільшанка, Кукули, 

Требусівка, Романівка таСулятицька, в разі їх активізації, можуть створити загрозу 

безпечному функціонуванню господарських об'єктів;  

- у Дніпропетровській областізагальна кількість зсувів становить 382 одиниці, в тому 

числі у м. Дніпропетровську – 133 зсуви, м. Дніпродзержинську – 22 зсуви. В активному 

стані знаходиться 12 зсувів площею 0,438 км
2
; на забудованій території зафіксовано 165 

проявів загальною площею 29,0 км
2
, в зоні впливу яких знаходяться 167 об‘єктів 

господарювання. 

В районах проведення гірничо-видобувних робіт знаходяться 2 зсуви, що мають 

загальну площу 0,018 км
2
. 

У м. Дніпропетровськ на правому схилі балки Рибальська (пров. Кірова 92а, 

вул. Рахімова, 90, вул. Гавриленка, 10) продовжується активізація техногенного зсувного 

блоку. Загальна площа порушеної ділянки становить близько 0,053 км
2
. У верхній частині 

балки розташовані гаражі (частково зруйновані), школа і багатоповерхові будинки, у нижній 

частині цього схилу розташовані три вулиці приватного житлового сектору. На лівому схилі 

балки Красна, у центральній частині міста, знаходиться зсув, що має площу активної частини 

0,025 км
2
. Причини утворення зсуву природно-техногенні – активізація ерозії схилів балки, 

забудова верхньої частини схилу та просідання насипних ґрунтів під будинками. Зсуви, 

розвинуті на схилах балок, є переважно фронтальними зсувами-потоками з плоским 

ковзанням. 

Всі, без виключення, зсувні ділянки, що розташовані в балках міст Дніпропетровська та 

Дніпродзержинська, залишаються небезпечними для інженерних споруд та життя людей. 

Загалом до зсувонебезпечних зон відносяться території, розташовані на відстані 30-50 м від 

краю балок та ярів, особливо на тих площах, де можливі витоки води з водоводів, 

перенавантаження схилів будовами, відсутні заходи із запобігання виникненню зсувних 

процесів. 
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Рисунок 2.1.1. ‒ Розподіл зсувів у межах адміністративних областей України 
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Таблиця 2.1.3 

Загальна характеристика поширення зсувів на території України 

№ 

зп 

 

Назва 

адміністративної 

одиниці 

Площа 

адміністр

а-тивної 

одиниці 

тис. км
2 
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1 АР Крим* 27,0 1589 58,44 113 7,28 598 905 

2 Вінницька 26,5 339 16,55 - - 17 23 

3 Волинська 20,2 - - - - - - 

4 
Дніпропет-

ровська 
31,9 382 20,84 12 0,438 165 167 

5 Донецька 26,5 189 9,03 91 4,08 39 66 

6 Житомирська 29,9 10 0,01 - - - - 

7 Закарпатська* 12,8 3276 384,75 16 0,24 8 64 

8 Запорізька 27,2 205 3,6 103 1,943 24 2 

9 Івано-Франківська 13,9 805 301 95 10,8 85 45 

10 Київська 28,9 815 23,75 33 0,47 67 9 

11 Кіровоградська* 24,6 140 3,04 12 0,22 18 1 

12 Луганська 26,7 769 6,62 339 4,82 38 30 

13 Львівська 21,8 1347 292,6 19 0,42 162 28 

14 Миколаївська 24,6 1150 8,98 100 0,77 51 59 

15 Одеська 33,3 5836 66,3 478 5,4 156 101 

16 Полтавська 28,8 824 63,9 4 0,0014 116 20 

17 Рівненська 20,1 - - - - - - 

18 Сумська* 23,8 567 7,44 3 0,01 30 1 

19 Тернопільська 13,8 117 11,74 24 1,15 38  

20 Харківська* 31,4 1615 40,3 1 0,009 68 1 

21 Херсонська 28,5 33 0,85 18 0,75 12 17 

22 Хмельницька 20,6 424 20,96 3 0,003 41 43 

23 Черкаська* 20,9 1033 33,99 161 4,61 281 2 

24 Чернівецька 8,1 1468 760,2 154 49,8 570 49 

25 Чернігівська 31,9 9 0,027 1 0,004 1 4 

Всьогопо Україні 603,7 22942 2134,9 1780 92,22 2585 1628 

* - області, в яких протягом 2015 року не проводилися польові роботи.Відомості надані за 

попередні роки 

 

На правому схилі Каховського водосховища в районі с. Вищетарасівка Томаківського 

району через підмивання схилу водою і зрошення прилеглих полів утворився зсувна правому 

схилі долини р. Дніпро. Відстань до східної околиці села складає близько 1 км. 

На прилеглій території на площі 0,088 км
2 

поширені повторні зсуви-обвали. який 

поступово руйнує лісосмугу, що його утримує; 

- у Донецькій областізафіксовано 189 зсувів, з них в активному стані перебуває 91 

площею 4,08 км
2
. На забудованій території зафіксовано 39 проявів, що загрожують 66 

об‘єктам економіки. Ділянки поширення зсувів та розвитку абразії на узбережжі Азовського 

моря протягом 2015 року через обмежене фінансування робіт та проведення АТО на 

території Донецької області не обстежувались.  

У районі с. Серебрянка на території бази відпочинку фірми «Пірат» та будинок 

відпочинку «Срібна Пуща» спостерігається тимчасова стабілізація зсувного процесу, нових 

зрушень та суттєвих деформацій поверхні під час обстеження не виявлено. 
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На б/в фірми «Пірат» проводиться укріплення стінки зриву. У м. Святогірськ на 

території, що знаходиться вище вул. Зарічної, відбулося вимивання ґрунту з-під покриття 

пішохідної доріжки, що призвело до просідання поверхні та зрушення плит доріжки та 

виходу з ладу зливо-відвідної системи. На будівлях в районі схилу спостерігаються тріщини 

з шириною розкриття до 5,0 мм. В селищі Октябрське м. Краматорськавідбулася відносна 

стабілізація зсувного процесу, у порівнянні з попереднім періодом спостережень. Стан 

автодороги та споруд, що потрапляють у зону зсуву, суттєво не змінився.  

Ділянка автошляху Миколаївка-Стародубівка, Слав‘янського району не зазнала 

подальшої деформації, активні зрушення поверхні не спостерігаються. 

У Закарпатській областікількість зсувів складає 3278 одиниць, загальноюплощею 385,0 

км
2
, з них 14 є активними.Незадовільне фінансування останніх років не дозволило виконати 

польові роботи. Тому надано дані про поширення і активізацію екзогенних геологічних 

процесів, які отримано у попередні роки. 

Несприятливі кліматичні умови зумовили катастрофічну активізацію зсувів восени 

1998 року, весною 1999 року, весною 2001 року та влітку 2008 року. 

За результатами вивчення режиму ЕГП на спостережних пунктах у попередні роки 

можна зробити висновок, що масової активізації ЕГП, які стались внаслідок виникнення 

стихійного лиха 23-27 липня 2008 року, спостерігається тимчасова стабілізація процесу. Це 

пояснюється порівняно низькою кількостю атмосферних опадів, що випали за ці роки. 

У Запорізькій області виявлено 205 зсувів, з них активними є 103, площею 1,943 км
2
. 

У межах забудови зафіксовано 24 прояви, у зоні їх впливу знаходяться 2 об‘єкти економіки. 

Найбільш активними є зсуви на території міст Бердянськ, Дніпрорудне, Василівка, 

Приморське, Кам‘янка-Дніпровська, у районі Обіточної та Бердянської заток. Активізація 

зсувів на узбережжі Дніпровського водосховища зафіксована на ділянці берегового схилу 

між селами Круглик і Грушівка, Вільнянського району. На узбережжі Каховського 

водосховища зсувний процес активно розвивався в районі сіл Балки та Маячка, а також на 

ділянці спостереження Мамаєва гора. Чинники, що призвели до активізації процесу, мають 

природне походження. 

В межах Івано-Франківській областізафіксовано 805 зсувів, з них 95, площею 10,8 км
2
, 

є активними. У межах забудованих територій налічується 85 зсувів, площею 27,7 км
2
, з них 

55 загрожують 45 об'єктам господарської діяльності.  

У 2015 р. продовжується тимчасова стабілізація зсувів, які були активні під час 

масової активізації у 2008-2010 рр. 

У Кіровоградській областізагальна кількість зсувів складає 140 одиниць, загальною 

площею 3,04 км
2
, активними були 12, площею 0,222 км

2
. На забудованих територіях 

зафіксовано 18 зсувів, небезпечним надалі залишається активний зсув площею 

0,05 км
2
техногенного походження у м. Олександрія. 

В Київській областізафіксовано 815 зсувів, активними є 32, площею 0,77 км
2
, на 

забудованій території виявлено 67 зсувів. У межах м. Києва поширено 108 зсувів, з них 11 є 

активними.  

В межах території м. Києва активізація зсувів спостерігалась на схилах балки 

Голосіївської (урочище Мишоловка), Голосіївського району по вулицях: Квітки-Основ‘яненко, 

14; Кащенка, 154; Учбовій, 1 та Червонозоряному проспекті, 14, Солом‘янського району, 

провулку Академіка Філатова (озеро Глінка) та Столичному шосе (зсув на Лисій горі). У 

стані часткової активізації знаходились зсуви, що розташовані в урочищі Кожем‘яки-Гончарі 

по вул. Воздвиженській (Подільський район), в результаті чого землею засипано 10 гаражів 

(рисунки 2.2, 2.3). 

За попередніми висновками причиною активізації зсуву стало підтоплення ґрунтів, що 

виникло внаслідок не санкціонованого підєднання тепломережі до основних комунікацій 

будинку під час будівництва.  

В межах Луганській областівиявлено 769 зсувів, з них активними були 339, площею 

4,82 км
2
, в зоні їх впливу розташовано 30 об‘єктів господарювання. Зсуви поширені 
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переважно у північно-західній частині області, на лівобережжі р. Сіверський Донець, 

найбільш уражені території Сватівського, Марківського та Троїцького районів. На території 

м. Лисичанськ зафіксовано 38 активних зсувів техногенного походження, площею близько 

0,59 км
2
. Вони потенційно загрожують 135 житловим будинкам, присадибним ділянкам, 

автомобільній дорозі. В межах площ проведення гірничодобувних робіт виявлено 34 зсуви; 

У Львівській областізагальна кількість зсувів складає 1347 одиниць, з них 19, площею 

0,42 км
2
, є активними. У межах забудови зафіксовано 162 зсуви, з них 8 – активні, 29 – 

розташовані поблизу господарських об‘єктів. На території області у 2015 році спостерігалась 

подальша стабілізація зсувного процесу. 

Активізація зсувів спостерігалась на ділянках: 

Сколівського району:  

- правий берег р. Опір, в районі околиці та під‘їзної дороги до с. Кам'янка; 

- на південній околиціс. Ямельниця; 

- на зсувних схилах стр. Ямельничанка;  

- поблизу с. Підгородці, на зсувному схилі стр. Уричанка.  

Жидачівського району: 

- по лівому берегу р. Дністер, в районі с. Кам‘яне; 

- по правому берегу р. Свіча, біля селищ Демівка та Корчівка. 

Старо-Самбірського району: 

- на околицях сілБояновичі, Верхній Лужок, Лопушанка Хомина, Мігово; 

- у північній частині м. Ст. Самбір (район новобудов), де після повторної активізації 

зсувного процесу у 2012 році було проведено низку протизсувних заходів, що не призвели до 

стабілізації зсувів; 

- схил р. Вишня, на північно-західній околиці м. Рудки. 

Миколаївського району: 

- північному березі Роздольського кар'єру. 

У напруженому стані знаходяться зсуви в межах: 

- Дрогобицького району (містах Борислав, Стебник та зсувний схил струмка 

Сторонявка в с. Сторона); 

- Турківського району (схил перед тунелем залізничної колії в м. Турка, де 

спостерігаються свіжі тріщини заколу, шириною до 20,0 см); 

- Городецього району (околиці сіл Вовчухи та Братковичі); 

- Бродівського району (поблизу монастиря Благовіщення в с. Підгірці). 

В районі проведення гірничо-видобувних робіт виявлено 86 зсувів, з них в стадії 

активізації знаходяться 5 зсувів. У межах територій господарської діяльності зсуви 

загрожують 59 об‘єктам економіки; 

У Миколаївській області поширено 1152 зсуви, з них активними є 100 проявів, 

площею 0,77 км
2
. На забудованій території зафіксовано 51 зсув, з них 21 – активний. 

Активізація зсувів продовжується у межах міст Миколаїв, Очаків та на схилах Бузького 

лиману. Основними чинниками активізації є перевантаження та обводнення схилів. Цьому 

сприяло інтенсивне будівництво, що ведеться в останні роки на схилах та присхилових 

територіях. Максимальна активізація спостерігається на ділянці узбережжя, що розташована 

між с. Рибаківка та Бузьким лиманом (Березанський район). У районі с. Рибаківка та 

м. Очаків існує загроза будівлям пансіонатів та баз відпочинку (―Урожайний‖, ―Ольвія‖, 3-

поверховий будинок у м. Очаків тощо); 

В Одеській області зафіксовано 5836 зсувів, з них активними є 478, площею 5,4 км
2
. У 

межах забудови знаходяться 156 зсувів, активізація 42 проявів загрожує 101 об‘єкту 

господарювання.  

У районах проведення гірничих робіт виявлено 276 зсувів, 12 з яких - активні. У зоні 

впливу зсувів знаходяться 50 зон відпочинку, опори ЛЕМ, орні землі, нафто- і газопроводи 

державного значення тощо. 

Найбільш активними є зсуви на морському узбережжі в межах ділянки між селами 
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Лебедівка та Сергіївка, де їх активізації сприяє інтенсивна абразія, посилена за рахунок 

впливу техногенних чинників (невдалого планування, терасування схилів без захисту від 

абразійної діяльності моря). На абразійно-зсувній ділянці правого схилу Хаджибейського 

лиману між с. Щорсове на півночі та с. Усатове на півдні, де зафіксовано 45 зсувів, 

активізованим є 21 зсув, де спостерігається активізація частково спланованих зсувів через 

незавершеність протизсувних робіт або проведення їх з порушенням правил ведення робіт по 

стабілізації зсувів. Активізація цих зсувів становить загрозу опорі ЛЕМ, гілці газопроводу та 

2 житловим будинкам. 

На ділянках режимних спостережень морського узбережжя виявлено 

незначнуактивність зсувів: на Сичавській ділянці площа відчуження від плато – 118,0 м
2
, 

(для порівняння у 2014році– 261,0 м
2
, у 2012 році– 156,0 м

2
); на Григорівській ділянці – 

39,0 м
2
 (у 2014 році– 45,0 м

2
, 2012році– 74,0 м

2
); на Фонтанській ділянці, де проводяться 

планувальні роботи на схилі, – 202,0 м
2
 (у 2014році– 21,0 м

2
, 2012році– 80,0 м

2
). 

У Полтавській області кількість зсувів складає 824 прояви, з них 4, площею 

0,0014 км
2
, є активними. У межах забудови зафіксовано 116 зсувів, з них 2 загрожують двом 

десяткам садиб. В м. Лубни через активізацію зсуву руйнується будинок по вул. Степана 

Разіна, 15 (підпірна стінка, що побудована для захисту будинку, знаходиться в аварійному 

стані). 

В межах Сумської областівиявлено 567 зсувів, з них 1, площею 0,1 км
2
, є активним та 

розташований в м. Путивль, поблизу законсервованої насосної станції. Загалом у межах 

забудови знаходяться 30 зсувів, які потенційно загрожують безпеці життєдіяльності. У 

м. Ромни в межах ділянок, що розташовані в зоні можливої активізації зсувного процесу, 

розташовані 30 житлових будинків. 

У Тернопільській областіпоширено 117 зсувів, площею 11,74 км
2
, з них 24, площею 

1,15 км
2
, є активними, на забудованій території розташовано 38 зсувів. Область у 

геодинамічному плані є найбільш стабільною. 

У Харківській областізафіксовано 1615 зсувів, з них 1, площею 0,09 км
2
, є активним. 

На забудованій території знаходяться 68 зсувів, у зоні їх впливу розташовані житлові 

будинки. Активізація зсуву продовжується на північно-східній околиці міста Куп‘янськ 

(вул. Мічуріна); тут просідає верхня частина зсуву, тіло якого залишається сильно 

деформованим, роздробленим, а язик загрожує цілісності дорожнього полотна. 

У Херсонській області зсуви мають незначне поширення, їх загальна кількість складає 

33, що мають площу 0,851 км
2
, 15 з них є активними. На забудованій території зафіксовано 

12 зсувів, що загрожують 17 об‘єктам економіки.Переважна кількість зсувів зосереджена на 

схилах Каховського водосховища, основним чинником їх розвитку є переробка берегів. 

У Хмельницькій області виявлено 424 зсуви, площею 20,96 км
2
, з них 1 зсув є 

новоутвореним (нижче гаражного кооперативу «Підлісний» на вул. Кармелюка 1/1 в 

м. Хмельницький). На забудованій території знаходиться 41 зсув, що за сприятливих умов 

створює загрозу 43 об‘єктам господарювання; 

У Черкаській областізагальна кількість зсувів складає 1033, з них активним є 161, 

площею 4,61 км
2
. У межах забудови зафіксовано 281 зсув, 11 з яких є активними. Під 

загрозою руйнації знаходяться 2 об‘єкти економіки. Найбільш небезпечними залишаються 

зсуви в смт  Монастирище та Маньківка, зсувний схил долини р. Рось, вище Корсунь-

Шевченківського станкобудівного заводу, зсуви в районі сс. Русалівка, Кислин, Березівка, 

Маньківського району, та зсуви в с. Григорівка, Канівського району; 

У Чернівецькій областізафіксовано 1468 зсувів, більшість з яких є тимчасово-

стабілізованими. Їх загальна площа складає 760,2 км
2
. Потенційну небезпеку для 23 

населених пунктів становлять 570 зсувів, з яких 154 прояви є активними. Останні 

катастрофічні прояви зсувів відбувались влітку 2008 року та в червні-липні 2010 року. 

Впродовж 2013-2015 років зсуви були стабільними. Активізація продовжувалась на окремих 

локальних ділянках зсувних осередків. 
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У Чернігівській областізафіксовано 9 зсувів, площею 0,027 км

2
, що знаходяться на 

правобережжі річок Десна та Сейм. Так, в зоні потенційного впливу зсуву, площею 0,04 км
2
, 

в м. Батурин, знаходяться будинок культури, школа-інтернат, Воскресенська церква та 

фундамент гетьманського палацу. Впродовж 2013-2015 років спостерігалась їх стабілізація. 

 

Карсти 

Карстє особливо небезпечним екзогенним процесом, що розвивається внаслідок 

взаємодії води з розчинними гірськими породами, призводить до порушення стійкості 

території – її здатності зберігати функціональні несучі властивості під впливом інженерних 

споруд. Раптова активізація може призводити до виникнення миттєвих провалів або осідання 

земної поверхні. 

До числа найбільш вагомих природних чинників, що зумовлюють активізацію карсту, 

належать тектонічні рухи земної кори та сейсмічна активність території. Тому у сейсмічних 

районах активізація карстового процесу є важкопрогнозованою. У гірських районах Карпат і 

Криму карстовий процес поширюється на великі глибини – сотні та тисячі метрів, що 

пов‘язано з переміщенням базисів карстування в процесі неотектонічних і сейсмічних рухів. 

Додатковим імпульсом для розвитку карстового процесу є зміна хімічного складу підземних 

вод, що збільшує їх розчинну здатність, а також підвищення температури породного масиву, 

особливо під великими промисловими об‘єктами та в межах промислово-міських 

агломерацій, витоки з мереж водопостачання та водовідведення, накопичувачів промислових 

стоків, хвостосховищ тощо. 

Розвиток техногенного карсту на забудованих територіях пов‘язаний з формуванням у 

закарстованих масивах значних за розмірами депресійних понижень в районах водозаборів 

(міст Рівне, Дубно, Сарни Рівненської області, Краматорськ Донецької області, Луганськ, 

Рубіжне Луганської області та інші). Активізація карсту і пов‘язаних з ним просідань і 

провалів спостерігається в населених пунктах Передкарпаття (міст Немирів, Теребовля, 

Гусятин, Заліщики та інші), промислово-міських агломерацій Причорномор‘я (міст Одеса, 

Сімферополь, Севастополь). За даними багаторічних моніторингових спостережень на 

територіях промислово-міських агломерацій активізація карстового процесу за рахунок 

техногенних чинників викликає забруднення карстових вод, зниження їх рівнів тощо. 

Внаслідок інтенсивної господарської діяльності прояви карстового процесу зафіксовані при 

глибині залягання порід, здатних до картування, від 100 м до 800 м. Активізація карсту тут 

пов‘язана з розробкою родовищ корисних копалин шахтним способом‚ яка супроводжується 

ростом потужності зони інтенсивного водообміну та зниженням базису ерозії. Деформації, 

що виникають у зв‘язку з господарським освоєнням закарстованих територій (провали, 

лійки, осідання), супроводжуються руйнуванням будівель і споруд, розривами підземних 

комунікаційних мереж, ускладненням експлуатації гірничих виробок, втратами водних 

ресурсів з водосховищ і каналів, зменшенням площ орних земель тощо. 

Поширення підземних і поверхневих карстопроявів відмічається на всій території 

України. Їх кількість складає понад 27 тисяч. Розподіл карстопроявів та площ порід, що 

здатні до карстування в межах території України наведено в таблиці 2.1.4 та на рисунку 2.1.2. 

Особливого розвитку цей процес набув: 

- у межах Донецької, Дніпропетровської, Луганської та Львівської областей внаслідок 

шахтного водовідливу на ділянках шахторозробок; 

- у районах гідротехнічних і меліоративних систем (Каховське водосховище, 

Північно-Кримський канал тощо); 

- у районах роботи водозабірних споруд (Волинська, Рівненська, Луганська, 

Харківська області, АР Крим); 

- у межах Калуш-Голинського родовища калійної солі (Івано-Франківська область) в 

районі гаражного кооперативу м. Калуш продовжується формуваннямульди просідання. 
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Таблиця 2.1.4 

Площі розповсюдження порід, що здатні до карстування, та розподіл карстопроявів 

за даними попередніх років 

№ 

з/п 

 
Назва 

адміністрати-

вної 

одиниці 
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о
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2
 

Площі поширення порід, що 
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2
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,

ш
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 Стадія карстоутворення 

Всього Відкри-

та 

Покри-

та 

Пере-

крита 

1 АР Крим 27,0 2,85 5,38 16,4 24,63 0,009 9594 

2 Вінницька 26,5 1,56 2,73 6,59 10,88 0,06 244 

3 Волинська 20,2 2,49 9,21 8,38 20,08 0,006 1529 

4 Дніпропетровська 31,9 - 1,55 16,08 17,63 0,04 3 

5 Донецька 26,5 - 3,19 20,28 23,47 0,01 382 

6 Житомирська 29,9 - - 0,55 0,55 0,1 81 

7 Закарпатська 12,8 0,001 - 2,68 2,68 10,12 19 

8 Запорізька 27,2 - - 18,79 18,79 0,03 - 

9 Ів.-Франківська 13,9 - 2,57 7,72 10,29 0,03 2096 

10 Київська 28,9 - 0,01 18,79 18,80 0,03 - 

11 Кіровоградська 24,6 - 0,02 1,10 1,12 0,1 - 

12 Луганська 26,7 - 8,70 17,89 26,59 0,0004 368 

13 Львівська 21,8 0,04 7,92 9,83 17,79 0,02 6779 

14 Миколаївська 24,6 - 6,61 12,61 19,22 0,02 157 

15 Одеська 33,3 0,82 3,58 28,25 32,65 0,002 112 

16 Полтавська 28,8 - - 26,81 26,81 0,007 11 

17 Рівненська 20,1 0,90 9,44 6,85 17,19 0,014 743 

18 Сумська 23,8 - 5,12 18,63 23,75 0,0002 56 

19 Тернопільська 13,8 0,47 6,03 7,30 13,80 - 1371  

20 Харківська 31,4 - 4,15 27,19 31,34 0,0001 11 

21 Херсонська 28,5 0,37 3,71 22,26 26,34 0,008 94 

22 Хмельницька 20,6 1,64 4,80 11,00 17,44 0,02 769 

23 Черкаська 20,9 - - 7,37 7,37 0,06 - 

24 Чернівецька 8,1 0,38 0,39 6,39 7,16 0,012 357 

25 Чернігівська 31,9 - 1,47 30,33 31,80 0,0003 2313 

Всього по Україні 603,7 11,521 86,58 350,07 448,17 0,59 27091 

У районі смт  Ділятин не припиняється розвиток поверхневих карстопроявів. У 

Домбровському кар‘єрі продовжується руйнування західного борту ерозійними процесами та 

формування карстових лійок, що в подальшому може призвести до прориву існуючої 

природної дамби і надходження розсолів з кар‘єру в р. Сивка, а далі – в р. Дністер; 

- у межах Солотвинського родовища (Закарпатська область) у зоні впливу карсту 

знаходяться наземні споруди солерудника, алергологічна лікарня, будівлі рекреаційної зони 

біля соляних озер, лінія електропередач, комунальні дороги, житлові та дачні будинки. 

Карстовий процес розвивається, в основному, над шахтними камерами або в 

безпосередній близькості від них, про що свідчать 23 карстові лійки, загальною площею 

0,212 км
2
; 

- у межах Львівської області в карстонебезпечній зоні с. Піски, Пустомитівського 

району спостерігалася активізація 5 карстових лійок, які розташовані на присадибних 

ділянках. 
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Рисунок 2.1.2 ‒ Розподіл карстопроявів в межах адміністративних областей України
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Рівні ґрунтових вод у межах стаціонарної ділянки „Піски‖ в цілому відповідають 

показникам багаторічних спостережень. Карстовий процес у Яворівському районі на 

сьогодні частково стабілізувався. 

Прояви відносної активізації спостерігались у лійці, яка знаходиться на території 

с. Шкло (біля санаторію „Шкло‖), і у межах центральної частини села у вигляді просадок 

поверхні в заплаві р. Шкло. У долині р. Вишниця, на захід від м. Стебник, біля траси Львів-

Трускавець, внаслідок проведеного комплексу заходів з ліквідації загрози, активізація 

карстового процесу в 3-х лійках призупинилась. У м. Стебник по вул. Орлика 

продовжувалась активізація карсту, що призвела до збільшення тріщин на окремих будівлях;  

- у Донецькій області карстопрояви поширені на території Краснолиманського, 

Ясинуватського, Старобешівського, Слов‘янського, Артемівського районів. Ділянки, де 

карстовий процес має найбільше поширення, розташовані на схилах річок Бахмутка, Мокра 

та Суха Волноваха, Казений Торець та стр. Горілий Пень. Продовжувалась активізація 

карсту на ділянках затоплених соляних шахт № 1 ім. Артема (м. Артемівськ) та ім. Шевченка 

(район залізничної станції Кудрявка). У межах м. Слав‘янськ карстові форми перебували у 

тимчасово стабільному стані, як у межах мульди осідання, так і на ділянках природного 

розвитку карсту (Учгосп та прилегла до нього територія). У межах мульди осідання над 

зоною вилуговування колишнього розсолопромислу ВО „Хімпром‖ продовжувався процес 

зрушення земної поверхні. Захисні плити на берегах провального озера Рапне руйнувались з 

вимиванням ґрунту. На полях діючої шахти ЗАТ „Лафаржгіпс‖ та колишніх гіпсових та 

соляних шахт (ім. Урицького, Нирково, Новокарфагенського розсолопромислу) активізація 

карстового процесу проходить з обвалом стінок, збільшенням розмірів, руйнуванням 

перемичок між лійками. У містах Артемівськ та Соледар карстопрояви знаходяться в 

безпосередній близькості від житлових будівель, міських комунікацій, більшість з них 

характеризуються як активні, що свідчить про загрозу не лише руйнування господарських 

об‘єктів, а й для життєдіяльності місцевого населення. У м. Артемівськ окремі лійки 

розташовані на відстані 30 - 50 м від житлових будівель. 

Протягом 2015 року режимні спостереження за розвитком карстового процесу 

проводились на територіях Слав‘янського та Артемівського районів, що знаходяться в 

північній частині Донецької області. Під спостереженням знаходились 138 карстових лійок, 

площею 0,8849 км
2
, з них 27, площею 0,03 км

2 
– активні. Решта лійок вважаються тимчасово 

стабільними, 41 з яких, площею 4195,13 м
2
 (0,004 км

2
), є похованими.  

На Слов‘янській ділянці, яка характеризується сульфатно-соляним типом карсту, 

впродовж 2015 р. утворення нових поверхневих карстових форм не зафіксовано. 

Артемівська ділянка характеризується розвитком сульфатно-соляного, сульфатного та 

сульфатно-карбонатного карсту природного типу та техногенного типу, що набув 

найбільшого поширення в районі м. Артемівськ. Окремі лійки, що знаходяться в активному 

стані, переважно розташовані поблизу житлової забудови (30 -50 м). Це становить 

потенційну загрозу як для народногосподарських об‘єктів, так і для проживання місцевого 

населення. Під вплив карстового процесу підпадають житлові і господарські споруди, мережі 

підземних комунікацій, залізниці місцевогота міжнародного значення. В східній частині 

м. Артемівська лійка знаходиться на території присадибної ділянки і її збільшення 

відбувається у напрямку житлового будинку.  

Дронівська ділянка характеризується розвитком сульфатно-карбонатного типу карсту. 

Породи, що карстуються (вапняки), залягають під плейстоценовими відкладами. Активізація 

карстового процесу простежується у вигляді тріщин шириною від 0,5 до 5,0 см на стінах 

житлових будинків, господарських споруд та об'єктах муніципальної забудови (школа, 

сільрада).На забудованій території, а також уздовж відрізку залізничного полотна Харків – 

Ростовповерхневих карстопроявів, не зафіксовано; 

- у межах Луганської області активізація карстового процесу відмічається в районах 

роботи водозабірних споруд, де зафіксовано утворення вирв карстово-суфозійного 
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походження (Замулівський, Володинський водозабори), та біля накопичувача кислих 

стічних вод Рубіжанського хімкомбінату. На території Рубіжансько-Сіверодонецької 

промислово-міської агломерації техногенна активізація карстового процесу за рахунок 

витоків з комунікацій створює загрозу для фундаментів споруд, промислових об‘єктів 

хімзаводів „Краситель‖, „Заря‖, „Азот‖, „Склопластик‖; 

- у межах Чернівецької області в районі карстонебезпечних ділянок, що розташовані 

поблизу сіл Подвірна, Данківці, Дарабани, Веренчанка, Киселів, Кліводин, Мамалиґа, 

Погорілівка, Рашків, Рингач, Товтри, продовжується стабілізація карстового процесу. 

 

Підтоплення 
Підтоплення є одним з найбільш поширених сучасних геологічних процесів, що 

розвивається як у природних умовах, так і під впливом техногенних чинників. Впродовж 

останніх років картування площ поширення процесу, умов його розвитку та визначення 

основних чинників активізації майже не проводилось через низький рівень фінансування 

напрямку робіт з моніторингу поширення та активізації екзогенних геологічних процесів. За 

даними багаторічних спостережень у регіонах, де переважними чинниками розвитку 

підтоплення є природні (кліматичні) умови, у багатоводні роки процес активізується, а в 

маловодні – затухає.  

Розвиток процесу підтоплення, який викликано переважно природними чинниками, 

залежить від положення рівня річок та водоймищ і має в зоні надмірного зволоження 

(Полісся) постійний, а в зоні недостатнього зволоження – сезонний характер прояву. 

Найбільш інтенсивно підтоплені території, що прилягають до заплав річок, ділянки в зонах 

впливу водосховищ та каналів, що підроблені гірничими виробками тощо. Підтоплення в 

межах забудови, де фіксується стійке порушення природного режиму зволоження та підйом 

рівня ґрунтових вод, призводить до значного погіршення умов проживання населення, 

функціонування господарських об‘єктів і сприяє виникненню надзвичайних ситуацій.  

На Поліссі зосереджено майже 70 % заболочених земель України. Їх утворення 

відбувається внаслідок постійного надлишкового зволоження, величина площі підтоплення 

змінюється не суттєво. Визначальним чинником активізації процесу підтоплення та 

заболочування в цьому регіоні є гідрогеологічні умови. Тут під дією природних чинників 

сформувалась область регіонально високого положення рівня ґрунтових вод, які залягають 

на глибинах до 2 м, частіше мають глибину 0,2-0,5 м. До найбільш підтоплених відносяться 

Волинська (з площею підтоплення 15,6 тис.км
2
)та Рівненська (з площею підтоплення 14,49 

тис.км
2 
) таблиця 2.1.5. 

У регіонах, де визначальними чинниками є техногенні (підпір водосховищ, втрати з 

комунікацій тощо), за відсутності ефективних спеціальних заходів з попередження або 

ліквідації наслідків підтоплення, слід чекати щорічного розвитку процесу. До числа 

найбільш ефективних відноситься проведення водогосподарських заходів: спорудження 

іригаційних систем, водосховищ, каналів, створення ставків в яружно-балковій мережі, а 

також витоки з комунікацій тощо. Упродовж останніх років найбільші площі підтоплення 

фіксуються в межах Херсонської, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Донецької, 

Полтавської та Харківської областей, де процес розвивається не тільки в межах заплав, 

надзаплавних терас річкових долин та днищах великих балок, а й на вододілах.  

За результатами спостережень за підтопленням та змінами метеорологічних умов 

відмічається загальна тенденція до незначного зниження рівня ґрунтових вод внаслідок 

малосніжних зим та спекотних літніх місяцівпротягом останніх років. Через це на окремих 

територіях площа ділянок підтоплення зменшилась, а деякі при цьому залишились на рівні 

попередніх років. 

У межах гірничодобувних регіонів України проблеми з підтопленням виникають 

через закриття шахт та розрізів, насамперед, методом «мокрої» консервації. Під час закриття 

шахт з повним або частковим затопленням, підйом рівня підземних вод стає головним 

чинником порушення існуючої відносної рівноваги геологічного середовища. Як наслідок, 
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активізуються процеси підтоплення, затоплення, забруднення поверхневих і підземних вод, 

додаткового осідання денної поверхні, акумулювання потенційної енергії в затоплених 

гірничих виробках з формуванням гідродинамічних навантажень, що призводять дозниження 

стійкості гірських масивів. 

В останні роки найбільші площі підтоплення були зафіксовані: 

- у межах Одеської області (загальна площа підтоплення - 20,575 тис.км
2
), де 

підтопленими є 983 населені пункти, у тому числі 15 міст, 26 селищ міського типу і 942 села. 

Природно підтопленими з незначним підвищенням рівня ґрунтових вод є значні території 

межиріч у південній та південно-західній частинах області. 

Таблиця 2.1.5 

Загальна характеристика площ підтопленняна території України за попередні роки 

№ 

з/п 

Назва 

 адміністративної 

одиниці 

Площа 

адміністративної 

одиниці‚ 

тис.км
2 

Площа  

підтоплення, 

тис.км
2
 

Кількість населених 

пунктів, в яких 

відмічене 

підтоплення, шт. 

1 АР Крим 27,0 0,039 204 

2 Вінницька 26,5 0,005 13 

3 Волинська 20,2 15,6 59 

4 Дніпропетровська 31,9 7,29 925 

5 Донецька 26,5 1,66 371 

6 Житомирська 29,9 0,04 47 

7 Закарпатська 12,8 0,001 4 

8 Запорізька 27,2 0,01 248 

9 Івано-Франківська 13,9 - - 

10 Київська 28,9 0,021 82 

11 Кіровоградська 24,6 0,057 52 

12 Луганська 26,7 0,11 7 

13 Львівська 21,8 0,261 41 

14 Миколаївська 24,6 17,033 761 

15 Одеська 33,3 20,575 983 

16 Полтавська 28,8 0,15 48 

17 Рівненська 20,1 14,49 157 

18 Сумська 23,8 0,07 17 

19 Тернопільська 13,8 - 16 

20 Харківська 31,4 0,122 68 

21 Херсонська 28,5 11,3 306 

22 Хмельницька 20,6 0,06 170 

23 Черкаська 20,9 0,062 64 

24 Чернівецька 8,1 - 23 

25 Чернігівська 31,9 0,146 36 

Всього по Україні 603,7 89,102 4702 

 

На решті території процес має техногенний характер і розвивається під впливом 

господарської діяльності. До таких територій відноситься с. Крижанівка-1, 

Комінтернівського району, де через вплив витоків з водонесучих комунікацій існує загроза 

руйнування автошляху та 15-ти будівель по вул. Приморській, №№ 3-45. У с. Крижанівка-2, 

по вул. Отаманюка, 72 спостерігався обвал зволоженого ґрунту зі схилу, зволоження 

фундаментів п‘яти будинків, що розташовані в нижній частині схилу. Коливання рівня 

ґрунтових вод відповідає положенню попереднього року, площі підтоплення у 2015 р. 

залишаються на рівні попередніх років. Майже 30 % території м. Одеса знаходиться в зоні 
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постійного підтоплення, частково підтопленою є центральна частина міста, верхів‘я 

Велико-Фонтанської балки, окремі об‘єкти, що входять до складу Іллічівського паливного 

терміналу, Іллічівський рибний порт та інші; 

- у Миколаївській області підтопленими є 17,033 тис.км
2
 території, у тому числі 761 

населений пункт, з них: 9 міст, 15 селищ міського типу та 737 сіл. У східній та центральній 

частинах області, де підтоплення пов'язане з природними чинниками, у попередні роки 

спостерігався незначний підйом рівнів ґрунтових вод. Рівень тут був дещо вищими за його 

багаторічне значення. У північно-західній частині області, де переважає підтоплення, що 

пов'язане з техногенними чинниками, у 2015 р. рівень ґрунтових вод знаходився на рівні 

попереднього року.У м. Миколаїв підтопленими є 7 ділянок, площею понад 50,0 км
2
; 

- у Волинській області площа підтоплення збільшиласьна 6,46 тис.км
2
 і становить 

15,6 тис.км
2
. Природно-техногенне підтоплення зафіксовано на площі 9,38 тис.км

2
, на решті 

території воно має природний характер, що пов'язано з формуванням області регіонально 

високого положення рівнів ґрунтових вод (0,0-2,0 м). На території 59 населених пунктів 

площа підтоплення складає 281,6 км
2
; 

- у Рівненській області площа підтоплення збільшиласьна 2,79 тис.км
2 

і становить 

14,49 тис.км
2
. У природних умовах підтоплення спостерігається на площі 8,81 тис.км

2
, що 

співпадає з областю регіонально високого положення рівня ґрунтових вод (0,0-2,0 м). 

Природно-техногенне підтоплення відмічається на площі 5,68 тис.км
2
, у т.ч. на території 157 

населених пунктів де площа підтоплення складає 75,02 км
2
; 

- у Херсонській області підтоплення фіксується на площі 11,3 тис.км
2
, підтопленими є 

306 населених пунктів, серед яких 2 міста, 19 селищ міського типу та 285 сіл. Значно уражені 

процесом підтоплення території південно-західних та північно-західних районів. 

Підтоплення у м. Херсон проявляється у вигляді локальних ділянок, найбільш підтоплені 

центральна і східна частини міста. Крім того, смуга розвитку підтоплення простежується 

уздовж берегового схилу р. Дніпро та Північно-Кримського каналу. Підтопленими є міста 

Генічеськ, Гола Пристань, Каховка та інші; 

- у Дніпропетровській області загальна площа підтоплення становить 7,29 тис.км
2
. 

Підтоплення відмічається на території 925 населених пунктів, з них 18 міст, 34 селищ 

міського типу та 873 села. На території Дніпропетровської області проходять траси великих 

каналів, таких як Дніпро-Донбас, Дніпро-Кривий Ріг, та споруджені Дніпродзержинське, 

Каховське та Південне та інші водосховища, більше 1300 господарських ставків, десятки 

відстійників промислових стічних вод, широко розвинена меліорація земель, продовжується 

міське та промислове будівництво, часто без урахування заходів щодо попередження 

розвитку процесів підтоплення територій. Загальна довжина каналів Дніпро-Донбас і Дніпро-

Кривий Ріг складає 205,9 км. По обидва боки каналів ширна підтоплених територійстановить 

0,3-3,0 км. Основними чинниками, що сприяють розвитку підтоплення, є: порушення підземного і 

поверхневого стоку під впливом фільтрації із каналів, господарських ставків, відстійників, ставків-

накопичувачів промислових і шахтних вод, меліорація земель, забудова територій, втрати із 

комунікацій та інші. У межах площ зрошення підтопленими є багато населених пунктів. За 

даними спостережень на підтоплених ділянках ситуація у порівнянні з минулими роками не 

покращилась. 

Найбільші площі підтоплення фіксуються в межах районів : Широківського – 586,0 км
2
, 

Апостолівського – 573,0 км
2
, Магдалинівського – 549,0 км

2
, Петриківського – 548,0 км

2
, 

Нікопольського – 539, км
2
. 

Підтопленими є міста: Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ, Кривий Ріг, Апостолове, 

Зеленодольськ, Широке, Інгулець, Вільногорськ, Тернівка, Першотравенськ, П‘ятихатки, 

Нікополь, Орджонікідзе, Марганець, Гірницьке, Синельникове, Чаплине, Перещепине, 

Царичанка, Петриківка, Новомосковськ, Верхньодніпровськ, Павлоград та ін. 

У межах населених пунктів підтоплення обумовлено вищеперерахованими 

чинниками, а також забудовою заплав і відсутністю належного поверхневого стоку. У 

багатьох випадках прокладені раніше дренажні канави замулені, засипані та не виконують 
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своїх функцій. Крім того, факторами активізації процесу в населених пунктах є втрати з 

водогонів, відсутність централізованого водовідведення, підпір ґрунтових вод, 

зарегулювання русел річок Саксагань та Інгулець, затоплення кар'єрів. На ділянці 

с. Богданівка – м. Тернівка підтоплення та часткове заболочення обумовлене підробкою 

гірничими виробками шахт Самарська, Тернівська та Західно-Донбаська; 

- у Донецькій області підтоплення спостерігалось на площі 1,66 тис.км2, 

підтопленими є 33 міста та 338 сіл, загальною площею 298,45 км2, з них підтоплення в 

межах сіл складає 68,45 км2. Ділянки підтоплення, загальною площею 229,99 км2, 

зафіксовані практично в усіх містах області. Найбільш підтопленими є міста Слав'янськ 

(72 % від загальної площі), Білозерське (72,2 %), Тельманове (100 %), Велика Новоселівка 

(35 %), Сіверськ (29,4 %); 

- у Луганській області площа підтоплення становить 0,114 тис.км2. Підтоплення 

зафіксовано на території 65 населених пунктів. Найбільш інтенсивно підтоплені території, 

що прилягають до заплав річок, ділянки в зонах впливу водосховищ. Так, у м. Луганськ 

підтоплено житлові будинки, розташовані у заплаві р. Лугань. Підтоплення в межах 

забудованих територій, де фіксується підйом рівня ґрунтових вод та стійке порушення 

природного режиму зволоження, призводить до значного погіршення умов проживання 

населення та функціонування господарських об‘єктів, провокує активізацію супутніх 

процесів, що сприяє виникненню надзвичайних ситуацій; 

- у Львівській області загальна площа підтоплення становить 0,261 тис.км2, з них 

36,7 км2 припадає на території 41 населеного пункту. Причини підтоплення міста Львів суто 

техногенні, викликані зношеністю систем водопостачання та водовідведення. Це призвело до 

підтоплення ділянок у районі вул. Гетьмана Мазепи, Миколайчука, Лінкольна, П. Орлика, 

Левандівки. Найбільші площі підтоплення, пов‘язані з проведенням гірничодобувних робіт у 

Львівсько-Волинському басейні, фіксуються в межах Червоноградського 

гірничопромислового району, центральній його частині. Тут техногенне підтоплення має 

площу майже 62,0 км2 (містах Червоноград, Сокаль та сіл Бендюги, Волсвин, Гірник, Глухів, 

Доброчин, Межиріччя, Сілець, Соснівка), де зосереджено більшість промислових об‘єктів і 

лінійних інженерних комунікацій. 

Нехарактерним є процес підтоплення для Івано-Франківської, Тернопільської та 

Чернівецької областей, але й у межах цих територій відмічені незначні за площею ділянки 

підтоплення: 

- в Івано-Франківській області підтоплення відмічається в природних умовах на 

окремих найбільш низинних ділянках заплав у межах Коломийського, Надвірнянського та 

Снятинського районів; 

- у Чернівецькій області підтоплення поширене на незначних ділянках в межах 23 

населених пунктів, а саме: сіл Мамаївці, Шипинці, Южинець, Ставчани, Малятинці, 

Ошихліби, Берегомет, Лашківка, Вителівка (Кіцманський район), сс. Драниця, Мамалига, 

Бояни, Зелений Гай, Маршинці, Тарасівці, Ванчиківці, Магала (Новоселицький район) та 

сс. Клинівці, Стара Жадова, Ропча, Іжевці, Міжріччя, Комарівці (Сторожинецький район), та 

викликане локальними підйомами рівня ґрунтових вод; 

- у Тернопільській області підтоплення має локальний прояв на забудованих 

територіях і зафіксоване в таких населених пунктах: смт  Коропець, сіл Устя-Зелене, Вістря, 

Комарівка (Монастирський район), сіл Устячко, Іване-Золоте, Печерна, Заліщики, 

Добровляни (Заліщицький район), сіл Устя, Худиківці, Більче-Золоте (Борщівський район), 

с. Чернихів Зборівського району, с. Вишнівець (Збаразький район), м. Чортків (Чортківський 

район), с. Горинка (Кременецький район). 

Абразія 
Абразія- це процес механічного руйнування гірських порід хвилями і течіями. 

Морське узбережжя зазнає природного переформування берегу у вигляді руйнування та 

переносу матеріалу, який обрушився, з утворенням акумулюючих форм, що зазнають 

постійних змін. Основні чинники, які обумовлюють переформування берегу, – геолого-
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геоморфологічні (літолого-стратиграфічні комплекси порід, неотектоніка, сейсміка, 

морфологія берегу і пляжу, ЕГП), гідрометеорологічні (хвильовий, вітровий та рівневий 

режим моря) та господарська діяльність людини. Інтенсивність абразії, перш за все, 

обумовлена середньо- та багаторічною мінливістю штормів та рівня моря, часом 

дестабілізації схилів, а також властивостями порід, що складають берег. Цей процес 

переважає у зонах сучасного тектонічного опускання узбережжя Чорного й Азовського морів 

(у межах Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей). 

Довжина берегової лінії з розвитком абразії складає 2365,5 км. З них активізація зафіксована 

на ділянках, загальною довжиною 1200,7 км, при цьому 196,6 км берегу ускладнені зсувами. 

Активізація процесу пов‘язана з інтенсивною господарською діяльністю (зарегулювання 

річкового стоку, нераціональне освоєння пляжної смуги, надмірне видобування піску з 

прибережних територій, порушення природного режиму міграції наносів). Ці чинники 

визначають швидкість руйнування берегів і дестабілізацію схилів. Швидкість розвитку 

абразії також залежить від ширини пляжу. Так, пляжі, що вужчі за 5,0 м, практично не 

захищають берег від руйнування; при ширині від 5 до 7 м швидкість руйнування 

зменшується до 10 - 15 м/рік, а при ширині пляжу 15 м абразія майже припиняється (крім 

періодів високобальних штормів). За даними багаторічних моніторингових спостережень на 

ділянках розвитку абразійного процесу (II та III категорій) на узбережжі Чорного та 

Азовського морів зберігається тенденція до продовження активізації (рисунок 2.1.3). 

Руйнування узбережжя морів і лиманів, де відмічається сумісний прояв абразійної діяльності 

та активізації зсувів, відбувається: 

- у Донецькій області абразія розвивається на узбережжі Азовського моря. Довжина 

берегової лінії з розвитком абразії становила 69,7 км, у межах забудови – 56,0 км, активізація 

процесу спостерігалась на ділянці, довжиною 30,5 км, швидкість абразії – 1,7 м/рік. 

Процес відділення дрібних зсувних блоків спостерігався і на ділянці Широкинській 

між селами Сопине-Бердянське та Широкине-Безіменне, Новоазовського району.В 

селах Бердянське, Самсонове, Обрив, Холодне активний абразійний процес призвів до 

відмиву присадибних територій. У зоні розвитку абразії знаходяться території 16 сіл, 2-х 

селищ м. Маріуполь, близько 70-ти дитячих оздоровчих центрів та баз відпочинку; 

- у межах Запорізької області під впливом абразії інтенсивно розмивається корінний 

береговий схил Азовського моря. За даними багаторічних спостережень найбільш інтенсивно 

це відбувалось в Обіточній затоці біля сіл Степанівка-1 і Миронівка, Якимівського району, на 

ділянці, довжиною 19 км, де швидкість абразії змінюється в інтервалі 0,5-2 м/рік. На ділянці 

берегового схилу від р. Лозоватка на схід до Орловської оздоровчої зони (Приморський 

район), що маєдовжину 10 км, швидкість абразії в середньому становить 0,5-1,0 м/рік. У зоні 

розвитку абразії знаходяться: Приморський елеватор, санаторій ―Бердянськ‖, дитячий 

протитуберкульозний диспансер, 4 бази відпочинку;  

- у Миколаївській області абразія узбережжя Чорного моря відмічається на ділянці, 

довжиною 17,8 км, активізація процесу відбувається на ділянці довжиною 12,0 км. Довжина 

абразійного берегу в межах забудови становить 7,0 км, з них в стадії активізації знаходиться 

ділянка берегу довжиною 2,8 км. Швидкість абразії коливається від 0,03 до 5,0 м/рік, 

інтенсивність – до 5,8 м
3
/погонний метр. Загальна величина відступання берегу змінюється 

від 0,2 до 2,5 м. До абразійно-зсувного типу належить ділянка узбережжя від пересипу 

Тилігульського лиману до Березанського лиману, загальною довжиною майже 16,75 км, 

середня швидкість абразії становить 0,3 м/рік. До абразійного типу належить ділянка 

узбережжя від Лагерної коси до західної околиці м. Очаків, загальною довжиною 3,5 км, 

середня швидкість абразії – 1,8 м/рік.  

Під впливом абразійної діяльності знаходяться ділянки узбережжя в межах територій 

баз відпочинку ―Княжичанка‖, „Урожайний‖, „Колос-1‖, СБО м. Очаків та інші; 
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Рисунок 2.1.3 ‒ Розташування ділянок ІІ та ІІІ категорій з вивчення інтенсивності абразійного 

процесу на узбережжі Чорного та Азовського морів 
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- в Одеській області абразія спостерігається на ділянках узбережжя Чорного моря, 

загальною довжиною 86,0 км, довжина абразійно-активної частини – 64,0 км. Довжина 

берегу в межах забудованої території досягала 39,5 км, з них абразійної частини – 17,0 км, 

абразійно-активної – 8,9 км, швидкість абразії у 2015 р. не перевищувала 1,7 м/рік. В останні 

роки швидкість абразії відповідає багаторічній нормі, яка змінюється в інтервалі 0,5-

20,0 м/рік, середня складає 1,4 м/рік.  

У зоні розвитку абразії знаходяться території с. Крижанівка-1, (5-поверховий 

готельний комплекс ―Морська перлина‖, вул. Приморська, №№ 3- 45), с. Крижанівка-2 

(вул. Отаманюка, 72), с. Фонтанка, с. Вапнярка (база відпочинку ―Одеса‖), с. Чорноморське-1 

(ділянка гаражного кооперативу, житловий будинок), с. Чорноморське-2 (ділянка 

тренувальної бази №9 УФМО України, пляжна зона ―Будинку рибалки‖), база відпочинку 

―Літораль‖, ―Черкащанка‖, ―ОПЗ‖ та інші; 

 - у Херсонській області абразії піддається берегова смуга Чорного моря та лиманів, 

довжиною понад 80,0 км. Сумарна довжина активної частини абразійного схилу складає 

понад 37,0 км, у межах забудови процес розвивається на ділянках, загальною довжиною 

43,0 км . Середня багаторічна швидкість абразії залежно від зовнішніх чинників коливається 

від 0,3 до 20,0 м/рік. Абразійно-зсувний процес продовжував розвиватись на окремих 

ділянках морського узбережжя між сс. Лазурне та Залізний Порт. У зоні розвитку процесу 

перебуває 10 господарських об‘єктів. 

 

Переробка берегів водосховищ 

Переробка берегів водосховищмає ті самі чинники та умови розвитку, що й абразія. 

Створення водосховищ порушує природний хід формування схилів річкових долин – на 

зміну річковій ерозії приходить хвильова абразія. Інтенсивність переробки берегів залежить 

від їх геологічної будови та розмірів водосховища, які визначають параметри хвиль. За 

існуючого техногенного навантаження переробка берегів, і пов‘язані з нею процеси обвалів, 

зрушень, активізації зсувної та карстово-суфозійної діяльності, є однією з основних 

інженерно-геологічних загроз безпеці життєдіяльності. 

На сьогоднішній день середня швидкість протікання процесу переробки берегів не 

перевищує 5,0 м/рік, максимальна (на окремих ділянках) сягає 20-30 м/рік. 

У системі Дніпровських водосховищ (довжина берегової лінії 3529 км) на ділянках 

загальною довжиною 1329,0 км переробка берегів відбувається постійно. Інженерними 

спорудами захищено 611 км берегу, а на ділянках довжиною 1589 км за рахунок пологості 

берегів розвиток процесу є мінімальним. Максимальні швидкості переробки тут відмічались 

у перші 5-10 років їх існування, коли береги, створені пухкими породами, відступали на 50-

100 м/рік. Згодом середня швидкість не перевищувала 5 м/рік, максимальна (на окремих 

ділянках) – 20-30 м/рік. 

Переробка берегів водосховищ Дніпровського каскаду у минулих роках відмічалась: 

- на Київському водосховищі в межах ділянки, довжиною 50,0 км, швидкість 

переробки берегової лінії складала 8,0-10,0 м/рік. На ділянці сучасної активізації, довжиною 

10 км (селища Старі та Нові Петрівці), схили розмивались зі швидкістю 0,1 м/рік. 

Висота абразійного уступу становила 0,6-6,0 м, а кути нахилу схилів 30-60°, 

інтенсивність переробки берегового уступу незначна і відбувалася рівномірно зі швидкістю 

0,1-0,8 м/рік; 

- на Канівському водосховищі (в межах Київської області) довжина ділянки 

переробки берегів складала 75,0 км; 

- на Канівському водосховищі (в межах Черкаської області) довжина ділянки 

переробки берегів складала 26,65 км. Середня ширина смуги переробки становила 30,0 км, а 

середня швидкість – 0,31 м/рік. Довжина берегу, ураженого переробкою на забудованій 

території, сягала 4,0 км, а середня багаторічна швидкість – 0,3 км/рік; 

- на Дніпродзержинському водосховищі (Дніпропетровська область) середня ширина 

смуги переробки становила 68,0 м, середня швидкість переробки – 3,2 м/рік. Інтенсивно 
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руйнувались абразійно-обвальні береги цього водосховища, інтегральна ширина смуги 

переробки складала 56,7 м, середня швидкість переробки становила 2,7 м/рік, (у районі 

с. Дніпровське швидкість переробки – 5,6 м/рік, ширина абразійно-обвального берегу – 

117,9 м); 

- на Каховському водосховищі (в межах Херсонської області) довжина ділянки 

переробки складала 50 км, швидкість переробки берегової лінії – 8-10 м/рік. На ділянці, 

довжиною 10 км, у межах Київської області (селищ Старі та Нові Петрівці – Вишгород), де в 

останні роки відмічалась незначна активізація, схили розмивались зі швидкістю 0,1 м/рік; 

- на Канівському водосховищі (в межах Київської області) довжина ділянки 

переробки на лівому схилі складала 99 км (82 % від загальної довжини схилу); на правому – 

101,0 км (92 % від загальної довжини схилу). Загалом, швидкість переробки не перевищувала 

0,3 м/рік,але на окремих ділянках, особливо в районах розвитку зсувів, деформовані породи 

порушеної структури розмивались з більшою швидкістю (від 0,3 до 0,5 м/рік); 

- на Каховському та Дніпровському водосховищах (у межах Запорізької області) 

довжина переробки берегів становила 87,0 км. Ширина смуги переробки змінювалася від 

1,5 до 5,0 м, швидкість переробки варіювалася в інтервалі 0,1-0,7 м/рік, середня швидкість – 

0,4 м/рік. Довжина забудованого берегу в зоні переробки складала 23,0 км, а швидкість 

переробки – 0,2-0,4 км/рік. У зоні розвитку переробки знаходиться північна частина 

території водозабору м. Енергодар і частина залізниці Василівка – Запоріжжя, довжиною 

24 км. 

Крім Дніпровського каскаду переробка берегів відмічалась: 

- на Хрінниківському водосховищі (Рівненська область), де переробка берегів 

відбувалася на ділянці довжиною 11,1 км, з них 1,2 км закріплені берегозахисними 

спорудами. Середня ширина смуги переробки складала 0,3 км, а багаторічна швидкість – 

0,19 км/рік. Унаслідок того, що водосховище заповнено не на всю потужність, відбувається 

стабілізація процесу, потенційно-небезпечні ділянки укріплюються. Перебіг процесу 

загрожує будівлям на території с. Шибин, с. Липа, с. Боремель, с. Набережне, с. Вербень 

(Млинівський район); 

- на Дністровському водосховищі, що має площу 142 км
2
 (Чернівецька область), 

загальна довжина берегу з розвитком процесу переробки становила 80 км, а ширина смуги 

переробки змінювалася від 50 до 200 м, складаючи в середньому150 м.  

 

Селі. 

Поширення та інтенсивність прояву селевого процесуу гірських і передгірських 

областях Карпат і Криму визначається особливостями тектонічного, неотектонічного, 

сейсмічного режимів гірських зон та залежить від геологічної будови території, 

геоморфологічних та гідрологічних умов, клімату, діяльності людини тощо. Важливе 

значення для розвитку селевого процесу має пересічений рельєф з високими і крутими 

схилами та значними ухилами русел. Селенебезпечні басейни є зосередженням розвитку 

багатьох ЕГП (гравітаційних, ерозійних, денудаційно-акумулятивних). Гравітаційні 

зміщення порід на схилах сприяють накопиченню твердої складової селів. Процес 

розвивається на тих гірських річках, в басейнах яких відбувається значна акумуляція пухкого 

піщано-глинистого, глинисто-уламкового та уламкового матеріалу. 

Сприятливі для сходження селів умови у межах регіонів Складчастих Карпат, 

Закарпатському прогині та Гірському Криму сформувались на 70 % території гірських 

водозборів (переважно у низькогір‘ях). В АР Крим селевими басейнами зайнято 3 % площі, в 

Закарпатській області – 40 %, Чернівецькій – 15 %, Івано-Франківській – 33 %, Львівській – 

8 %. 

У регіоні Карпатської складчастої системи(Львівська, Івано-Франківська та 

Чернівецька області) нараховується три селеактивні басейни, де налічується 219 селевих 

водотоків. Найбільшою селеактивністю характеризуються басейни річок Черемош і Прут, де 

формуються водно-кам‘яні, рідше грязе-кам‘яні селі. Тверда складова представлена 
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уламками флішових відкладів крейди і палеогену з незначними домішками елювіально-

делювіальних, делювіально-пролювіальних та сучасних алювіальних відкладів. За 

літологічним складом це аргіліти, алевроліти, пісковики, інколи суглинки. В басейні р. Білий 

Черемош смуга максимальної густоти розчленування рельєфу, площа якої становить 3-

5 км/км
2
, розташована в зоні Шибенського глибинного розлому. З цією смугою пов‘язані 

ділянки найбільших нахилів поверхні (30-40°), де формуються численні зсуви, які живлять 

селеві потоки. На території Львівської області в басейнах річок Дністер і Стрий фіксується 

понад 50 селенебезпечних водотоків, площею 3055,0 км
2
. В Івано-Франківській області 270 

дрібних селенебезпечних водотоків займають площу 606,9,0 км
2
, у Чернівецькій відмічено 70 

дрібних водотоків, площею 255,5 км
2
. 

За період 2012-2015 рр. активізації селевого процесу в межах регіону Карпатської 

складчастої системи не спостерігалось. Конуси виносу на схилах задерновані, заросли 

травою, а у підніжжя схилів розчищено та відновлено пошкоджені автомобільні дороги. 

Розвиток селів у регіоні Закарпатського прогину відмічається у верхів‘ях 270 дрібних 

водотоків на площі 1803,0 км
2
, за період 2012-2015 рр. активізації селів не зафіксовано. 

У регіоні Гірського Криму (АР Крим) нараховується три селеактивні басейни з 42 

селенебезпечними водотоками, загальною довжиною 202,6 км, з них 13 довжиною 154,4 км 

потенційно загрожують забудованим територіям. Для цього регіону більш характерними є 

водно-великоглибові та водно-щебнисті типи селів, рідше – грязе-кам‘яні потоки. Більшість 

селів відноситься до селевих паводків, які є проміжним типом між селевим потоком і 

паводком. Найбільш селеактивні ділянки розташовані в південно-східній частині регіону між 

міст Алушта та Судак в басейнах річок Ай-Серез, Ускут, Ворон, Шелен, Кутлак. Середня 

періодичність повторень активізації селів складала 1 раз на 2-6 років. У випадках відсутності 

водопропускників та обвалування русел існує вірогідність затоплення будівель у межах 

заплав.  

Відомостей щодо активізації селевого процесу впродовж 2015 року в межах регіону 

Гірського Криму не надходило, польові роботи на території АР Крим у 2015 році не 

проводились у зв‘язку з тимчасовою окупацією півострова. 

 

Осідання земної поверхні  

Осідання земної поверхні над гірничими виробками, що відмічаються в межах усіх 

інженерно-геологічних регіонів, є одним з найбільш значних проявів впливу гірничих робіт 

на геологічне середовище.З ним пов‘язане обрушення (в багатьох випадках повне) гірських 

порід над виробками, внаслідок чого виникає порушення їх цілісності з утворенням нових 

зон тріщинуватості. Потужність цієї зони‚ як правило‚ становить 40-60 м. Товща гірських 

порід, що залягає вище (300,0-400,0 м)‚ плавно осідає без порушення цілісності масиву. 

Гірські породи, що знаходяться під нею, прогинаються, утворюючи мульди осідання 

поверхні. Розвиток цього процесу викликає розущільнення масивів порід, що залягають над 

підземними виробками, зниження інженерно-геологічної стійкості порід‚ перерозподіл 

напруги навколо виробленого простору. За несприятливих умов зсунення гірських порід та 

земної поверхні над гірничими виробками може викликати деформацію об‘єктів, 

розташованих у зоні впливу виробок, а також збільшення водопроникності і газопровідності 

порід над виробленим простором. 

Негативні зміни у геологічному середовищі залежать як від способу розробки та 

ліквідації шахт, так і від геолого-гідрогеологічних і структурно-тектонічних природних умов, 

які в кожному випадку мають свою неповторну специфіку. 

Найчастіше масштабні осідання поверхні і зрушення гірських порід характерні для 

полів вугільних шахт, де проводять виїмку вугільних пластів з повним обваленням покрівлі, 

рідше - з частковим закладанням виробленого простору. 

На території України загальна площа підроблених земель перевищує 5,5 тис.км
2
, тут 

зафіксовані осідання та зрушення над підземними виробками на площі понад 2,4 тис.км
2
 

(таблиця 2.1.6). 
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Найбільш негативні наслідки осідання земної поверхні спостерігаються в межах 

промислово-міських агломерацій, переважно у місцях проходження шахтних виробок під 

забудованими територіями. У зонах підробок знаходяться міста Донецьк, Макіївка, Горлівка, 

Єнакієве, Білозерське, Калуш, Сокаль, Червоноград, Кривий Ріг, Павлоград та інші.  

 

Таблиця 2.1.6 

Загальна характеристика осідання земної поверхні над гірничими виробками за 

даними попередніх років 

Назва адміністра-

тивної області 

Площа 

підробленої 

території, 

км
2
 

Заг. 

площа 

осідання 

земної 

поверхні, 

км
2
 

Глибина 

осідання 

(від-до), м 

Загальна 

площа 

підтоплення 

в межах 

осідання, 

км
2
 

Площа 

осідання на 

забудованій 

терторії, 

км
2
 

Кіль-

кість міст 

в зоні 

осідання, 

шт 

Волинська  26,2 2,5-3,0 н.в. н.в. н.в. 

Дніпропетровська 720,83 156,11 0,7- 15,0 46,56 22,35 3 

Донецька 2417,0 2152,0 0,02-6,8 90,0 н.в. 23 

Івано-Франківська 1,6 0,3 0,1-2,1 0,15 0,2 3 

Кіровоградська н.в. 10,0 3,0-3,5 н.в. н.в. н.в. 

Луганська 2200,0 н.в. 5,0-7,0 н.в. 703,8 н.в. 

Львівська 177,0 100,0 0,01-4,0 5,00 19,5 6 

 

Крім того, осідання та зрушення над підземними виробками зафіксовано: 

- у Дніпропетровській області, де гірничодобувні роботи ведуться на глибині 850-

1300 м, площа підробленої території в межах гірничих відводів шахт Західного Донбасу 

складає 58,83 км
2
, в межах гірничих відводів шахт Кривбасу – 162 км

2
, загальна площа 

осідання земної поверхні – відповідно 109 і 47,11 км
2
. Середня глибина осідання коливається 

від 1 до 15 м. Площа осідання на забудованій території в межах шахт Західного Донбасу 

складає 6,78 км
2
, у межах шахт Кривбасу – 15,57 км

2
, середня глибина – відповідно 1 і 5 м. У 

2014 р. була зафіксована ділянка прояву деформацій земної поверхні, довжиною близько 

100,0 м, що знаходиться поблизу залізничної колії ділянки дороги Вечірній Кут – Шмакове 

(на 67-му кілометрі); 

- у Донецькій області, де осідання земної поверхні фіксувалось на площі 2417,0 км
2
, 

що становить11,96% території області, глибина осідання змінюється від 0,02 до 6,8 м. 

Деформація будинків, що потрапили в зону підробки, проявляється в розтріскуванні стін і 

фундаментів, зміщенні блокових конструктивних споруд, пошкодженні комунікацій 

водопостачання. На території осідання зафіксовано 27 затоплених та 15 заболочених форм. 

Загальна площа підтоплення в межах осідання складала 90,0 км
2
. На забудованій території 

зафіксовано 23 форми осідання, глибина яких коливається від 0,0 до 2,0 м; 

- у Луганській області протягом останніх десяти років було ліквідовано 12 вугільно-

видобувних підприємств, по 8-ми шахтах завершена фізична ліквідація. Прогнозні оцінки 

свідчать, що під час закриття шахт і затоплення гірничих виробок істотно зростає техногенне 

навантаження на об‘єкти довкілля, особливо на геологічне середовище та гідросферу. Так, 

результатом закриття вугільних шахт методом «мокрої консервації» є прояв гідродинамічних 

ударів (ефект гірничого землетрусу), наслідками яких є порушення цілісності приватних та 

господарських будівель (виникнення тріщин, обвалення штукатурки); 

- в Івано-Франківській області в межах Калуш-Голинського родовища калійних солей 

(поля Північно-Каїнітове, Хотинь, Сивка Калуська) площа осідання складала 0,3 км
2
, 

глибина – від 0,2 до 2,1 м. Відмічало утворення тріщин в житлових та господарських 

будівлях, а також формування мульди просідання в районі гаражного кооперативу м. Калуш. 

Амплітуда осідання тут незначна і встановлюється лише інструментальними методами; 
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- у Львівській області в районах інтенсивного ведення гірничих робіт, де розташована 

шахта ―Великомостівська‖, існує загроза цілісності електропідстанції, дамби ЦЗФ, 

автодороги до с. Бендюги. У районі шахти ―Межирічанська‖ під негативний вплив 

потрапили кабель зв‘язку, дамба ЦЗФ, дорога та житлові будинки. Осідання земної поверхні 

над виробками шахт ―Надія‖ та ―Візейська― загрожує цілісності комунікацій та 

багатоповерхових будинків по вул. Львівській в м. Соснівка. Над шахтою ―Степова― під 

загрозу руйнування потрапив міст через р. Солокія, станція „Водогін‖, дорога до шахти. 

Також осідання відмічені в межах виробок шахт ―Відродження― (загроза цілісності 

залізничної колії до шахти), „Зарічна― (загроза цілісності газопроводу с. Сілець), 

„Червоноградська― (загроза цілісності газопроводу с. Острів). Осідання земної поверхні 

внаслідок відпрацювання вугільних пластів у Сокальському районі спричинило заболочення 

земель, яке розвивається в межах шахтних полів. 

Подальша зміна природних умов у районах інтенсивного ведення гірничих робіт 

буде залежати як від інтенсивності та технології проведення гірничих робіт, так і від складу 

та об‘ємів природоохоронних заходів. 
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2.2 Пожежі у природних екосистемах 

Порівняно із 2014 рокомкількість пожеж в природних екосистемах збільшилась у 2,2 

рази.Мінливі погодні умови теплої пори року не сприяли збереженню показника 

надзвичайної пожежної небезпеки на більшості території країни на тривалий строк, але 

перша надзвичайна ситуація в природних екосистемах зафіксована вже у квітні, остання – у 

листопаді. 

Всього упродовж 2015 року виникло13 надзвичайних ситуацій (далі НС), пов‘язаних 

із пожежами в природних екосистемах: 6 торф‘яних, 4 польових та 2 лісових пожеж, а також 

1 пожежа пов‘язана із пожежею в природних екосистемах. 

Найбільшу кількість пожеж (4 НС) зареєстровано на території Київської області, три з 

них виникли на території комплексу лісового господарства "Чорнобильська пуща" у зоні 

відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення (2 – місцевого, 1 – об‘єктового рівня). 

У першому випадку (квітень) лісова пожежа охопила площу близько 320 га, у другому 

(червень) – загоряння сухої трави та очерету, яке поширилось окремими осередками на 

площу близько 130 га, призвело до пожеж трав'яного настилу та лісової підстилки, а також 

до загоряння та тління торфовищ на зазначеній території. Лісова пожежа, що виникла в 

серпні охопила площу близько 60 га окремими осередками. 

Резонансною особливістю пожежонебезпечного періоду звітного року стали пожежі 

на торфовищах.У серпні на території чотирьох районівВолинської областівиникли загоряння 

торфу на загальній площі 123 га осередками, які були об‘єднані у надзвичайну ситуацію 

місцевого рівня. Ще одна місцевого рівня виникла на територіях чотирьох районівКиївської 

області, де було виявлено 26 осередків торф'яних пожеж загальною площею 122 га. 

Три пожежі на торфяниках виникли на території трьох районівПолтавської області у 

період з 16 по 19 жовтня (всі – об‘єктового рівня) та поширились на загальній площі більше 

200 га. Ще одна пожежа об‘єктового рівня, внаслідок горіння торфу виникла у листопаді на 

території урочища Трубіж, біля с. Данівка, Козелецького районуЧернігівської 

області(загальна площа пожежі окремими осередками склала 195 га). 

Упродовж липня-вересня у більшості областей країни переважала висока та 

надзвичайна пожежна небезпека (4-5 клас), що сприяло виникненню пожеж на 

сільськогосподарських угіддях. 

Дві надзвичайні ситуації, що виникли 25-26 липня у селі Костянтинівка, 

Сахновщинського району, Харківської області, пов‘язані із пожежами на полях. Внаслідок 

пожежі знищено посіви озимої пшениці на площі 72 га (загальна площа поля 132,6 га), 

апоблизу села Шумбар, Шумського району, Тернопільської області вогнем знищено 

пшеницю на корені на площі близько 35 га. Завдяки оперативним діям пожежно-рятувальних 

підрозділів пожежу ліквідовано та врятовано близько 60 га пшеничного поля. У серпні в смт 

Червоне Андрушівського району Житомирської області на приватному полі площею 160 га 

виникло загоряння посіву пшениці на площі 80 га, а наприкінці вересня у Кіровоградській 

області виникла пожежа на полі з кукурудзою, яке належить ТОВ "Завадське", загальна 

площа склала 59 га. 

Всі польові пожежі віднесено до надзвичайних ситуацій об‘єктового рівня. 

Запобігання виникненню пожеж у лісах  

Пожежонебезпечний період 2015 року розпочався раніше в порівнянні з минулими 

роками. Інформація про лісові пожежі стала регулярно надходити до Центрального 

диспетчерського пункту ДП «Укравіабаза» з 10 березня 2015 року. Станом на 31 березня 

2015 року в лісовому фонді зафіксовано 192 випадки лісових пожеж, площа ліквідації яких 

склала 171,46 га. Підвищена пожежна небезпека лісових масивів в цей період спостерігалась 

в усіх областях. Найбільша їх кількість (понад 10 випадків) - виникла в Київському, 

Луганському, Сумському, Харківському, Черкаському та Полтавському обласних 

управліннях лісового та мисливського господарства, також в цей період пожежі 

спостерігались в Дніпропетровському, Закарпатському, Донецькому, Херсонському, 

Вінницькому, Волинському Чернігівському, Миколаївському, Рівненському облуправліннях. 
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Незважаючи на те, що квітень і травень місяці були прохолодними (температура 

трималась нижча за норму), висока пожежна небезпека лісових масивів спостерігалась в 

Київській, Житомирській, Рівненській, Волинській, Сумській областях, середня горимість 

лісів спостерігалась в Херсонській, Черкаській, Чернігівській областях. 

Підвищеній пожежній небезпеці лісових масивів, незважаючи на невисокий середній 

клас пожежної небезпеки (2,0 – 2,5), традиційно сприяла наявність сухого трав‘яного 

покриву та збільшення рекреаційного навантаження на лісові масиви.  

В червні-липні найбільш напружена пожежна небезпека склалась на Житомирщині та 

Київщині відповідно з високим середнім класом пожежної небезпеки (більше 3) та значною 

кількістю пожеж, а також в Дніпропетровський, Харківській областях. 

Пік пожежної небезпеки лісових масивів в 2015 році в більшості областей настав у 

серпні - вересні місяці. Суха погода і висока температура повітря обумовили по всій Україні 

дуже високу пожежну небезпеку. Середній клас пожежної небезпеки склав 4,1 та 3,5 

відповідно. 

Особливістю пожежонебезпечного сезону 2015 року було те, що дуже висока 

горимість в лісах України спостерігалась також і в осінній період. Це обумовлено двома 

останніми посушливими літніми місцями і теплою сухою осінню. Навіть ще в жовтні та 

листопаді спостерігалась висока пожежна небезпека. Внаслідок випадання помірних опадів 

винятком стали в цей період Волинська, Рівненська, Київська та Житомирська області. 

Аналізуючипогодні умови та враховуючи кількість пожеж, що виникли, площу їхньої 

ліквідації, можна зробити висновок, що пожежонебезпечний період 2015 року був складним. 

Проблема збереження лісів від вогню в останні роки набула особливої гостроти у 

зв‘язку з підвищенням температури повітря, відсутністю опадів та сильними вітрами. 

З метою попередження лісових пожеж і мінімізації їхніх наслідків Держлісагентством, 

територіальними органами, лісогосподарськими підприємствами галузі щорічно 

здійснюється комплекс організаційних, профілактичних та попереджувальних 

протипожежних заходів. 

Колегія Держлісагентства щороку у березні - квітні розглядає питання щодо 

готовності лісогосподарських підприємств до пожежонебезпечного періоду, в тому числі - у 

березні 2015 року. 

Обласними державними адміністраціями з ініціативи територіальних органів 

Держлісагентства щорічно видаються розпорядження про посилення пожежної безпеки в 

лісових масивах, в яких визначено додаткові заходи щодо протидії виникненню пожеж в 

природних екосистемах та заборони відвідування лісів населенням і в‘їзду в них 

транспортних засобів у період високої пожежної небезпеки. На підставі цих рішень 

лісогосподарськими підприємствами Держлісагентства перекриваються лісові дороги (через 

встановлення шлагбаумів і перекопування) та проводиться систематичне патрулювання 

лісових масивів.  

У 2015 році в підвідомчих лісах влаштовано 71 км протипожежних розривів, заслонів 

і бар‗єрів та понад 65,5 тис. км мінералізованих смуг, проведено їх огляд протяжністю 243 

тис. км. Перекрито 13,9 тис. непланових лісових доріг, встановлено 13,4 тис. бігбордів, 

плакатів і аншлагів, організовано близько 6,3 тис. виступів у ЗМІ. Під час проведення 

профілактичних рейдів в лісах притягнуто до відповідальності за порушення правил 

пожежної безпеки 2743 особи. 

Територіальним органам і підвідомчим підприємствам постійно ставляться завдання 

щодо проведення санітарно-оздоровчих заходів з метою зниження горимості лісів, 

попередження, своєчасного виявлення та ліквідації лісових пожеж на початковій стадії. 

У Київському, Харківському та Херсонському обласних управліннях лісового та 

мисливського господарства щорічно утримується і поповнюється відомчий резерв пально-

мастильних матеріалів. 
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Практично у всіх регіонах щороку проводяться спільні навчання з удосконалення 

взаємодії відомчої пожежної охорони Держлісагентства і пожежно-рятувальних підрозділів 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій. 

У 2015 році зареєстровано 2225 випадків лісових пожеж на площі 2625 га, в тому 

числі верхових 233 га. 

Загалом на землях лісогосподарського призначення, що охороняють авіацією,виникло 

1386 лісових пожеж, площа ліквідації 812,58 га. 

Практично всі цьогорічні лісові пожежі розпочинались, як і в попередні роки, поза 

межами лісових масивів – на суміжних землях. Причинами виникнення пожеж у 2015 році 

були:підпали – 44 випадки, сільгосппали – 90, з вини населення – 1714, від грози – 14, з 

інших причин (у тому числі у зв‘язку з проведенням АТО) – 350 випадків. 

В поточному році на пожежну ситуацію, як і у попередій рік, значно вплинуло 

проведення атитерористичної операціїна території Луганської області. 

В цьому регіоні виникло 353 лісові пожежі, на площі 1105,39 га, в тому числі на площі 

77,28 га верхових. 

Своєчасно ліквідувати дані пожежі було неможливо через військову заборону 

в‘їздупожежних машин лісгоспів в лісові масиви та їхнє замінування. 

В основному, завдяки своєчасному реагуванню відомчих протипожежних підрозділів 

та сил ДСНС, пожежі в інших областях було ліквідовано на початковій стадії. Проте окремі 

загоряння, у зв‘язку з аномальними погодними умовами, не вдалось оперативно ліквідувати і 

вони розповсюдились на площу понад 5 га. 

У порівнянні з даними за останні роки у пожежонебезпечному періоді 2015 року 

значно збільшилась кількість великих лісових пожеж, що поширились на площу більше 5 га. 

Їхня кількість складала: 

- 2009 р. – 27 пожеж на площі 2994,07 га, в т.ч. верхової 894,05 га; 

- 2010 р. – 10 пожеж на площі 517,75 га, в т.ч. верхової 167,45 га; 

- 2011 р. – 5 пожеж на площі 131,13 га, в т.ч. верхової 42,5 га; 

- 2012 р. – 20 пожеж на площі 2798,36 га, в т.ч. верхової 1839,18 га; 

- 2013 р. – 4 пожежі на площі 93,16 га, в т.ч. верхової 5,0 га; 

- 2014 р. – 36 пожеж на площі 4045,97 га, в т.ч. верхової 707,7 га; 

- 2015 р. – 37 пожеж на площі 1456,40 га, в т.ч. верхової 202,80 га. 

Надзвичайно високі температури і відсутність опадів у липні - вересні місяці 

сприяли розповсюдженню пожеж на великі площі у східному регіоні, зокрема в Луганській, 

Херсонській, Дніпропетровській областях. 

Найбільша кількість великих лісових пожеж – 27 – виникла в Луганському ОУЛМГ. 

Захист лісів від шкідників і хвороб 

Кліматичні та фізико-географічні умови України є сприятливими для масового 

розмноження шкідників і хвороб лісу, площа яких становить близько 600 тис. га, з них площа 

осередків шкідників становить близько 300 тис. га. 

Прогресує всихання як похідних, так і корінних ялинників у Карпатському регіоні. Це 

негативне явище сягнуло 36 тис. га, маса всихаючої на корені деревини склала більше 14 млн 

куб. м.  

За період з квітня по серпень минулого року обробку в осередках шкідників лісу 

проведено на площі 14,8 тис. га, в т. ч. по видах найнебезпечніших шкідників: 

рудий сосновий пильщик – 9,2 тис. га; 

звичайний сосновий пильщик (друга генерація) – 1,2 тис. га; 

соснова совка – 3,8 тис. га; 

зірчастий та червоноголовий пильщик-ткач – 0,6 тис. га. 

Винищувальні заходи проводились установками ГАРД, які знаходяться на балансі 

лісозахисних підприємств та держлісгоспів. 

Біотехнологічною лабораторією лісозахисного підприємства «Харківлісозахист» у 

2015 році вироблено 28,3 л вірусних препаратів на суму 13,6 тис. грн.  
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У 2015 році на придбання препаратів з державного бюджету кошти не виділялись. 

Лісогосподарськими та лісозахисними підприємствами спільно з науковцями щорічно 

проводяться експериментальні роботи із застосування хімічних інсектицидів проти комах-

шкідників коріння, гербіцидів проти багаторічних бур‘янів на лісокультурних площах та 

фунгіцидів проти хвороб в розсадниках і лісових культурах. 

На сьогодні лісопатологічна ситуація в лісах України продовжує бути напруженою, 

особливо у центральних та південних областях, і вимагає постійної уваги та оперативних дій 

щодо недопущення масового ураження насаджень шкідниками і хворобами лісу у поточному 

році.  

Для забезпечення належного санітарного стану лісів необхідно: 

- постійно здійснювати комплекс санітарно-оздоровчих заходів, виходячи із стану 

лісів (очищення від захаращення, санітарні рубки, боротьба з первинними і вторинними 

шкідниками тощо). 

- максимально вживати заходів щодо зменшення обробки насаджень хімічними 

препаратами, пошуку і інтенсивного використання біологічних засобів захисту рослин; 

- здійснювати комплекс лісогосподарських заходів, направлених на поступову заміну 

похідних ялинників, зокрема у Карпатському регіоні, на корінні деревостани із стійких 

деревних порід відповідно до умов місцезростання.  

Епіфітотії і спалахи масового розповсюдження небезпечних хвороб 

У зв‘язку з ускладненням епізоотичної ситуації,пов‘язаних з виникненням 

африканської чуми свиней (АЧС) та з метою недопущення поширення збудника цієї хвороби 

територією України Державне агентство лісових ресурсів України на виконання рішень 

Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кабінеті Міністрів України від 10.03 

2015 № 1, від 17.07. 2015 № 2, від 31.07. 2015 № 3, від 14.09.2015 № 4, від 2015 № 5, та від 

10.12.2016 № 6 зобов‘язало користувачів мисливських угідь:  

- забезпечити неухильне виконання рішень Державної надзвичайної 

протиепізоотичної комісії при Кабінеті Міністрів України; 

- здійснити до 31 грудня 2015 року депопуляцію диких кабанів в неблагополучних 

щодо виникнення АЧС областях та областях загрозливої зони. 

 Начальникам обласних управлінь лісового та мисливського господарства доручено 

взяти під особистий контроль здійснення всіх заходів, що вживаються для ліквідації, 

локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС. 

Користувачами мисливських угідь здійснюються наступні заходи : 

-  проводиться моніторинговий діагностичний відстріл (в межах ліміту використання 

мисливських тварин) диких кабанів; 

- здійснюються заходи щодо зменшення чисельності диких кабанів з приведенням їх 

щільності до мінімальної; 

- розроблено маршрути щоденного обстеження єгерською службою мисливських 

угідь на предмет виявлення хворих чи загиблих диких тварин; 

- проводиться роз‘яснювальна робота з мисливцями про важливість відмови від 

використання на полюванні мисливських собак для нерозповсюдження захворювання АЧС; 

- призначені наказами посадові особи, які несуть персональну відповідальність за 

реалізацію продукції полювання (м‘яса та субпродуктів диких кабанів) виключно тільки 

після отримання результатів державної ветеринарної медицини; 

- постійно проводиться роз‘яснювальна робота з населенням та серед мисливських 

колективів щодо недопущення самовільного переселення диких кабанів і оперативного 

реагування у випадках виникнення підозри на захворювання або виявлення загиблих тварин; 

- заборонено використання приватного автотранспорту мисливців під час 

проведення колективних полювань на дикого кабана та транспортування добутих тварин в 

мисливських угіддях епізоотичного осередку; 
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- проводиться механічна очистка та дезінфекція транспортних засобів, визначених 

користувачем мисливських угідь для проведення зазначених заходів, в спеціально відведених 

місцях; 

- розроблено орієнтовні графіки проведення депопуляції диких кабанів в регіонах, 

визначених пунктом 9 протоколу № 4 від 14 вересня 2015 року; 

- посилено контроль за видачею ліцензій на добування кабана в межах затверджених 

лімітів добування.  

Проблемні питання у сфері скорочення пожеж у лісах 

У 2015 році кошти з державного бюджету на закупівлю пожежної техніки та 

устатковання Держлісагентству не виділялись. Відповідно до пункту 8 протокольного 

рішення № 4 засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій від 15 червня 2015 року придбання пожежних автомобілів і 

спеціалізованих засобів пожежогасіння у 2015 році здійснювалося за рахунок коштів від 

здійснення державними лісогосподарськими підприємствами господарської діяльності. 

З початку року лісогосподарськими підприємствами, що віднесені до сфери 

управління Держлісагентства, за рахунок власних коштів придбано 10 пожежно-

спостережних веж, 22 телевізійні системи спостереження для оперативного виявлення 

лісових пожеж, 185 мотопомп, 1057 ранцевих лісових обприскувачів, 93 протипожежні плуги 

та культиватори, 13 знімних цистерн місткістю 1000 л, 23,7 тис. погонних метрів напірних 

пожежних рукавів,  

2,1 тонни піноутворювача, понад 1,2 тис. комплектів спецодягу, аптечки та інший 

протипожежний інвентар.  

Закуплено два пожежні автомобілі, 42 трактори з ґрунтообробним обладнанням. 

Підприємства власними силами виготовили 18 причіпних пожежних модулів та 

два лісопожежних модуля на шасі УАЗ. 

Головною проблемою була та залишається відсутність фінансування за рахунок 

державного бюджету на придбання протипожежної техніки та засобів пожежогасіння, 

особливо для південних та східних областей, де відсутні кошти від здійснення господарської 

діяльності.  

Виникнення пожеж на відкритих територіях 

У 2015 році за даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій виникло 

11449 пожеж на відкритих територіях, що складає 14,4 % від загальної кількості пожеж в 

Україні, загинуло 14 людей, матеріальні збитки склали близько 412,7 млн грн. Основною 

причиною виникнення пожеж на відкритих територіях було необережне поводження з 

вогнем, унаслідок чого виникло 11043 пожежі (96,7 % загальної кількості пожеж на 

відкритих територіях), безпосередньо з необережності під час паління виникло 1585 пожеж 

(13,9 % від загальної кількості пожеж на відкритих територіях). 

Найбільшу кількість пожеж на відкритих територіях було зареєстровано в Київській 
(2587), Івано-Франківській (1210), Миколаївській (976), Чернігівській (793) та Харківській (587) 
областях та місті Києві (903), що складає 61,6 % від загальної кількості пожеж на відкритих 
територіях. 

У 2015 році наполях зернових та технічних культур виникло 116 пожеж, що складає 
1,0 % загальної кількості пожеж на відкритих територіях, матеріальні втрати склали близько 
22,8 млн грн, або 5,6 % матеріальних втрат від пожеж, що стались на відкритих територіях. 

Найбільшу кількість пожеж на полях зернових та технічних культур було 

зареєстровано в Тернопільській (23) та Львівській (13), Волинській (10) та Полтавській (9) 

областях, що складає47,4 % від загальної кількості пожеж на полях зернових та технічних 

культур. 

На гасінні цих пожеж було задіяно 163 одиниці протипожежної та пристосованої 
техніки та 578 осіб особового складу, зокрема: 
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у Тернопільській області для гасіння цих пожеж було задіяно 48 одиниць 

протипожежної та пристосованої техніки та 165 осіб особового складу; 
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у Львівській області для гасіння пожеж було задіяно 19 одиниць протипожежної та 

пристосованої техніки та 62 осіб особового складу. 

у Волинській області для гасіння пожеж було задіяно 14 одиниць протипожежної та 

пристосованої техніки та 46 осіб особового складу. 

у Полтавській області для гасіння пожеж було задіяно 9 одиниць протипожежної та 

пристосованої техніки та 66 осіб особового складу. 

 

 
Рис. 2.2.1 ‒ Питома вага пожеж, що виникали у 2015 році на відкритих територіях 

 

Пожежі на торфовищах 

За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій упродовж 2015 року 

виникло 845 торф‘яних пожеж, що складає 7,4 % від загальної кількості пожеж на відкритих 

територіях; матеріальні збитки склали близько 134 млн грн або 32,4 % від загальної кількості 

матеріальних збитків, завданих пожежами на відкритих територіях. 

Найбільшу кількість торф‘яних пожеж було зареєстровано в Київській (266), 

Львівській (254), Волинській (72) та Житомирській (62) областях, що складає 77,4 % від 

загальної кількості пожеж на торфовищах. 

 Упродовж року на гасінні цих пожеж було задіяно 1505 одиниць техніки та 7144 осіб 

особового складу, зокрема: 

у Київській області для гасіння пожеж було задіяно 627 одиниць протипожежної та 

пристосованої техніки та 3552 осіб особового складу; 

у Львівській області для гасіння торф‘яних пожеж було задіяно 305 одиниць 

протипожежної та пристосованої техніки та 1007 осіб особового складу; 

у Волинській області для гасіння пожеж було задіяно 106 одиниць протипожежної та 

пристосованої техніки та 495 осіб особового складу. 

у Житомирській області для гасіння пожеж було задіяно 68 одиниць протипожежної 

та пристосованої техніки та 254 осіб особового складу. 

10 грудня о 15 год. 00 хв. зведеним загоном рятувальників Управління ДСНС у 

Чернігівській області було остаточно ліквідовано тління торфу в с. Данівка Козелецького 

району.
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Пожежа на торфовищі у Козелецькому районі розпочалася два місяці тому. 8 

жовтня від місцевих жителів надійшло повідомлення про те, що поряд з с. 

Данівкавідбувається горіння торфу окремими осередками на площі близько 7 га. У зв’язку з 

цим, на місце пригоди були направлені 2 одиниці техніки, 2 мотопомпи та 9 осіб особового 

складу пожежно-рятувальних підрозділів з Ніжина та Бобровиці.  

Гасіння ускладнювалося значною глибиною залягання торфу від 0,15 до 1,5 м та тим, 

що найближче джерело водопостачання знаходилось на відстані майже 1 кілометр. 

14 жовтня в районі с. Данівка внаслідок спалювання залишків сухої рослинності та 

умисних підпалів невстановленими особами почалося інтенсивне горіння торфу одразу в 

декількох місцях на значній відстані одне від одного. Загальний фронт пожежі становив до 

2,5 км, а висота полум'я 3-4 метри. Виникла пожежа трави, чагарників та очерету на 

площі понад 600 гектарів на обох берегах р. Остер. 

 

 
Рис. 2.2.2 ‒ Розподіл кількості пожеж, що виникали у 2015 на торфовищах 

 

З метою ліквідації пожежі та з урахуванням 

оперативної обстановки, що склалася, 15-16 

жовтнябуло сформовано зведений загін 

рятувальників області, до складу якого увійшли 2 

пожежні насосні станції, 2 автомобіля рукавних, 6 

пожежних автоцистерн, 10 мотопомп та 100 осіб 

особового складу. Поблизу місця ліквідації пожежі 

було розгорнуто пункт життєзабезпечення 

особового складу, встановлено 7 наметів та 

організовано роботу польової кухні. 

6 листопада в результаті проведення 

детальної розвідки по лівому берегу р. Остер було додатково виявлено тління торф'яного 

поля окремими осередками на загальній площі близько 190 га, на якому в попередні дні не 

спостерігались видимі ознаки горіння через наявність великої кількості чагарників, очерету 

та іншої рослинності висотою понад 2,5 м. Тож наступного дня Державною службою 

України з надзвичайних ситуацій було залучено до ліквідації надзвичайної ситуації додаткові 

сили та засобів з Івано-Франківського, Одеського, Сумського, Черкаського обласних 
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гарнізонів служби цивільного захисту та державного підприємства "Мобільний 

рятувальний центр". 

Варто додати, що за інформацією ТСН вогнеборці, які гасили пожежу на 

торфовищі, працювали у купленому за власні гроші спецодязі і працюють без добових. А 

машини, яких і так замало, ремонтували і заправляли місцеві бізнесмени. 

На основі даних статистики проводяться пожежно-профілактичні заходи, спрямовані 

на повне або часткове усунення причин виникнення і розвитку пожеж, а також на створення 

умов, необхідних для успішної їх ліквідації і проведення рятувальних робіт. 

Основними з них є такі: 

 створення протипожежних бар'єрів у найбільш небезпечних ділянках лісу, смуг по 

його межах (шириною до 4 м), насадження на узліссі дерев листяних порід шириною 25—50 

м; 

 у місцях, де є небезпека виникнення торф‘яних (ґрунтових) пожеж, улаштування 

захисних канав глибиною до мінерального шару або на 0,5 м нижче рівня ґрунтових вод і 

шириною дна до 1 м; 

 підготовка природних водойм, заглиблення або створення загат, майданчиків для 

пожежних насосів, прокладання шляхів до них; 

 санітарна рубка, прибирання сушняку, бурелому тощо; 

 наземне і повітряне патрулювання (контроль) лісових масивів; 

 заглиблення у землю або обвалування ємностей з горючими рідинами, віднесення 

на безпечну відстань тимчасових складів, розміщення бензовозів, бензозаправників окремо 

від іншої техніки і, як правило, в укриттях; 

 оснащення об'єктів сучасною високоефективною технікою, обладнанням, 

інвентарем і пристосування іншої техніки для гасіння пожеж, утримання їх у постійній 

готовності, навчання протипожежних формувань і всього населення заходам боротьби з 

пожежами; 

 підвищення відповідальності посадових осіб і всього населення за порушення 

правил пожежної безпеки на об'єктах; проведення роз'яснювальної роботи про дотримання 

правил пожежної безпеки, організація лекцій, бесід, доповідей, виставок, екскурсій тощо; 

 - виділення коштів для забезпечення утримання особового складу осіб пожежних 

формувань, закупівлі пального для проведення рейдів. 

Систематичне дотримання цих заходів дасть змогу максимально запобігти 

виникненню і поширенню пожеж, підвищити протипожежну безпеку об'єктів. 
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2.3 Загрози медико-біологічного характеру 

Протягом 2015 року виникло 59 медико - біологічних НС, що на 40,5 % більше, ніж у 

2014 році (42 НС). З них:  

27 НС спричинені інфекційною захворюваністю людей; 

13 НС пов‘язані з отруєнням людей; 

19 НС спричинені інфекційною захворюваністю сільськогосподарських тварин.  

Унаслідок медико - біологічних НС загинуло 22 особи (з них 6 дітей) та 690 осіб 

постраждали (з них 220 дітей). Кількість людей, які загинули, залишилась на рівні показників 

минулого року, а кількість постраждалих збільшилась на 29 (упродовж 2014 року загинуло 

22 особи, з них 4 дітей, та постраждало 489 осіб, з них 220 дітей). 

Упродовж 2015 року виникло 27 НС, пов‘язаних із небезпечними інфекційним 

хворобами (1 НС місцевого, решта – об‘єктового рівня), в яких загинуло 2 особи (з них 1 

дитина) та постраждало 472 особи (з них 246 дітей). 

НС місцевого рівня сталася у селі Левків Житомирського району Житомирської 

області після святкування весілля 18-19 липня, що відбулося в місцевому кафе «У Тичини». 

Всього захворіло на гостру кишкову інфекцію 68 осіб із 200 присутніх на весіллі.  

Найбільша кількість НС цього виду зареєстрована у м. Києві – 6 НС, внаслідок чого 

загинуло 2 особи (з них 1 дитина) та постраждало 28 осіб (з них 17 дітей). Надзвичайні 

ситуації зі смертельними наслідками пов‘язані в одному випадку із захворюваністю на 

малярію, в другому – з блискавичною формою менінгококової інфекції (менінгококцемією), 

що спричинила смерть 1-ї дитини.  

Найбільшу кількість постраждалих відмічено у Вінницькій області – лише під час 

однієї НС з діагнозами «гострий гастроентероколіт невстановленої етіології», «гостра 

кишкова інфекція», «гострий ентерит та ентеровірусна інфекція» госпіталізовано 94 студенти 

Гайсинського медичного коледжу (з них 63 неповнолітні).  

Фахівці Держсанепідслужби Вінницької області провели комплекс необхідних 

протиепідемічних заходів із локалізації осередку спалаху. Проби питної води, відібраної із 

адміністративного корпусу Гайсинського медичного коледжу та гуртожитку №1, 

відповідають санітарним вимогам за мікробіологічними показниками та не відповідають за 

санітарно-хімічними (загальна жорсткість води). Причина виникнення НС - ротавірусна 

інфекція. 

Захворювання людей на небезпечні інфекційні хвороби, такі як дизентерія та інші 

гострі кишкові інфекційні захворювання, виникають упродовж усього року в будь-якому 

регіоні, але більша їх кількість традиційно трапляється у весняно-літній період (16 із 27 НС 

на інфекційні захворювання). Типовими причинами цих НС стали грубі порушення та 

недоліки в дотриманні санітарного законодавства щодо обробки та приготування їжі, а також 

недотримання правил особистої гігієни та порушення технологічного процесу приготування 

їжі. 

Із 13 НС, пов‘язаних з отруєнням людей, 6 випадків сталися через отруєння чадним 

газом (всі місцевого рівня), внаслідок чого у Вінницькій, Дніпропетровській, 

Кіровоградській, Харківській та Хмельницькій областях у січні – квітні та жовтні-грудні 

загинуло 20 осіб, з них 5 дітей. Причинами цих НС стали порушення експлуатації газового та 

пічного опалення. 

Решта НС виникла унаслідок отруєння людей неякісними продуктами харчування та 

неякісною питною водою, а саме: 

в Івано-Франківській області впродовж квітня-травня зареєстровано 3 НС (всі 

об‘єктового рівня) через ботулізм (постраждало 4 особи, з них 1 дитина);  

у м. Києві в результаті споживання неякісної питної води у січні постраждало 148 

осіб, з них 115 - діти;  

у вересні від гострого отруєння продуктами харчування постраждало 50 осіб (з них 

43 дитини) у Чернівецькій області внаслідок вживання солодощів, виготовлених у домашніх 

умовах із порушенням технології приготування; 
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постраждало 15 осіб (з них 4 дітей) у Хмельницькій області.  

Всього внаслідок отруєнь продуктами харчування та питною водою постраждали 

218 осіб, з них 164 дитини. 

У 2015 році, порівняно із 2014 роком, у 3,8 раза зросла кількість НС, пов'язаних з 

окремими випадками екзотичних та особливо небезпечних інфекційних захворювань 

сільськогосподарських тварин – «Африканська чума свиней» (АЧС) - 19 НС, тоді, як у 

2014 році виникло 5 таких НС, а у 2013 році їх не було зафіксовано взагалі.  

На сьогодні відмічається значне поширення АЧС в усіх регіонах України. Навесні 

інфекційна хвороба була зафіксована у Київській та Чернігівській областях, влітку 

поширилась на Рівненську, Житомирську, Сумську та Полтавську, а восени досягла 

Черкаської, Миколаївської та Одеської областей. Таким чином, більшість північних областей 

постраждали через АЧС навесні та влітку, а наприкінці року хвороба досягла центральних та 

південних областей.  

Найбільша кількість НС цього виду зареєстрована в Київській, Чернігівській та 

Сумській областях (по 4 НС), 3 НС у Полтавській та по 1 НС у Житомирській, Рівненській, 

Черкаській, Миколаївській та Одеській областях. 

Найбільш масштабні надзвичайні ситуації (регіонального рівня) було зареєстровано: 

у смт Калита Броварського району Київської області, де на території 

ПАТ «Агрокомбінат Калита» було зареєстровано спалах африканської чуми свиней. Силами 

та засобами Головного управління ветеринарної медицини в Київській області, 

Держветфітослужби України, ДСНС України, Держсанепідемслужби України та ПАТ 

«Агрокомбінат «Калита» вжито заходів щодо повної депопуляції свинопоголів'я, що складає 

понад 60 тис. голів (за матеріалами, наданими Київською облдержадміністрацією, внаслідок 

надзвичайної ситуації ПАТ «Агрокомбінат «Калита» завдано прямих збитків, що 

перевищують 120 млн грн); 

на території Врадіївського, Доманівського та Кривоозерського районів Миколаївської 

області та Савранського і Миколаївського районів Одеської областей, де за результатами 

досліджень ДНДІЛДВСЕ лабораторно підтверджено випадки захворювання свійської худоби 

на африканську чуму свиней. Всього у вищезазначених районах підлягало знищенню 

близько 13 тис. голів свиней, а сума завданих матеріальних збитків становить понад 24 млн 

грн. 

Епізоотична ситуація з АЧС залишається надзвичайно напруженою. Зміни, що 

відбулись в епізоотичній ситуації, пов‘язаній із захворюваністю свиней в сусідніх з 

Україною державах, потребують додаткового вжиття заходів з профілактики та недопущення 

занесення збудника цього захворювання на територію країни. 

Аналіз виникнення і поширення особливо небезпечних і небезпечних інфекційних хвороб 

та масових неінфекційних захворювань (отруєнь) населення у 2015 році 

В умовах зростаючого антропогенного впливу на навколишнє середовище, 

збільшення резистентності збудників інфекційних захворювань до хіміотерапевтичних 

препаратів та дезінфекційних засобів, різноманітності природних зон та біоценозів території 

України, що створюють сприятливі умови для довготривалого існування природно-

вогнищевих інфекцій, таких як туляремія, лептоспіроз, лістеріоз, гарячка КУ, кліщовий 

вірусний енцефаліт, виявлення нових нозологічних форм, що раніше не зустрічались на 

території країни, – вірусні геморагічні гарячки Кримська, Західного Нілу, Каліфорнійський 

енцефаліт, підвищення міграції населення, зростання масштабів міжнародної торгівлі 

продуктами харчування, а також стихійних лих і катастроф з‘явились об‘єктивні передумови 

для швидких змін епідемічної ситуації на окремих територіях країни.  

Погіршення соціальної, економічної та екологічної ситуації позначились на рівні 

медичної допомоги, стану імунопрофілактики та відповідно й на рівні інфекційної 

захворюваності. 
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На кінець року зареєстровано майже 7 млн випадків інфекційних захворювань (14 

927,02 на 100 тис. нас.), з них 65,6 % (55 347,78 на 100 тис. нас.) серед дітей (без урахування 

даних з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим, м. Севастополя, 

частини Донецької та Луганської областей – ситуація враховується у порівняльному аналізі 

за 2013-2015 роки).  

За матеріалами державної статистичної звітності загальна захворюваність населення 

України на інфекційні хвороби у 2015 році в цілому, порівняно з 2014 роком, знизилась на 

3,4%, у тому числі серед дітей до 17 років – на 4,4%.  

Аналіз захворюваності на інфекційні хвороби в Україні упродовж 14 років (дивись 

рисунок 2.3.1) свідчить про досить стійку тенденцію до її зниження – всього (без носіїв, 

грипу та ГРВІ) у 2015 році показник захворюваності складає 441,84 на 100 тис. населення 

проти 452,44 у 2014 році та 673,27 у 2003 році. 

У структурі захворюваності 97,0% припадає на гострі інфекції верхніх дихальних 

шляхів і грип - майже 6,6 млн випадків захворювань, що становить – 14 484,87 на 100 тис. 

населення. Це на 3,2 % менше, ніж у попередньому році. При цьому захворюваність на грип 

зростає до 42,92 на 100 тис. проти 30,43 (зростання на 40,6 % ). 

Серед усіх інфекційних хвороб, що реєструються в країні, найбільший вплив на стан 

здоров‘я населення мали: грип та інші інфекційні хвороби дихальних шляхів, а також 

вірусний гепатит, гострі кишкові захворювання, туберкульоз, інфекції, керовані засобами 

специфічної профілактики. 

У 2015 році не виявлено випадків захворювання на холеру, сибірку, паратифи, 

орнітоз, висипний тиф, гострий поліомієліт, хворобу легіонерів. Були зареєстровані 

поодинокі випадки: бруцельозу (1), туляремії (1), черевного тифу (4), сказу (6), рикетсіозу – 

гарячки КУ (1), кліщового вірусного енцефаліту (3), гарячки Західного Нілу (4), дифтерії (2). 

 

Рисунок 2.3.1 - Інфекційна захворюваність на території України за 2002-2015 роки 

(на 100 тис. населення) 

Епідемічний процес проявлявся у вигляді спорадичної захворюваності та спалахів і 

групових захворювань.  

Зросла захворюваність на ентерити, спричинені єрсінією ентероколітіка, на 91,0 % 

(0,28 на 100 тис. населення), правець (на 2 випадки), кашлюк на 65,4 % (5,36), хворобу Лайма 

– у 2 рази (7,55), вірусний менінгіт (15,3%), вірусний гепатит С – на 6,9% (1,30), хронічні 

вірусні гепатити – 3% (17,29), на малярію (6% – 0,11). 

У 2015 році порівняно з 2014 роком зареєстровано зниження захворюваності на 

сальмонельоз до 6,4% (18,45 на 100 тис. населення), шигельоз (22,2% – 2,06), ентерити, 

коліти, гастроентероколіти, харчові токсикоінфекції – 0,4% (116,89), ротавірусний ентерит – 

11% (27,38), кампілобактеріальний ентерит – 3,4% (0,25), лямбліоз (7,4% – 27,76), 

лептоспіроз (36,5% – 0,66); туберкульоз органів дихання (6% – 48,84), менінгококову 
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інфекцію (9,5% – 0,74), кір (95,5% – 0,23), краснуху (81,5% – 0,55), епідемічний паротит 

(4,5% – 1,02), інфекційний мононуклеоз (6,3% – 11,20) – рис. 2.3.2.  

Одним з найважливіших заходів у боротьбі та попередженні інфекційних 

захворювань, керованих засобами специфічної імунопрофілактики (дифтерія, кашлюк, кір, 

поліомієліт, правець), є профілактичні щеплення. 
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Рисунок 2.3.2 – Динаміка захворюваності мононуклеозом 

 

Для подальшого забезпечення і підтримання епідемічного благополуччя в Україні 

необхідно забезпечити достатній (рекомендований ВООЗ та закладений у Загальнодержавній 

програмі з імунопрофілактики на рівні не менше 95,0 %) обсяг охоплення профілактичними 

щепленнями. Це досягається лише за умови повного забезпечення потреб закладів охорони 

здоров‘я в імунобіологічних препаратах для щеплення та безперебійного і ритмічного їх 

постачання в заклади охорони здоров‘я регіонів. 

На кінець 2015 року у більшості регіонів країни спостерігався черговий епідемічний 

спад захворюваності на кір. Захворюваність знизилась на 95,5%. Всього зареєстровано 105 

випадків (0,23 проти 5,13 на 100 тис. населення). 

Проте високими залишались показники захворюваності у Рівненській – 3,71 на 

100 тис. населення (у 16 разів вище середнього по Україні) та Закарпатській – 2,87 (вище у 

12 разів) областях. Також зростання захворюваності спостерігалось у Закарпатській області 

на 3 % (від 33 випадків до 36). Жодного випадку кору не було зареєстровано у Волинській, 

Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Луганській, 

Полтавській, Херсонській, Хмельницькій та Чернігівській областях. 

На кір більше хворіли діти раннього, молодшого та середнього віку. Захворюваність 

серед дітей до 17 років відмічається на рівні 0,95 на 100 тис. (у 2014 – 20,10).Найвищі 

показники захворюваності серед дітей відмічались у Рівненській (12,37 на 100 тис.) та 

Закарпатській –(9,38 на 100 тис.) областях (див. рис. 2.3.3).  

Захворюваність на кір в Україні за 2000-2015 роки
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Рисунок 2.3.3 – Динаміка захворюваності на кір
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Відповідно до стратегічного курсу, визначеного Європейським регіональним бюро 

ВООЗ, МОЗ України проводить роботу щодо елімінації захворюваності на кір та краснуху. 

Діє комісія з верифікації елімінації кору та краснухи з метою координації роботи з 

управління запобіжними заходами, удосконалення епідеміологічного нагляду, підготовки 

необхідної нормативної документації тощо. 

Останніми роками набувають нестабільного некерованого характеру захворюваність 

на краснуху, епідемічний паротит, а також кашлюк ( рис. 2.3.4), про що свідчить чергування 

періодів підйому і спаду захворюваності, зменшення міжепідемічних проміжків часу.  

Захворюваність на кашлюк в Україні за 2000-2015 роки
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Рисунок 2.3.4 – Динаміка захворюваності на кашлюк 

З кожним роком зменшуються обсяги виявлення бактеріоносіїв як токсигенних, так і 

нетоксигенних штамів дифтерії. Реєструється постійне зниження захворюваності на 

дифтерію (рис. 2.3.5). У 2015 році зареєстровано 2 випадки (у 2014 – 4, у 2013 – 6, у 2012 – 

5).  

Захворюваність на дифтерію в Україні за 2000-2015 роки
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Рисунок 2.3.5 – Динаміка захворюваності на дифтерію 

1995 рік для дифтерії був роком максимальної реєстрації випадків (5 277 вип. при 

інтенсивному показнику 10,25 вип. на 100 тис. нас.) – це був пік масового поширення 

інфекції. 

Захворюваність епідпаротитом в Україні за 2000-2015 роки
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Рисунок 2.3.6 – Динаміка захворюваності епідпаротитом
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Виникненню епідемії сприяв низький рівень охоплення дітей, особливо старших 

вікових груп, профілактичними щепленнями.  

Протягом 2000 - 2015 років чітко відслідковувалась тенденція до поступового 

щорічного зниження захворюваності на епідемічний паротит - з 66,4 на 100 тис. до 1,02 

відповідно. Показник 2015 року – найнижчий за останні 15 років (рис. 2.3.6).  

Наймасовішою серед інфекцій, що керуються засобами специфічної профілактики, на 

сьогодні є краснуха. Майже 80% серед хворих - це діти. У 2015 році захворюваність на 

краснуху складала 0,55 на 100 тис. населення, що на 81,5 % нижче рівня 2014 року (2,95). У 

2015 році було зареєстровано різке зниження захворюваності – з 66,14 у 2004 році до 0,55, 

відповідна картина і серед дітей до 17 років.  

 

Захворюваність населення України краснухою за 2002-2015 

роки
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Рисунок 2.3.7 – Динаміка захворюваності краснухою 

 

Проте необхідно зазначити, що високий рівень захворюваності краснухою серед 

незахищених дорослих створює такі серйозні загрози як тератогенний вплив, переривання 

вагітності, народження дітей з синдромом вродженої краснухи тощо. Подолання саме цих 

ускладнень є основою стратегії ВООЗ, покладеною у програму елімінації краснухи і 

попередження випадків вродженої краснушної інфекції.  

Досягти зниження захворюваності на епідпаротит та краснуху можна тільки 

застосуванням засобів імунопрофілактики. Проте їх застосування останніми роками значно 

знизилось. 

Характеризуючи епідемічну ситуацію щодо правця, можна стверджувати про 

збільшення рівня захворюваності. У 2015 році захворюваність склала 0,03 на 100 тис. (12 

випадків) проти 0,02 на 100 тис. у 2014 (10 випадків). Протягом 2015 року на правець 

захворіло на 2 дитини більше порівняно з 2014 роком. Це свідчить про збільшення когорти 

сприйнятливих дітей, що безумовно спричинено зниженням обсягів імунізації.  

Останніми роками на відміну від раніше досягнутих успіхів у реалізації Програми 

ліквідації поліомієліту та сертифікації України, як території вільної від циркуляції дикого 

поліовірусу, значно загострилась проблема поліомієліту.  

Громадська недовіра до щеплень та недостатнє забезпечення вакцинами створили 

небезпечну ситуацію у забезпеченні захисту дітей від поліомієліту, знизивши рівень 

охоплення щепленнями до критичного. 

Розуміючи, якими можуть бути наслідки та загрози для здоров‘я, насамперед дитячого 

населення, з метою запобігання ускладненню епідемічної ситуації з поліомієлітом та 

виконання рекомендацій ВООЗ в Україні, згідно з наказом МОЗ України від 12.09.2013 

№ 798 «Про запобігання поширення дикого поліовірусу типу 1 в країні», проводиться 

відповідна робота, У регіонах в рамках виконання міжнародної програми глобальної 

ліквідації поліомієліту посилено контроль та підвищено вимоги до епідеміологічного 

нагляду за гострими в‘ялими паралічами/поліомієлітом. Проводиться вірусологічний 

моніторинг стічних вод, контроль стану джерел водопостачання та рекреаційних зон. 
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Незважаючи на кадрові та організаційні зміни, МОЗ України в цілому вдалося втримати 

ситуацію під контролем. Національна лабораторія з діагностики поліомієліту акредитована 

ЕРБ ВООЗ на 2015 рік за всіма показниками.  

У зв‘язку з неблагополучною ситуацією у світі щодо поліомієліту, з метою раннього 

виявлення та попередження поширення, запроваджено додаткові заходи з епідеміологічного 

нагляду за ентеровірусними інфекціями відповідно до наказу МОЗ України від 05.09.2013 № 

777 «Про затвердження Плану заходів щодо попередження виникнення та поширення 

захворювань на ентеровірусні інфекції на 2013-2016 роки». 

Регіони України здійснюють моніторинг за циркуляцією ентеровірусів у зовнішньому 

середовищі, серед хворих осіб та здорових дітей. Аналіз результатів цієї роботи свідчить про 

нестійку епідемічну ситуацію щодо захворюваності на ентеровірусну інфекцію, яка вимагає 

проведення відповідних профілактичних заходів. Зважаючи на те, що фактори передачі 

ентеровірусної інфекції здебільшого мають фекально-оральний механізм реалізації, 

характерний для гострих кишкових інфекцій, успіх подолання проблеми залежить від 

багатьох чинників: соціальних та природних факторів, життєвого рівня, гігієнічної поведінки 

населення тощо. 

Останніми роками захворюваність населення на гострі кишкові інфекції, особливо 

серед дітей, є найбільш поширеною. Зростає кількість випадків гострих кишкових інфекцій з 

невстановленим збудником, джерелом інфікування та факторами передачі інфекції.  

Рівень захворюваності на ентерити, коліти, гастроентерити та харчові 

токсикоінфекції, спричинені невстановленими збудниками, у 2015 році зріс на 13,2% і 

показник становив 92,59 на 100 тис. населення проти 81,58 у 2014 році. Найбільший 

показник захворюваності відмічався у 1999 році – 96,18 на 100 тис. нас., найменший у 

2005 році – 59,32. Починаючи з 2008 року, реєструється тенденція до зростання. Найвищі 

рівні захворюваності були зафіксовані в Одеській, Миколаївській, Запорізькій областях 

(вище середнього рівня у 2 ‒ 5 разів). При цьому зареєстровано різке зниження 

захворюваності у Донецькій, Луганській областях, що може пояснюватись неповним обліком 

захворюваності у цих регіонах через проведення АТО та окупацію територій. 

Значна питома вага серед гострих кишкових інфекцій (ГКІ) належить захворюваності 

на ентерити, коліти, гастроентерити та харчові токсикоінфекції, спричинені встановленими 

збудниками, у 2015 році показник захворюваності практично не змінився і становив 116,89 

на 100 тис. населення проти 117,02 у 2014 році. Найвищі рівні захворюваності реєструвались 

у Запорізькій, Вінницькій областях (вище середнього рівня у 2-3 рази). При цьому зниження 

захворюваності у Донецькій, Луганській областях має такі ж самі причини. 

На даний час найбільш актуальною проблемою є ротавірусна інфекція, зростання 

захворюваності на яку особливо відмічається останніми роками, з 635 випадків у 1995 році 

до 2970 у 2005 році і 12388 у 2015 році – рівень захворюваності у 2015 році склав 27,38 на 

100 тис. населення (зменшився на 11% проти 2014 року, проте збільшився у 4,5 раза проти 

2005 року). У Донецькій та Луганській областях відмічалось зниження захворюваності, що 

пояснюється неповним обліком захворюваності у цих регіонах через проведення АТО. 

Зниження захворюваності пов‘язане з реєстрацією спалахів, особливо серед дітей до 

17 років, (у 2015 році на 11,3% проти 2014 року – відповідно 149,98 і 169,48). 

Неблагополучна епідемічна ситуація спостерігається на більшості адміністративних 

територій. Стабільно високі рівні захворюваності на ротавірусний ентерит серед дітей у 

Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській областях. Дані свідчать, як про 

значнупоширеність інфекції, так і здебільшого про спроможність лабораторної етіологічної 

розшифровки гострих кишкових інфекцій у різних регіонах. 

Однією із поширених хвороб кишкової групи інфекцій є сальмонельоз. Щороку в 

Україні реєструються високі рівні захворюваності на інші сальмонельозні інфекції. У 

2015 році 8350 осіб звернулося за медичною допомогою з приводу сальмонельозів. Показник 

захворюваності становив 18,45 на 100 тис. та знизився на 6,4% проти 2014 року. 
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Середній рівень захворюваності варіював від максимального (29,73 на 100 тис. 

населення у 1995 році) до мінімального (14,23 у 2004 році (див. рис. 2.3.8). За десятирічний 

період загальна захворюваність на сальмонельози знизилась, проте ще перевищує майже у 

1,5 разу рівень 2004 року. Актуальність запобігання захворюваності сальмонельозом 

зумовлена його широким поширенням, частими спалахами та високим показником 

захворюваності серед дітей Слід відзначити, що виявлення сальмонельозу є неповним, 

оскільки воно будується лише за даними лабораторної діагностики. 
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Рисунок 2.3.8 – Динаміка захворюваності сальмонельозами 

Важливою сучасною особливістю захворюваності сальмонельозом є її спорадичність, 

яка підтримується постійним надходженням у торговельну мережу забруднених 

сальмонелами м‘ясопродуктів, що не були виявлені у процесі переробки. Слід зауважити, що 

виділення сальмонел з об‘єктів навколишнього середовища та харчових продуктів, свідчить 

про їх широке поширення і потребує чітких погоджених дій різних міністерств та відомств, 

об‘єднання зусиль медичних та ветеринарних працівників, координації епідеміологічних і 

лабораторних досліджень. 

Захворюваність на шигельоз характеризувалася тенденцією до зниження з певними 

коливаннями: у період з 1995 по 1998 роки відмічається зниження рівня захворюваності з 

65,56 на 100 тис. населення до 34,52. Різке зростанням характерне у 1999 і 2000 роках - до 

67,10 на 100 тис. населення. Період з 2000 по 2015 роки знову характеризується зниженням - 

з 67,10 до 2,06 на 100 тис. населення. У 2015 році – цей показник становив 2,06 на 100 тис. 

населення та знизився порівняно з 2014 роком на 22%. Аналіз ситуації свідчить про те, що 

тенденція до зниження залишається.  

Аналогічна ситуація щодо захворюваності на шигельоз і серед дитячого населення. 

Зниженнястатистичних показників захворюваності на шигельоз за 2015 рік майже у всіх 

регіонах свідчить про черговий епідемічний спад захворюваності шигельозом в Україні (див. 

рис. 2.3.9).  
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Найвищі рівні захворюваності зареєстровані у Харківській (у 3 рази вище середнього 

рівня по країні), Житомирській та Чернігівській областях. При цьому зросла захворюваність 

у Волинській – на 63%, Чернігівській – 33%, Житомирській, Закарпатській, Київській, 

Кіровоградській, Львівській, Полтавській, Черкаській областях, м. Києві.  

Значні економічні збитки, пов‘язані з лікуванням хворих, їх реабілітацією, 

тимчасовою втратою працездатності, витратами на проведення профілактичних та 

протиепідемічних заходів, завдають гострі кишкові інфекції. 

Щорічно в Україні реєструються спалахи захворювань на гострі кишкові інфекції. Їх 

динаміку наведено у таблиці. 2.3.1 та на рис. 2.3.10. 

 

Таблиця 2.3.1  

Спалахи інфекційних захворювань на гострі кишкові інфекції, зареєстровані в Україні 

протягом 2004 - 2015 років 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Спалахи 35 44 45 47 43 51 43 42 34 48 68 101 

Постраждало 

людей 
1958 1234 1034 1044 921 1465 822 942 673 822 1260 1549 

У тому числі 

дітей 
1500 832 662 406 368 928 356 493 346 243 574 704 

 

Наведені дані свідчать про тенденцію до зростання кількості осіб, які постраждали 

внаслідок спалахів інфекційних хвороб. Слід зазначити, що на це певною мірою вплинуло 

суттєве обмеження контрольно-наглядових функцій Державної санітарно-епідеміологічної 

служби, у тому числі тимчасова заборона щодо проведення перевірок об‘єктів та суб‘єктів 

господарювання без дозволу Кабінету Міністрів України. 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

0

20

40

60

80

100

120

Постраждало людей

У тому числі дітей

Спалахи

 
Рисунок 2.3.10 – Динаміка захворюваності на гострі кишкові інфекції 

З метою отримання своєчасної інформації, оперативного проведення розслідуваннь та 

здійснення запобіжних заходів, МОЗ України відповідним наказом 
1
 затвердило Перелік 

позачергових повідомлень і порядок їх подання до Українського науково-практичного 

центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, Української станції екстреної 

та планово-консультативної допомоги, до Департаменту державного санітарно-

епідеміологічного нагляду МОЗ України та Центральної санітарно-епідеміологічної станції 

МОЗ. 

                                                           
1

Наказ МОЗ України від 23.05.2002 № 190 
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За 12 місяців 2015 року було зареєстровано 101 спалах кишкових інфекційних 

захворювань, під час яких постраждало 1549 осіб, у томучислі 704 дитини (45,4 %).  

За етіологічним фактором 48 спалахів спричинені сальмонелами (47 %), 18 – 

ротавірусами (18 %), 8 – вірусами гепатиту А (8 %) та у 27 випадках (27 %) – іншими 

збудниками. 

Розподіл за місцем виникнення:  

37 спалахів виникло в організованих колективах дошкільних, навчальних та 

оздоровчих закладів із загальною кількістю постраждалих 500, у тому числі 392 дитини 

(78 %). З них 24 спалахи виникли у дошкільних закладах (постраждало 278 осіб, з них 276 

дітей), 11 спалахів у навчальних закладах ( 190 осіб, з них 85 дітей), 2 спалахи в оздоровчих 

закладах (32 особи, з них 31 дитина); 

30 спалахів із загальною кількістю хворих 466, у тому числі 91 дитиною (19,5 %), 

пов‘язані з об‘єктами ресторанного господарства та торгівлі у Вінницькій, Волинській, 

Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, 

Львівській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Черкаській, 

Чернігівській областях та м. Києві. Слід зазначити, що значна частина об‘єктів ресторанного 

господарства, з якими пов‘язані спалахи та групові захворювання, належать до ФОП і 

знаходяться на спрощеній системі оподаткування. 

27 спалахів, під час яких постраждало 497 осіб, з них 214 дітей, зареєстровано серед 

населення у побуті. 

Основні фактори передачі, характерні для 2015 року, це харчовий та водний. 

Переважав харчовий фактор передачі інфекції (готові страви – 90 %, кондитерські вироби – 

2 %).  

Причинами, що сприяли виникненню спалахів ГКІ в дитячих навчальних та виховних 

закладах, на об‘єктах ресторанного господарства і торгівлі, були грубі порушення санітарних 

вимог під час приготування та зберігання страв, недотримання правил особистої гігієни 

особами, які брали участь у приготуванні страв. Причини спалахів у побуті – залучення до 

приготування страв випадкових осіб, які не обізнані з правилами особистої гігієни, 

порушення технології приготування їжі, зберігання харчових продуктів без дотримання 

належного температурного режиму, вживання недоброякісних продуктів харчування, 

готових страв. 

У 2015 році зареєстровано 3 спалахи, пов‘язані з водним фактором передачі, під час 

яких постраждало 190 осіб, з них 148 дітей: 

1 спалах гострої кишкової інфекції (постраждало 155 осіб, з них 121 дитина) у 

Бортничах (м. Київ): 

2 спалахи ротавірусної інфекції у смт  Оженіному Рівненської області та м. Зотоноші 

Черкаської області (постраждало 35 осіб, з них 27 дітей). 

Територіальний розподіл спалахів ГКІ наведено на рисунку 2.3.11 (а – кількість 

спалахів, б – кількість постраждалих). 

Спалахи реєструвались на 24 адмінтериторіях: Харківська, Черкаська – по 10; 

Львівська – 9, м. Київ, Вінницька – по 8, Дніпропетровська – 7, Одеська, Чернігівська – по 6, 

Житомирська – 5, Волинська, Херсонська – по 4, Запорізька, Київська, Хмельницька – по 3, 

Донецька, Івано-Франківська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська – по 2, 

Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Чернівецька області – по 1. 

З метою запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини, 

своєчасного розслідування причин виникнення спалахів, адекватного лікування 

постраждалих осіб, лабораторні підрозділи санепідзакладів щорічно проводять понад  

700тисяч досліджень за мікробіологічними показниками зразків харчових продуктів, питної 

води, об'єктів довкілля.  
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Рисунок 2.3.11 - Розподіл зареєстрованих у 2015 році спалахів інфекційних захворювань та 

харчових отруєнь за адміністративним територіями України 

Досить актуальною для України залишається проблема захворюваності на гострі 

вірусні гепатити. У структурі всіх інфекційних захворювань вірусні гепатити складають 

1,8% у роки максимального епідемічного підйому та 0,2% у роки спаду, а без урахування 

грипу та ОРЗ –27% та 3% відповідно. 

В Україні щорічно реєструється 11 - 15 тис. випадків вірусного гепатиту. Інтенсивний 

показник у 2015 році становив 27,43 на 100 тис (зменшився на 12,92% проти 31,40 у 2014 

році) за рахунок захворюваності на гострий вірусний гепатит А. Це достатньо високий рівень 

захворюваності. 

Серед загальної кількості вірусних гепатитів питома вага вірусного гепатиту А (ВГА) 

складає 20 %, вірусного гепатиту В (ВГВ) – 10,9%, гепатиту С (ВГС) – 4,7 %. На долю інших, 

етіологічно нерозшифрованих гепатитів, припадає до 1,4 %, а на долю хронічних гепатитів – 

63 % (близько 7,8 тис. випадків).  

У порівнянні з 2014 роком у 2015 році спостерігається зниження захворюваності 

парентеральними гепатитами: на гострі форми вірусного гепатиту А – на 43,7%, В – на 

10,6%; а також зростання захворюваності на гострі форми вірусного гепатиту С – на 6,9% та 

хронічних гепатитів – на 3%.  

Найвищі рівні захворюваності у Закарпатській (46,33 на 100 тис.), Тернопільській 

(27,29 на 100 тис.) областях, м. Києві (17,90 на 100 тис.). При цьому зареєстровано різке 

зростання захворюваності на гострі форми вірусного гепатиту А у Тернопільській ( на 96%), 

Івано-Франківській ( на 79%) областях та м. Києві (на 54% ) порівняно з 2014 роком. 
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Рівень захворюваності на хронічні гепатити становив 17,29 на 100 тис. у 2015 році 

проти 16,74 у 2014. Серед хронічних гепатитів найбільш активного поширення набуває 

хронічний гепатит С (76% у структурі хронічних вірусних гепатитів). У 2015 році 

відмічається його зростання на 3,3% до рівня 13,22 на 100 тис. населення (5983 випадки). 

Захворюваність на вірусний гепатит в Україні за 1999-2014 роки
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Рисунок 2.3.12 – Динаміка захворюваності на вірусний гепатит за період 1999 – 2015 роки 

 

Високий рівень захворюваності на вірусні гепатити сьогодні є надзвичайно важливою 

проблемою для охорони здоров‘я. У значної частини осіб хвороба набуває хронічної форми 

(гепатити В, С) з подальшим розвитком цирозу та раку печінки і завдають значних 

економічних збитків, пов‘язані з лікуванням та реабілітацією хворих. 

За даними епідеміологічних обстежень осередків захворювань, понад 30% хворих на 

гепатити В і С могли інфікуватись внаслідок різних маніпуляцій у лікувально-

профілактичних закладах, установах підприємницької діяльності (приватні стоматологічні, 

косметичні кабінети, перукарні, салони татуажу, пірсингу). 

Широкого поширення на сучасному етапі набуває захворюваність на гострий 

гепатит А, що пов‘язано з інтенсивним забрудненням довкілля, насамперед питної води і 

ґрунту, порушенням санітарних норм і правил під час виготовлення та реалізації харчових 

продуктів. Динаміку захворюваності на гострий гепатит А наведено у таблиці 2.3.2 та 

рисунках 2.3.12, 2.3.13. 
Захворюваність на вірусний гепатит в Україні за 2010-2015 роки
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Рисунок 2.3.13 – Порівняльний аналіз захворюваності різними типами гепатиту 

за останні 5 років
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Також досить актуальною сьогодні залишається проблема внутрішньолікарняних 

інфекцій (ВЛІ). Важливим концептуальним питанням є розподілення функцій між 

лікувально-профілактичними закладами та територіальними органами Держсанепідслужби 

України щодо нагляду за внутрішньолікарняними інфекціями та забезпеченням санітарно-

епідемічного благополуччя в лікувально-профілактичних закладах. Робота в цьому напрямі 

проводиться органами та установами охорони здоров‘я. 

У 2014 році зареєстровано 5422 випадки проти 6592 у 2013, 7253 у 2012, 7448 у 2011, 

6929 у 2010 і 3830 у 2009. Серед дітей до 17 років у 2014 році зареєстровано 959 випадків 

(17,7) проти 1255 випадків у 2013 році. Майже третина з них – це ускладнення внаслідок 

хірургічних та терапевтичних втручань, 17% – гнійно-септичні інфекції новонароджених та 

породіль, 52% – інші нозології. 

Таблиця 2.3.2 

Дані щодо захворюваності на вірусний гепатит в Україні за 2008-2015 роки 

Тип 

вірусного 

гепатиту 

Показники 
Рівень захворюваності за роками 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Вірусний 

гепатит 

абсолютні 8932 6335 12229 11536 10978 13748 14248 12409 

на 100 тис. 19,22 11,02 26,61 25,20 24,08 30,25 31,40 27,43 

Вірусний 

гепатит А 

абсолютні 5135 2629 2819 1797 1400 3093 4409 2481 

на 100 тис. 11,05 5,69 6,13 3,93 2,07 6,80 9,72 5,48 

Вірусний 

гепатит В 

абсолютні 2649 2456 2387 2198 1829 1809 1513 1353 

на 100 тис. 5,70 5,32 5,19 4,80 4,01 3,98 3,33 2,99 

Вірусний 

гепатит С 

абсолютні 873 966 786 702 635 698 551 589 

на 100 тис. 1,88 2,09 1,71 1,53 1,39 1,54 1,21 1,30 
Хронічний 
вірусний 
гепатит 

абсолютні - - 6036 6676 6934 7979 7595 7823 

на 100 тис. - - 13,13 14,58 15,21 17,55 16,74 17,29 

 

Питання профілактики захворюваності на внутрішньолікарняні інфекції є 

невід‘ємною складовою якості надання медичної допомоги пацієнтам у лікувальних 

закладах, де існують певні умови для їх виникнення. Це незадовільний санітарно-технічний 

стан та матеріальне забезпечення багатьох відділень, насамперед там, де проводиться значна 

кількість інвазивних діагностичних чи лікувальних процедур.  

Найвищі рівні реєструвались в Одеській, Київській, Дніпропетровській областях; 

низькі рівні – у Волинській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Луганській, Рівненській, 

Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернігівській – до 20 випадків; у Закарпатській 

області не зареєстровано жодного випадку.  

Захворюваність на ВЛІ обумовлена комплексом факторів: формування 

внутрішньогоспітальних штамів відбувається через появи більш вірулентних і патогенних 

штамів, полірезистентних до дії антибіотиків, дезінфектантів. Досить актуальним питанням 

сьогодні є носійство серед медичних працівників, а також нераціональне застосування 

антибіотиків та порушення режимів дезінфекції і стерилізації. 

Починаючи з 2010 року, рівень захворюваності на грип та ГРВІ мав тенденцію до 

поступового зниження. Зниження захворюваності на ГРВІ на 3,5% відзначалося також у 

2014 році. Проте у 2015 році загальна захворюваність на грип та ГРВІ мала тенденцію до 

зростання, особливо захворюваність безпосередньо грипом.  

У загальній структурі інфекційних захворювань, що зареєстровані в 2015 році, 

випадки захворювань на грип та ГРВІ серед населення України становлять 97%. За даними 

державної статистичної звітності за останній рік на грип та ГРВІ перехворіло 

16,8% населення країни (табл. 2.3.3). У 2015 році зареєстровано 6 553 809 випадків 

захворювань на грип та ГРВІ проти 6 880 198 у 2014 році. 
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Показники захворюваності на 100 тисяч населення у 2015 становлять 16 825,5 на 100 

тис. населення проти 15 163,7 у 2014 році (збільшення – на 10,9%), у т.ч. захворюваність 

грипом становить 42,92 на 100 тис. (зростання на 40,6 %).  

Таблиця 2.3.3  

Відомості про інфекційні захворювання (на ГРВІ та грип) у порівнянні 

з минулим роком 

Інфекційні 

захворювання  

Число втрат населення, осіб 

Кількість захворілих, осіб 
Кількість померлих, 

осіб 
Смертність 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

ГРВІ 7327882 6852649 5271999 43 40  0,09 0,09  

грип 28563 14127 17450 23 14  0,051 0,031  

 

Найвища захворюваність на ГРВІ відзначається серед дітей вікової групи від 1 до 

4 років (переважно неорганізовані діти) і становить 40,7 % проти 41,4 % у 2014 році. 

Захворюваність дітей інших вікових груп така: 5 – 9 років – 26,9 %; 10 – 14 років – 20,3 %; 

15 – 17 років – 12,1 %. 

Найвищий рівень захворюваності на ГРВІ спостерігався у Київській області 

(28 733,9), що майже вдвічі перевищує середній показник по Україні (14 441,9). 

Відзначається перевищення середньої захворюваності по м. Києву - на 75,2 %; по Запорізькій 

(на 43,7 %), Дніпропетровській (на 41,3 %), Вінницькій ( на 28,2 %) та Чернігівській (на 

30,9 %) областях. 

Порівняно з минулим роком відзначається збільшення рівня захворюваності грипом 

на 40,6 % (42,9 на 100 тис. населення проти 30,4). Всього зареєстровано 19 420 випадків 

грипу проти 13 808 у 2014 році. Питома вага хворих на грип збільшилась та у 2015 році 

становить 0,3 % від загальної кількості хворих на грип та ГРВІ. У 2014 році рівень зростання 

був меншим - 0,2 %.  

Збільшення захворюваності на грип відзначається також серед дитячого населення - 

на 46,5% (122,7 проти 83,6 на 100 тис. населення у 2014 р.). Питома вага дітей становить 

50,6 % від загальної кількості хворих, у 2014 році вона була нижчою – 49,5 %.  

Найвищий рівень захворюваності на грип відзначається у Житомирській області 

(285,7 на 100 тис. населення), що перевищує в 6,6 раза середній показник по Україні (42,9 на 

100 тис. населення). Значне перевищення середнього рівня захворюваності на грип 

відмічається у областях: Рівненській – в 5,2 раза, Львівській – в 2,9 раза, Чернігівській – в 

2,2 раза. Найменша кількість захворілих на грип зареєстрована у Закарпатській та 

Херсонській областях – 5 та 2 випадки за рік відповідно. Проте, це свідчить лише про 

незадовільну діагностику цього захворювання у регіоні. 

Найвища ураженість грипом зафіксована серед дітей вікової групи від 5 до 9 років – 

30,9 %. Захворюваність дітей серед інших вікових групах така: від 0 до 4 років - 20,7 %; від 

10 до 14 років -29,8 %; від 15до 17 років - 18,6 %. 

Епідемія туберкульозу в нашій державі, за критеріями ВООЗ, оголошена з 1995 року. 

Реєструється зниження захворюваності на активний туберкульоз органів дихання з 

2006 року – з 73,55 до 48,84 у 2015 році проти 51,81 у 2014 році (зниження на 6% відносно до 

2014 року). Проте до 2006 року рівень захворюваності збільшувався (зріс майже у 2 рази – з 

38,7 на 100 тис. нас. у 1995 році до 73,55 у 2006 році, який є піком). 

Зниження відмічалось у переважній кількості регіонів – 20 областях. При цьому 

зареєстровано різке зниження захворюваності у Донецькій, Луганській областях, на що 

вплинув неповний облік захворюваності у цих регіонах через проведення АТО та окупацію 

території. Проте було зареєстровано зростання показника в Одеській (на 15%), Київській, 

Сумській, Харківській, Херсонській, Закакрпатській, Чернігівській областях та м. Києві - від 

5% до 2%. Динаміка захворюваності туберкульозом наведена на рис. 2.3.14. 
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Захворюваність туберкульозом органів дихання в Україні за 2000-2015 роки
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Рисунок 2.3.14 – Динаміка захворюваності туберкульозом за період 2000 – 2015 роки 

 

З 2012 року діє Загальнодержавна цільова соціальна програма протидії захворюванню 

на туберкульоз на 2012-2016 роки (затверджена Законом України від 16 жовтня 2012 року 

№ 5451-VI). Метою Програми є поліпшення епідемічної ситуації та зменшення кількості 

хворих на туберкульоз, зниження рівня захворюваності та смертності від нього, КУ-інфекцію 

(туберкульоз/ВІЛ-інфекція), темпів поширення мультирезистентного туберкульозу через 

реалізацію державної політики, що ґрунтується на принципах забезпечення загального та 

рівного доступу населення до високоякісних послуг з профілактики, діагностики і лікування 

туберкульозу. 

Залишається актуальною проблема боротьби з зооантропонозними, 

природновогнищевими інфекціями та їх профілактикою. 

Нестійкою є епідемічна ситуація з лептоспірозу, відмічається активізація природних 

та антропургічних вогнищ. 

Протягом 1995-2015 років показник захворюваності коливалася між 0,60 (2011) та 

3,17 (1998). Впродовж 2011 ‒ 2014 років намітилося деяке зростання показника, але у 

2015 році він знизився до 0,66 – при цьому загальна довгострокова тенденція до зниження 

все ж залишається. Динаміка наведена на рис. 2.3.15. 

Поодинокі випадки захворювань реєструвались у 12 областях. Найбільш високі 

показники зареєстровані у Херсонській – 2,71 на 100 тис. нас. (29 вип.), Чернігівській – 2,46 

(26 вип.), Хмельницькій – 2,07 (27 вип.), Київській – 1,69 (29 вип.) областях. Збільшення 

рівня захворюваності зареєстровано у 7 областях. Не зареєстровано випадків захворювань у 

Луганській області. Як і раніше, фіксуються низькі показники захворюваності у Полтавській 

(4 випадки), Одеській (3), Харківській і Житомирській (по 2), Донецькій (1) областях. Це 

може свідчити про недостатню насторогу медпрацівників щодо цього тяжкого захворювання 

та незадовільну його діагностику Захворюваність серед дітей зменшилась на 16 вип. і 

складає 0,12 на 100 тис. нас. (10 вип.). 

Основною причиною захворюваності на лептоспіроз є зменшення обсягів проведення 

дератизаційних заходів. Через недостатнє виділення коштів практично зупинено проведення 

весняної та осінньої суцільної дератизації на всій території України. 

За період з 1995 по 2012 роки на території України було зареєстровано 83 випадки 

захворювань людей на сибірку, з них 1 випадок у 2008 році та 1 випадок у 2012 році. У 2005 - 

2007 і 2009 - 2011 та 2013 - 2015 роках захворюваність була нульовою. Найбільш 

неблагополучною вона була в 1997 році (зареєстровано 38 випадків захворювань) та в 

1999 році – 14 випадків. 
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Основними причинами виникнення захворювання людей були грубі порушення 

ветеринарно-санітарних правил утримання та забою свійських тварин, реалізації м‘ясної 

продукції без відповідної санітарно-ветеринарної експертизи. 

 

Захворюваність лептоспірозом в Україні за 2000-2015 роки

1,57

1,99

1,66

0,82

1,53 1,43 1,43 1,44

1,14
0,95

1,38

0,68 0,69
0,84

1,04

0,66

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

на
 1

00
 т

ис
. н

ас
ел

ен
ня

 
Рисунок 2.3.15 – Динаміка захворюваності лептоспірозом за період 2000 – 2015 роки 

 

Захворюваність на туляремію у 2015 році, як і 2014 році, склала 0,002 на 100 тис. 

населення (1 випадок у Волинській області). Рівні захворюваності у 2013 – 0,004 (2 випадки), 

у 2012 – 0,01 (3 випадки), у 2011 – 0,017 на 100 тис. населення (8 випадків), у 2005 – 0,048 

(23 випадки). Поодинокі випадки захворювання трапились серед населення, яке проживає на 

територіях з природними вогнищами туляремії, переважно серед осіб, які не були щеплені 

проти цієї інфекції. Тобто рівень захворюваності досить стабільний з незначними 

коливаннями. Проте у зв‘язку з відсутністю вітчизняного виробництва туляремійної 

вакцини, щеплення населення практично припинено, що призводить до зниження імунного 

прошарку і створює реальну загрозу виникнення епідемічних ускладнень. 

Останніми роками залишається вкрай неблагополучною епізоотична ситуація щодо 

сказу. Основними резервуарами сказу у дикій природі залишаються червоні лиси, в 

населених пунктах –коти та собаки. Ризик захворювання людей на сказ ускладнюється тим, 

що щорічно за медичною допомогою у зв‘язку з нападами тварин звертається 100-120 тис. 

населення, з них більше 20 тис. не щепляться проти сказу.  

Більшість нападів тварин пов‘язана з порушенням власниками правил їх утримання, 

значна частина (до 24 %) – випадки нападу безпритульних тварин. Також ускладнює 

ситуацію незадовільне розв‘язання проблеми регулювання чисельності безпритульних 

тварин та диких хижих тварин, внаслідок чого чисельність лисиць у більшості регіонів 

значно перевищує епізоотичний поріг (1,0 голова на 1 000 га). Негативно впливають на 

епідситуацію досить повільні темпи імунізації пероральними вакцинами диких хижих 

тварин. 

Упродовж 1995 - 2015 років в Україні зареєстровано 51 випадок захворювань на сказ. 

У 2015 році зареєстровано 6 випадків у Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Харківській 

областях. Захворюваність склала 0,013 на 100 тис. населення проти захворюваності у 2014 – 

0,012 (4 випадки), 2013 – 0,01 (3 випадки), у 2011 – 0,013 (6 випадків), у 2010 – 0,007 

(3 випадки), у 2009 – 0,004 (1 випадок), у 2008 – 0,004 (2 випадки), у 2007 – 0,015 (7 

випадків). При цьому у 2012 році не було зареєстровано жодного випадку. 

Залишається вкрай незадовільним забезпечення медичних закладів 

імунодіагностичними та імунопрофілактичними препаратами, зокрема, як зазначено вище, 

особливу тривогу викликають відсутність антирабічного імуноглобуліну та несвоєчасне 

постачання антирабічної вакцини. 

У 2013-2015 роках не було зареєстровано жодного випадку захворювань на орнітоз, 

проте у 2012 році цей показник склав 0,007 на 100 тис. населення проти 0,015 у 2011 році. 

У країні щорічно під час епідмоніторингу виявляються нетоксигенні штами холерних 

вібріонів у об‘єктах довкілля, у т.ч. серологічної групи 01. 
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Зокрема, у 2014 році під час дослідження 17504 проб прісної води з водойм, виділено 

15 культур холерних вібріонів Ель-тор (0,09%), всі не токсигенні. Крім того, у 15,3% проб 

(2673) виявлено НАГ – вібріони. 

Епідемічна ситуація з паразитарних хвороб в Україні залишається нестійкою. 

Щорічно виявляється 33 нозології паразитозів та реєструється до 250 тисяч нових випадків. 

Насторожує різке зниження кількості обстежень населення на паразитози. Через це дійсний 

стан інвазованості невідомий, що утруднює контроль та сприяє появі можливих спалахів.  

Ускладнення ситуації в світі, зокрема країнах СНД (Росії) щодо малярії, інших 

протозоозів, біогельмінтозів потребує посилення санепіднагляду за водними, харчовими, 

комунальними об‘єктами. 

Останнім часом особливу увагу привертають трансмісивні паразитарні хвороби: 

малярія, дирофіляріоз, лейшманіоз. 

У 2015 році в Україну було завезено 51 випадок малярії у 16 адміністративних 

територіях країни проти 48 у 2014 і 80 у 2013 році у 22 адміністративних територіях країни 

(у т.ч. 4 летальні випадки від тропічної малярії) та 65 випадків у 2012 році.  

За оперативними даними станом на 31.12.2015 в Україні зареєстровано по 1 випадку – 

у 6 регіонах (Вінницькій, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Чернівецькій, 

Чернігівській областях); по 2 випадки у Житомирській, Кіровоградській, Сумській, по 3 – у 

Харківській, Черкаській; по 5 – у Дніпропетровській, Київській, Львівській; в Одеській обл. 

виявлено 10 випадків; у м. Києві – 8. Динаміка захворюваності малярією наведена на 

діаграмі - рис. 2.3.15. 

У 2015 р. зареєстровано 12560 випадків лямбліозу проти 13559 за аналогічний період 

2014 р. Захворюваність складає 27,76 на 100 тис. населення проти 29,88, що на 7,4 % менше. 

У регіонах показники коливались у межах від 1,21 на 100 тис. (Луганська обл.) до 

143,12 (Рівненська). 
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Рисунок 2.3.15 – Динаміка захворюваності малярією за період 2000 – 2015 роки 

 

Збільшились показники захворюваності у Львівській (на 40 %), Вінницькій (17,9 %), 

Рівненській (15,3 %), в Сумській, Київській, Волинській областях та м. Києві – більше, ніж 

на 6 %. Перевищення середнього показника у більше ніж 1,5 раза спостерігалось у 

Рівненській (143,12 на 100 тис.), Житомирській (83,43), Чернігівській (77,39), Сумській 

(63,14), Одеській (53,45), Івано-Франківській (47,99), Миколаївській (45,73) областях та м. 

Києві (44,17).  

Рівень захворюваності серед дітей до 17 років склав 101,89 (8161 вип.) у 2015 р. проти 

105,14 (8401 вип.) у 2014 році, що менше на 2,9 %.У віковому розподілі найбільшого 

поширення лямбліоз набув серед дітей 5-9 років (145,32), 1-4 років (102,94) та 10-14 років 

(101,50).  

У 2015 році зареєстровано 22 випадки криптоспоридіозу (0,05 на 100 тис. нас.) проти 

20 (0,04) у минулому році, у т.ч. серед дітей віком до 17 років – 10 випадків (0,12 на 100 тис. 

нас.) проти 11 (0,14) у минулому році, тобто на 1 випадок менше. 
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Станом на 01.01.2015 в Україні зареєстровано значне зменшення кількості отруєнь 

дикорослими грибами серед населення – отруїлося 119 людей, серед яких 10 дітей; з них 

померло 14 дорослих. Відповідно минулими роками реєструвалося значно більше цих 

отруєнь – у 2013 році – 196 людей, серед яких 15 дітей; з них померло 10 осіб; у 2012 році – 

305 осіб, серед яких 29 дітей; з них померло 24 особи, у т.ч. 3 дитини.  

Кількість постраждалих від отруєнь грибами наведена у таблиці 2.3.3 та на рис. 2.3.16. 

Таблиця 2.3.3 

Кількість постраждалих від отруєнь грибами наведена 

 
Всього 

отруїлось 
у т.ч. дітей 0-14 років 

Померло 

Всього 
у т.ч. дітей 0-14 

років 

2014 181 10 14 0 

2013 196 15 10 0 

2012 305 29 24 3 

2011 307 53 27 3 

2010 583 60 51 5 

2009 238 30 33 3 

2008 292 39 25 7 

 
 

 

Рисунок 2.3.15– Динаміка отруєнь дикорослими грибами за період 2008 – 2014 роки 

 

Найбільша кількість людей, які отруїлись грибами, зареєстрована протягом 2014 року 

у Харківській (12 осіб проти 14 у 2013 році) області. У 2013 році отруєння реєструвались у 

Донецькій (43 особи проти 30 у 2012 році), Вінницькій (22 проти 10 у 2012 році), 

Миколаївській (19 проти 40 у 2012 році), Луганській (18 проти 0 у 2012 році) і Чернігівській 

(13 проти 36 у 2012 році) областях. 

Кількість харчових отруєнь, що спричинені збудником ботулізму, налічує 

153 випадки (2013р. – 141, 2012р. – 118, 2011р. – 141, 2010р. – 146, 2009р. – 127, 2008р. – 150, 

2007р. – 157), всі вони зареєстровані у побуті. Кількість потерпілих – 178 осіб (2013р. – 172, 

2012р. – 133, 2011р. – 157, 2010р. – 183, 2009р. – 147, 2008р. – 187, 2007р. – 186), з них 

померло – 9 осіб (2013р. – 6, 2012р. – 2, 2011р. – 6, 2010р. – 6, 2009р. – 8, 2008р. – 9, 2007р. –

 6). Найбільша кількість харчових отруєнь, що спричинені збудником ботулізму 

зареєстрована у Тернопільській області – 18 (потерпіло 21 особа), Хмельницькій –

18 (потерпіло 19 осіб), Житомирській – 10 (потерпілих 16 осіб), Вінницькій – 15 (потерпіло 

15 осіб). 

Порівняльний аналіз захворюваності на інфекційні, паразитарні хвороби, харчові 

токсикоінфекції та отруєння наведено у таблиці 2.3.4. 
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Таблиця 2.3.4 

Відомості про інфекційні захворювання (на гострі кишкові інфекції) й отруєння 

людей у порівнянні з 2014 роком 

Інфекційні 

захворювання 

й отруєння 

людей 

Кількість спалахів, 

групових 

захворювань, од. 

Кількість 

неблагополучних 

районів, од. 

Втрати населення, осіб 

Постраждало, осіб Померло, осіб 

минулий 

рік 

звітний 

рік 

минулий 

рік 

звітний 

рік 

минулий 

рік 

звітний 

рік 

минулий 

рік 

звітний 

рік 

Інфекційні 64 88 20 18 1204 1440 0 0 

Паразитарні 0 0 0 0 0 0 0 0 

Харчова 

токсиінфекція 
4 13 4 6 56 109 0 0 

Інші отруєння 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Аналіз розвитку й поширення інфекційних, інвазійних захворювань тварин та 

епізоотій 

Державною ветеринарною та фітосанітарною службою України проводився 

ветеринарно-санітарний контроль та нагляд за здоров‘ям тварин в межах виділених коштів, 

підтримувалася стабільна і контрольована епізоотична ситуація відносно основних 

інфекційних хвороб тварин. 

За 2015 рік державними лабораторіями ветеринарної медицини проведено більше 

3,4 млн досліджень на бруцельоз. Позитивних результатів не отримано. 

Класична чума свиней (далі – КЧС) серед домашніх тварин не реєструвалась з 

1996 року. Територіальними органами Держветфітослужби проводиться вакцинація проти 

КЧС всього поголів'я свиней спеціалізованих господарств та особистих господарств 

населення, що знаходяться в їх 5-ти км зоні. За 2015 рік щеплено проти КЧС 6,4 млн голів 

свиней. Постійно здійснюються обстеження поголів'я тварин у спеціалізованих 

господарствах і приватному секторі. 

Особливої небезпеки та загрозу здоров‘ю тварин та людей в Україні завдають як 

хронічні, так і гострозаразні хвороби, зокрема: туберкульоз, лейкоз, африканська чума 

свиней (далі – АЧС), сказ. 

Станом на 01.01.2016 в Україні зареєстровано 1 неблагополучний пункт (далі – н/п) за 

захворюваністю на туберкульоз серед домашніх тварин у Київській області. 

За 2015 рік проведено 4,4 млн алергічних досліджень на туберкульоз. 

З метою оздоровлення господарств від інфекційних хвороб у тваринницьких 

приміщеннях і на територіях ферм неблагополучних господарств за 2015 рік проведено 

вимушену дезінфекцію 22 399 об‘єктів на площі 14,4 млн м
2
, а також профілактично 

дезінфіковано 54 098 об‘єктів загальною площею 125,9 млн м
2
. 

Починаючи з 1987 року, в Україні постійно проводяться епізоотичні обстеження 

тварин з використанням реакції імунодифузії (РІД) та оздоровлення господарств від лейкозу 

великої рогатої худоби. За 2015 рік проведено більше 3,4 млн серологічних досліджень ВРХ 

на лейкоз. 

Станом на 01.01.2016 в Україні залишилось 9 н/п у Рівненській (1 н/п) та Харківській 

(8 н/п) областях, в яких утримується 1654 хворі тварини. 

За 2015 рік в Україні зареєстровано 1229 н/п щодо сказу, що на 292 більше, ніж за 

аналогічний період 2014 року, оздоровлено – 1197 н/п. Станом на 01.01.2016 залишилося 

372 н/п (див. табл.. 2.3.5).  

У 2012 році, вперше за часів незалежності України, АЧС було виявлено в Запорізькій 

області, при цьому збудник вдалося оперативно локалізувати і не допустити поширення 

хвороби. 

У зв‘язку із введенням мораторію на перевірки та спрощенням процедур контролю 

протягом 2014-2015 років ситуація суттєво змінилася і проникнення АЧС з півночі набуло 

ознак масштабної епізоотії. 
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Таблиця 2.3.5 

Основні інфекційні захворювання тварин та птиці протягом 2014-2015 років на території 

України 

Назва 

хвороби 

Виявлено в 

2014 році 

Залишилось 

на початок 

2015 року 

Виявлено в 

2015 році 

Зростання (+), 

зниження (-) 

до 2014, % 

Лока-

лізо-

вано  

н/п 

Залишилось 

на початок 

2016 року 

н/п тварин н/п тварин н/п тварин н/п тварин н/п тварин 

Туберкульоз 

ВРХ 
1 89 1  1 31 0 +65,2 1 1  

Лейкоз ВРХ 8 2061 6 1344 9 2096 -12,5 -1,7 6 9 1654 

Лептоспіроз 19 559 4 150 21 489 -10,5 +12,5 24 1 10 

Сальмонельоз 22 1552320 3  12 501735 45,5 +67,7 14 1  

Сказ 937 1070 340  1229 1448 -31,2 -35,3 1197 372  

Трихінельоз   5     +65,2 3 2  

 

З 2012 року в Україні зареєстровано 59 випадків АЧС (39 – серед домашніх свиней, 

19 – серед диких, 1 – інфікований об‘єкт). 

У 2015 році зареєстровано 40 випадків АЧС, у тому числі в Київській (6), 

Чернігівській (13), Рівненській (2), Житомирській (1), Полтавській (5), Миколаївський (4), 

Одеській (2), Черкаській (1) та Сумській (6) областях, з яких, зокрема, 5 випадків серед 

диких кабанів. 

У кожному випадку підтвердження АЧС з метою локалізації, ліквідації та 

недопущення поширення збудника проводяться заходи відповідно до вимог чинної 

Інструкції з профілактики та боротьби з африканською чумою свиней, яка гармонізована до 

європейських вимог, а саме: 

1) визначаються межі неблагополучних пунктів; 

2) визначаються межі зони захисту і зони спостереження; 

3) запроваджуються карантинні обмеження; 

4) контроль за недопущенням переміщення підконтрольних вантажів, ветеринарно-

міліцейські карантинні пости (дезінфекція автотранспорту на в‘їзді/ виїзді); 

5) подвірні обходи в неблагополучних пунктах з метою вилучення і знищення 

сприйнятливого поголів‘я; 

6) подвірні обходи в зонах захисту з метою моніторингу; 

7) дезінфекція та дератизація; 

8) депопуляція диких кабанів; 

9) моніторинг в дикій фауні; 

10) роз‘яснювальна робота серед населення. 

З метою здійснення оперативного контролю, керівництва та координації діяльності 

органів виконавчої влади, державних служб, підприємств, установ, організацій щодо 

недопущення поширення збудника АЧС на території України у 2015 році проведено 

6 засідань Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кабінеті Міністрів 

України. 

Головним державним інспектором ветеринарної медицини України видано низку 

наказів та розпоряджень щодо посилення державного ветеринарно-санітарного контролю та 

нагляду за профілактичними заходами проти АЧС, заборонено ввезення на територію 

України сприйнятливих до АЧС тварин, продукції та сировини з них з неблагополучних 

щодо АЧС країн. Заборонено використання харчових відходів для годівлі 

сільськогосподарських тварин, зокрема свиней. 

Аналіз фітосанітарного стану агроценозів у сфері захисту рослин у 2015 році 

Результати фітосанітарного моніторингу свідчать, що за вегетаційний період у 

2015 році фітосанітарний стан характеризувався як помірно напружений. На переважній 

більшості площ не спостерігалось масового розвитку шкідливих об‘єктів, які б призвели до 
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загибелі врожаю. Однак деякі з понад 400 ентомологічних і фітопатологічних об‘єктів, за 

якими ведуть фітосанітарний нагляд спеціалісти державних фітосанітарних інспекцій, 

змушували сільгоспвиробників витрачати додаткові кошти для збереження врожаїв. 

Передусім це стосується багатоїдних шкідників, а саме мишоподібних гризунів, які, 

незважаючи на несприятливі погодні умови для їх розвитку, восени масово заселяли та 

пошкоджували ранні сходи озимих культур, де відмічали осередки надпорогової 

чисельності. За даними осінніх обстежень повсюди на озимині в середньому обліковували 

0,6 – 3, осередково 6 – 9 (Кіровоградська, Чернівецька обл.), в багаторічних травах, на 

неорних землях, 1,5-6, осередково 9-15 (Київська, Рівненська, Сумська обл.) жилих колоній 

на гектарі. Захисні заходи від мишоподібних гризунів проведені на площі 1,2 млн га. 

В агроценозах у 2015 році спостерігався високий рівень чисельності та шкодочинності 

листогризучих, серед яких найбільш відчутної шкоди спричинили бавовникова та совка-

гамма, з підгризаючих совок – озима та дика. В господарствах Харківської області гусениці 

бавовникової совки осередково пошкодили 21%, совки-гамми до 43% рослин кукурудзи, 

Київської – 30-45% рослин сої, Херсонської – 20-25% рослин просапних і овочевих культур, 

Запорізької областей – 12-24% качанів кукурудзи та 17-30% рослин соняшника. 

Гусениці озимої совки в осередках Волинської, Житомирської, Миколаївської, 

Тернопільської, Хмельницької пошкодили 5-7%, Вінницької та Київської областей 10-15% 

коренеплодів столової моркви, бульб картоплі, рослин озимого ріпаку та овочевих культур. 

У Миколаївській області гусениці дикої совки пошкодили 4-15% рослин соняшнику.  

Саранові розвивались переважно на неорних землях, пасовищах, узбіччях доріг, біля 

зрошувачів. У вегетаційний період 2015 р. в угрупованнях комах переважали із стадних – 

італійський прус і перелітна азіатська сарана, нестадних – блакитнокрила, чорносмугаста, 

білосмугаста, лучна кобилки, трав‘янки, мінливий, степовий, малий, вусатий, звичайний або 

двокольоровий коники, мала хрестовичка та інші. Заселеність площ сільськогосподарських 

угідь сарановими в період вегетації значно зменшилась у порівнянні з 2014 роком з 12% до 

4 % (57,7 тис. га) обстежених площ, а середня чисельність з 2,2 до 1,6 екз./м
2
. У Запорізькій 

області на початку розвитку італійської сарани на 0,05 тис. га люцерни виявляли осередок з 

чисельністю 2 ‒ 4 екз./м
2
. У Херсонській області на площі 0,1 тис. га чисельність саранових 

становила 100-150 екз. на кв. метр. Осередки були локалізовані, що дало змогу не допустити 

пошкоджень посівів сільськогосподарських культур. 

Підвищену щільність перелітної (азіатської) сарани реєстрували в очеретах рибгоспів 

Дніпропетровської (Петриківський, Самарський р-ни) на площі 1,9 тис. га з чисельністю 1,6-

6 та в плавнях р. Чичиклія Миколаївської областей (Веселинівський р-н) на 30 га, за 

середньої чисельності 0,3-1 екз./м
2
. Захисні обробки проти саранових у 2015 році були 

проведені на площі 0,15 тис. га. 

Хоча останніми роками в Україні майже повсюдно спостерігається зниження 

чисельності популяції стеблового (кукурудзяного) метелика, проте він залишається 

небезпечним шкідником кукурудзи, проса, соняшника, товстостеблових культур і бур‘янів. 

Гусеницями стеблового метелика було заселено 15-81%, пошкоджено 3-16%, максимально 

25%, осередково 45-80% рослин та 1-10%, максимально 20%, осередково 30-70% качанів у 

господарствах Сумської області (Тростянецький, Недригайлівський, Роменський р-ни). 

Підвищену шкідливість стеблового метелика відмічали в Донецькій, Івано-Франківський, 

Львівській, Сумській та Херсонській (на зрошені) областях. Захисні заходи були проведені 

на площі 0,9 млн га. 

Зернові культури, передусім колосові, потерпали в зоні степу та лісостепу від 

клопів, зокрема шкідливої черепашки. В період молочно-воскової стиглості чисельність 

фітофага становила 0,2-1, максимум 6, осередково 12 личинок (ІІ-V віків) на м
2
 на 25-100% 

площ озимих та ярих культур. Своєчасне регулювання чисельності клопа через 

обприскування (оброблено 2,4 млн га) інсектицидами забезпечило збереження кількісного 

складу та якості зерна. 
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Плантації цукрових буряків в усіх бурякосійних областях заселялись звичайним 

буряковим та іншими видами довгоносиків, блішками, попелицями, щитоносками. 

Повсюди набули поширення церкоспороз, фомоз, борошниста роса, альтернаріоз, 

подекуди, вірусні мозаїка й жовтяниця. Захисні заходи були проведені на площі 0,6 млн га.  

Перенасичення сівозміни соняшником, порушення технології вирощування та 

погодні умови вегетації були основними чинниками, які вплинули на перебіг 

фітосанітарної ситуації в посівах цієї олійної культури. На рослинах розвивались 

геліхризова попелиця, трипси, клопи, в кошиках живились гусениці соняшникової 

вогнівки, бавовникової совки, лучного метелика. В південних регіонах – соняшникові 

шипоноска та вусач, паразитував вовчок соняшниковий. Скрізь рослини хворіли на 

пероноспороз, білу та сіру гнилі, фомопсис, фомоз, септоріоз. Захисні заходи проведені на 

площі 0,8 млн га. 

У посівах ріпаку найшкідливішими були ріпакові квіткоїд, листоїд, 

прихованохоботники, пильщики, хрестоцвіті клопи, попелиця, білани, подекуди оленка 

волохата, капустяна стручкова галиця. Навесні, після відновлення вегетації, на ослаблених 

рослинах озимого ріпаку виявляли бактеріоз, чорну ніжку, снігову плісняву, поширення 

яких в подальшому дещо стримували посушливі умови. Захисні заходи проведені на площі 

1,7 млн га. 

За агрокліматичних умов вегетації 2015 року сільськогосподарські рослини скрізь 

уражувались різноманітними хворобами. Зокрема слід звернути увагу на значну 

захворюваність рослин зернових колосових, овочевих, плодових культур. Посіви 

сільгоспкультур оздоровлювались на площі 9,4 млн га. 

Напруженість фітосанітарної ситуації в посівах, окрім шкідливих комах і хвороб, 

спричиняла висока забур‘яненість полів, зростання якої відбувається, зокрема за 

мінімалізації оброблення ґрунтів, що призвело до високої потенційної засміченості ґрунту 

насінням і вегетативними зачатками бур‘янів. Цьогорічне використання гербіцидів 

здійснено на 20,8 млн га. 

Реалізація заходів запобігання надзвичайним ситуаціям у сфері захисту рослин дала 

змогу не допустити господарсько-відчутних пошкоджень посівів та втрати урожаю 

сільськогосподарських рослин від шкідників, хвороб та бур‘янів. 

На виконання галузевої програми «Захист рослин 2008-2015», затвердженої наказом 

Мінагрополітики від 06 грудня 2007 року № 867/112, було сформовано ринок пестицидів у 

необхідному обсязі й асортименті. Забезпечено проведення обробки посівів 

сільськогосподарських культур хімічними та біологічними препаратами на площі 

43,8 млн га, в тому числі біологічний метод захисту рослин застосовано на площі 

2,2 млн га. Суб‘єктами господарювання було використано з урахуванням залишків понад 

35,9 тис. тонн пестицидів, це дало змогу провести захисні заходи на площі понад 

41,6 млн га. 

Висновки 

За даними оцінки медико-біологічних небезпек слід відмітити, що останніми роками в 

Україні та регіонах серед медико-біологічних загроз найбільшу небезпеку становлять 

інфекційні захворювання населення, масові отруєння (неінфекційні захворювання) людей та 

інфекційні захворювання сільськогосподарських тварин. 

Залишається вкрай незадовільним забезпечення медичних закладів 

імунодіагностичними та імунопрофілактичними препаратами, зокрема, як зазначено вище, 

особливу тривогу викликають відсутність антирабічного імуноглобуліну та несвоєчасні 

поставки антирабічної вакцини. 

Щорічно виявляється 33 нозології паразитозів та реєструється до 250 тисяч нових 

випадків. Насторожує різке зниження кількості обстежень населення на паразитози, 

внаслідок чого невідомий дійсний стан інвазованості, що утруднює контроль та сприяє появі 

можливих спалахів. Ускладнення ситуації в світі, зокрема країнах СНД (Росії) з малярії, 



 

186 
 

інших протозоозів, біогельмінтозів потребує посилення санепіднагляду за водними, 

харчовими, комунальними об‘єктами. 

У зв‘язку з відсутністю вітчизняного виробництва туляремійної вакцини, щеплення 

населення практично припинено, що веде до зниження імунного прошарку і створює реальну 

загрозу виникнення епідемічних ускладнень. 

Останніми роками залишається вкрай неблагополучною епізоотична ситуація щодо 

сказу. 

Епізоотична ситуація, що визначає стан тваринного світу, протягом останнього часу є 

стабільною. В Україні не було зафіксовано масових проявів та поширень гострих, особливо 

небезпечних інфекційних хвороб тварин, а випадки гострих інфекційних хвороб мали 

спорадичний характер, проте у 2015 році збільшилась кількість випадків захворювання 

тварин на африканську чуму свиней.  

За статистикою 1997–2015 років, серед надзвичайних ситуацій природного характеру 

максимальна кількість та найбільші людські втрати припадають на ситуації медико-

біологічного характеру. Щороку їх фіксується від 36 (2012) до 112 (1998 рік) випадків, при 

цьому варто зазначити, що протягом останніх років їх кількість порівняно із 

середньостатистичними даними зменшилась майже вдвічі і знаходиться на рівні 35-

40 випадків щороку (винятком є 2015 рік, коли їх кількість становила 59 НС). 

Імовірність виникнення таких НС досить висока у будь-якому регіоні України, але, за 

статистичними даними, найбільший ризик виникнення НС медико-біологічного характеру у 

Вінницькій, Запорізькій, Житомирській, Дніпропетровській, Донецькій, Київській, 

Кіровоградській, Львівській, Луганській, Миколаївській та Одеській областях. 

Проблемні питання 

Виходячи з вищезазначеного, постають такі проблемні питання: 

як i раніше, серйозною проблемою залишається відсутність в Укpaїні власного 

виробництва імунобіологічних препаратів для діагностики та профілактики інфекційних 

хвороб, протималярійних, імунодіагностичних препаратів та дезінфектантів. Поставки 

препаратів не завжди відповідають потребам; 

значно більшої уваги потребує стан заходів щодо санітарної охорони території країни, 

оскільки проводиться невиправдане скорочення кількості саніарно-карантинних підрозділів 

у пунктах пропуску через кордон, при цьому відсутні нормативи для цих підрозділів. 

Таким чином, для успішного розв‘язання проблеми комплексної охорони і 

оздоровлення навколишнього середовища від збудників паразитозів, підвищення 

ефективності заходів щодо профілактики паразитарних хвороб і боротьби з ними, передусім, 

в частині швидкого реагування на появу «нових» особливо небезпечних паразитозів, 

необхідно й надалі проводити динамічний якісний санітарно-паразитологічний моніторинг за 

епідемічно важливими об‘єктами довкілля, виявленням джерел і шляхів забруднення. 
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Глава 3 Статистичні дані про надзвичайні ситуації та стан 

травматизму 

3.1 Надзвичайні ситуації 

У 2015 році в Україні зареєстровано 148 надзвичайних ситуацій (далі – НС), які 
відповідно до Національного класифікатора «Класифікатор надзвичайних ситуацій»  
ДК 019:2010 розподілились на: 
техногенного характеру ‒ 63; 

природного характеру ‒ 77; 

соціального характеру ‒8. 
 
Унаслідок цих надзвичайних ситуацій загинуло 242 особи (з них 40 дітей)  

та 962 – постраждало (з них 422 дитини). 
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Рисунок 3.1 ‒ Динаміка виникнення надзвичайних ситуацій на території України 
 упродовж 1997-2015 років 

 
За масштабами надзвичайні ситуації, що виникли у 2015 році, розподілились на: 

державного рівня ‒ 2; 

регіонального рівня ‒ 9; 

місцевого рівня ‒ 62; 

об'єктового рівня ‒ 75. 

Порівняно з аналогічним періодом 2014 року загальна кількість НС у 2015 році 
збільшиласьна 3,5% (збільшення сталося через зростання понад 30% кількості НС 
природного характеру). Збільшення на 41,5% кількості постраждалих в НС у 2015 році 
сталося із-за зростання їх частки в НС, пов‘язаних із інфекційною захворюваністю та 
отруєнням людей, а також НС соціального характеру (спричиненої протиправними діями 
терористичного спрямування, що здійснюються незаконними воєнізованими формуваннями 
на території Донецької та Луганської областей).  

У 2015 році зареєстровано найменшу кількість загиблих у НС та найменшу кількість 
НС техногенного характеру за весь період спостережень 1997-2015 років. 

За видами упродовж 2015 року серед НС техногенного характеру переважали НС, що 
виникли унаслідок пожеж та вибухів – 18% загальної кількості НС (разом з цим, загальна 
кількість НС зменшилася на16%), а серед НС природного характеру – медико-біологічні НС 
– 22% (причому у 2015 році зареєстровано зростання у понад у 3 рази кількості НС, 
пов‘язаних з інфекційними захворюваннями сільськогосподарських тварин). Разом з цим 
упродовж 2015 року спостерігається збільшення майже в 2 рази кількості НС, пов‘язаних із 
пожежами в природних екосистемах, на 65%– кількості НС у системах життєзабезпечення та 
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50% – кількості НС, що сталися унаслідок пожеж у будівлях та спорудах житлової 
призначеності. За усіма іншими видами НС спостерігається тенденція до зменшення 
кількості НС.  

Таблиця 3.1 ‒ Кількісні показники надзвичайних ситуацій,  

що виникли у 2015 році, порівняно із 2014 роком 

Дані про надзвичайні ситуації 2014 рік 2015 рік 

Зменшення 

(збільшення), 

у відсотках

Загальна кількість НС: 143 148 3,5

В тому числі за класами:

Техногенного характеру 74 63 14,9

Природного характеру 59 77 30,5

Cоціального характеру 10 8 20,0

В тому числі за рівнями:

Державного рівня 5 2 60,0

Регіонального рівня 9 9 0,0

Місцевого рівня 59 62 5,1

Об’єктового рівня 70 75 7,1

Загинуло людей внаслідок НС 287 242 15,7

Постраждало людей внаслідок НС 680 962 41,5

Матеріальні збитки від НС, тис. грн. 198 853 531 831 167,4
 

У регіональному розрізі найбільшу кількість НС упродовж 2015 року зафіксовано  

у м. Києві (14 НС) та Київській області (13 НС). На території Харківської та Чернігівської 

областей зареєстровано по 9 НС, а на території Полтавської області – 8 НС. 
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Рисунок 3.2 ‒ Розподіл кількості надзвичайних ситуацій, що виникли в регіонах 

України у 2015 році 

У Донецькій, Одеській, Миколаївській та Сумській областях виникло по 7 НС, у 

Волинській – 6 НС. На території Вінницької, Дніпропетровської, Закарпатської, Запорізької, 

Житомирської, Тернопільської та Черкаської областей обліковано по 5 НС, у Львівській, 

Херсонській, Хмельницькій та Чернівецькій областях зареєстровано 4 НС, у решті областей 

України сталося по 2 – 3 НС (рис.3.2). 
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Порівняно із 2014 роком у Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, 

Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та м. Києві 

зафіксовано зростання кількості НС, натомість у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, 

Запорізькій, Луганській, Львівській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Харківській, 

Херсонській та Хмельницькій областях їх кількість зменшилась, а у решті областей не 

змінилася.  

Таблиця 3.2 

Розподіл НС, що виникли протягом 2015 року у регіонах України 
 

Регіони 

НС 

техногенного 

характеру 

НС 

природного 

характеру 

НС соціального 

характеру 

Всього 

НС 

Вінницька 1 3 1 5 

Волинська 0 6 0 6 

Дніпропетровська 3 2 0 5 

Донецька 6 0 1 7 

Житомирська 2 3 0 5 

Закарпатська 4 1 0 5 

Запорізька 5 0 0 5 

Івано-Франківська 0 3 0 3 

Київська 5 8 0 13 

Кіровоградська 0 2 0 2 

Луганська 2 0 1 3 

Львівська 2 2 0 4 

Миколаївська 5 2 0 7 

Одеська 4 3 0 7 

Полтавська 2 6 0 8 

Рівненська 1 3 0 4 

Сумська 2 5 0 7 

Тернопільська 3 2 0 5 

Харківська 1 5 3 9 

Херсонська 3 0 1 4 

Хмельницька 1 3 0 4 

Черкаська 3 1 1 5 

Чернівецька 1 2 1 4 

Чернігівська 1 8 0 9 

м. Київ 6 8 0 14 

Всього 63 77 8 148 

Найбільшу кількість загиблих в НС (42 особи) зареєстровано у Донецькій області 

(переважна більшість з яких загинулаунаслідок НС державного рівня у м. Маріуполі, що 

повпов‘язаноіз протиправними діями терористичного характеру).  

Найбільшу кількість постраждалих в НС (177 осіб) зареєстровано у м. Києві 

(переважна більшість з яких постраждали внаслідок НС медико-біологічного характеру). 

 

НС державного рівня зареєстровано: 

на території Донецької та Луганської областей, де внаслідок протиправних дій 

терористичного спрямування, вчинених незаконними воєнізованими формуваннями, 

зруйновано та пошкоджено житлові будинки, об‘єкти інфраструктури, життєзабезпечення та 

соціальної сфери, що призвело до порушення нормальних умов життєдіяльності населення 

на тривалий час. Зафіксовано випадки загибелі та травмування населення. Найбільш 

критична ситуація виникла у м. Маріуполі Донецької області, де 24 січня 2015 року 
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внаслідок обстрілу незаконними воєнізованими формуваннями житлового масиву «Східний» 

загинуло 30 осіб та поранено понад 120 осіб, а на території Луганської області внаслідок 

обстрілів населених пунктів Щастя, Станиця Луганська, Попасна, Кряківка загинуло 11 осіб; 

 

Таблиця 3.3 

Розподіл кількості загиблих та постраждалих у НС, що виникли протягом 2015 року у 

регіонах України 
 

Регіони 
Загинуло Постраждало 

всього, осіб у т.ч. дітей всього, осіб у т.ч. дітей 

1 2 3 4 5 
Автономна Республіка Крим ‒ ‒ ‒ ‒ 

Вінницька 7 3 99 63 

Волинська 0 0 74 19 

Дніпропетровська 16 4 2 1 

Донецька 42 3 123 9 

Житомирська 9 4 69 18 

Закарпатська 4 2 19 0 

Запорізька 10 1 0 0 

Івано-Франківська 0 0 4 1 

Київська 18 5 19 0 

Кіровоградська 4 0 0 0 

Луганська 15 0 20 0 

Львівська 7 0 51 24 

Миколаївська 11 4 25 1 

Одеська 29 3 67 10 

Полтавська 12 3 9 0 

Рівненська 3 0 13 12 

Сумська 0 0 31 30 

Тернопільська 0 0 18 18 

Харківська 17 4 24 11 

Херсонська 12 1 1 0 

Хмельницька 6 2 27 15 

Черкаська 8 0 4 0 

Чернівецька 7 0 63 56 

Чернігівська 1 0 23 2 

м. Київ 4 1 177 132 

м. Севастополь ‒ ‒ ‒ ‒ 

Всього 242 40 962 422 

 

на території Одеської області, де на відстані близько 350‒400 м від берегової лінії 

(поблизу смт Затока) в морі, затонуло судно «Іволга», внаслідок чого загинуло 19 осіб, 

врятовано 22 особи, з яких госпіталізовано 18 осіб. 

 

НС регіонального рівня зареєстровано: 

у місті АвдіївціДонецькій області, де внаслідок знеструмлення Донецької 

фільтрувальної станції та пошкодження хлоропроводу було припинено водопостачання міста 

(без питного водопостачання залишилось36,4 тис. мешканців міста, 7 шкіл, 7 дитячих садків, 

3 лікарні, 216 багатоповерхових житлових будинків, 5200 приватних будинків, на межі 

зупинки виробництва знаходився Авдіївський коксохімічний завод); 
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у м. Вознесенську Миколаївської області, де внаслідок пориву каналізаційного 

колекторана КНС № 3 було відключено на тривалий час водопостачання та водовідведення 

міста (понад 12 тис. фізичних осіб та226 юридичних осіб). Збитки від аварії склали понад  

2,0 млн грн. Причина НС ‒ незадовільний технічний стан колектора(зношеність труб); 

у с. Крячки Васильківського району Київської області, де внаслідок пожежі та вибухів 

на нафтобазі "БРСМ-нафта" загинуло 6 осіб та 16 госпіталізовано. Зазнали пошкоджень 

матеріально-технічні засобиДСНС України, сума збитківсклала 50млн грн; 

у м. Черкасах, де внаслідок пожежі у Черкаському академічному обласному 

українському музично‒драматичному театрі ім. Т.Г. Шевченка постраждало 4 особи, 

повністю зруйновано покрівлю будівлі над глядацькою залою на загальній площі близько 

500 м
2
, пошкоджено основні та допоміжні приміщення театру. Обсяг збитків, завданих 

надзвичайною ситуацією, складає понад близько 84 млн грн; 

у смт Калита Броварського району Київської області, де на території  

ПАТ "Агрокомбінат Калита" зареєстровано спалах африканської чуми свиней. Силами та 

засобами Головного управлінням ветеринарної медицини в Київській області, 

Держветфітослужби України, ДСНС України,Держсанепідемслужби України та  

ПАТ "Агрокомбінат "Калита" вжито заходів щодо повної депопуляції свинопоголів'я, що 

складає понад 60 тис. голів. Сума завданих прямих збитків перевищує 120 млн грн; 

у м. СватовомуЛуганської області, де внаслідок пожежі з подальшою детонацією та 

розльотом уламків боєприпасів на території польового складу ракетно-артилерійського 

озброєння Міністерства оборони України (зберігалося близько 3 тис. 132 тонн боєприпасів) 

загинуло 4 особи та20 осіб постраждало. За результатами обстеження будинків та 

інфраструктури міста Сватового, прилеглих населених пунктів пошкодження різного 

характеру виявлено у 581 житловому будинку та 59 багатоповерхових, 1 приватний будинок 

повністю зруйновано, отримали пошкодження 21 об'єкт соціальної сфери, об'єкти 

комунального господарства та промисловості. Орієнтовна сума завданих НС збитків 

становить понад 145 млн грн; 

на території Врадіївського, Доманівського та Кривоозерського районів Миколаївської 

області та Савранського і Миколаївського районів Одеської області, де за результатами 

досліджень ДНДІЛДВСЕ лабораторно підтверджено випадки захворювання свійської худоби 

на африканську чуму свиней. Всього у вищезазначених районах підлягають знищенню 

близько 13 тис. голів свиней, а сума завданих матеріальних збитків становить понад  

24 млн грн;  

у Закарпатській області, де 20 – 21 листопада через різке підняття рівнів води в річках 

області та захаращеність водовідвідних, придорожніх канав відбулося підтоплення 

населених пунктів, житлових будинків та об'єктів інфраструктури у Тячівському, 

Рахівському, Міжгірському, Воловецькому та Іршавському районах. Загалом підтоплено 

понад 400 дворогосподарств (в тому числі 168 житлових будинків), 17 га сільгоспугідь, 

пошкоджено 3 дерев'яні та 2 металеві мости, зруйновано 3 металеві переходи, пошкоджено 

590 м дамб та берегоукріплень, пошкоджено 110 м покриття автодоріг місцевого значення, 

частково відключено від електропостачання 4 населені пункти. Обсяги завданих збитків 

становлять понад 34 млн грн; 

у м. Лисичанську Луганської області, де внаслідок руйнування конструкцій 

житлового стовосьмиквартирного будинку (адреса: квартал Жовтневої революції, 17), 

пошкодженого раніше пожежею, та внаслідок застосування військових засобів ураження, 

було екстрено евакуйовано 165 осіб, у тому числі 57 осіб із поруч розташованих будинків  

№ 13 та 16. Обсяг збитків, завданих надзвичайною ситуацією, становить 26 млн грн. 

Надзвичайні ситуації природного характеру 

Протягом 2015 року виникло 77 НС природного характеру, що на 30,5 % більше, 

ніж у 2014 році. Збільшення загальної кількості НС природного характеру проти кількості 
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НС цього класу у 2014 році пов‘язане зі збільшенням частки медико-біологічних НС, а саме 

НС унаслідок інфекційної захворюваності тварин, крім цього 2014 рік відзначився 

відсутністю гідрометеорологічних НС.  

За видами надзвичайні ситуації розподілилисьтаким чином: 
інфекційні захворювання людей – 35 %; 
інфекційні захворювання сільськогосподарських тварин – 25%; 
отруєння людей – 17 %; 
пожежі в природних екосистемах – 17 %; 
метеорологічні – 2,5 %; 
геологічні – 2,5 % 
гідрологічні – 1 %. 

За масштабами НС природного характеру віднесено до: 
регіонального рівня  – 3; 
місцевого рівня  – 20; 
об'єктового рівня – 54. 

Унаслідок НС природного характеру у 2015 році загинуло 22 особи (з них 6 дітей) 

та постраждало – 697 осіб (з них 410 дітей). Порівняно з 2014 роком кількість людей, які 

загинули, зменшилася на 12 %, а кількість постраждалих, навпаки – збільшиласьна 42 %, 

упродовж 2014 року загинуло 25 осіб (з них 4 дітей) та постраждало 492 особи (з них 220 

дітей). Як і попередніми роками, всі загиблі - це особи які отруїлися токсичними та іншими 

речовинами, більшість постраждалих складають особи, які потерпіли від інфекційних 

захворюваньта отруєнь токсичними та іншими речовинами (7 осіб постраждало внаслідок 

метеорологічної НС у Волинській області). Збільшення кількості постраждалих людей 

пояснюється резонансною НС, пов'язаною з отруєнням людей у результаті споживання 

неякісної питної води у м. Києві у січні (місцевого рівня), внаслідок чого постраждало 148 

осіб, з них 115 дітей. Надзвичайну ситуацію спричинило забруднення питної води стічними 

водами внаслідок утримання у незадовільному стані комунального водопроводу ПАТ АК 

«Київводоканал». 

Таблиця 3.4 

Кількість НС природного характеру,що виникли у 2015 році, порівняно з 2014 роком 

Вид НС 
Кількість НС 

Загинуло 

людей 

Постраждало 

людей 

2014 рік 2015 рік 2014 рік 2015 рік 2014 рік 2015 рік 

Геологічні НС 0 2 0 0 0 0 

Метеорологічні НС 9 2 3 0 3 7 

Гідрологічні НС морські 1 0 0 0 0 0 

Гідрологічні НС поверхневих вод 1 1 0 0 0 0 

НС, пов'язані з пожежами в природних 

екологічних системах 
6 13 0 0 0 0 

Медико-біологічні НС 42 59 22 22 489 690 

ВСЬОГО НС ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ 59 77 25 22 492 697 

За статистичними даними у звітному році найбільшу кількість НС природного 

характеру зареєстровано у Київській, Чернігівській областях та у м. Києві (по 8 НС); у 

Волинській області виникло 6 НС; у Полтавській, Сумській та Харківській областях – по 5 

НС; у Вінницькій, Житомирській, Івано-Франківській, Одеській, Рівненській та 

Хмельницькій областях – по 3 НС; у Дніпропетровській, Кіровоградській, Львівській, 

Миколаївській, Тернопільській та Чернівецькій областях – по 2 НС; у Закарпатській та 

Черкаській областях – по 1 НС; на території Запорізької, Донецької та Луганської областей 

НС природного характеру не зареєстровано. 
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Загальною особливістю погодних умов зимового періоду була переважно аномально 

тепла та волога погода (лише у грудні спостерігався недобір опадів на переважній більшості 

території країни), весняні місяці відзначались нестійким температурним режимом та 

нерівномірним розподілом опадів територією країни.  

Березень на переважній більшості території України видався вологим та аномально 

теплим, а квітень та травень відзначались нестійким температурним режимом та 

нерівномірним розподілом опадів як територією країни, так і в часі. 

Перший літній місяць також характеризувався нестійким температурним режимом та 

вкрай нерівномірним розподілом опадів територією країни, липень видався спекотнимта 

посушливим (загалом середньомісячна температура була на 1‒3 градуси вищою за норму, а 

розподіл опадів, які частіше мали зливовий характер, був дуже нерівномірним). 

Найбільш несприятлива була перша декада місяця у північно-західній частині країни, 

коли 8 липня внаслідок складних погодних умов, що супроводжувались поривами сильного 

шквального вітру та випаданням опадів у вигляді дощу, сталося відключення від 

електропостачання 32 населених пунктів у дев‘яти районах Волинської області, пошкоджено 

дахи понад 70 житлових будинків та 40 об‘єктів соціальноїта господарськоїо призначеності, 

пошкоджено посіви сільськогосподарських культур на площі понад 4,5 тис. га, що призвело 

до виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня. 

Ще одна метеорологічна НС місцевого рівня виникла у вересні в Бершадському та 

Чечельницькому районах Вінницької області, коли внаслідок сильного дощу та шквальних 

поривів вітру сталося знеструмлення населених пунктів, часткове пошкодження покрівель 

приватних житлових будинків, об'єктів господарської та соціальної сфери, повалено дерева, 

пошкоджено врожай. Найбільш постраждали: 

Бершадський район: пошкоджено 1737 покрівель житлових будинків (в т.ч.  

32 багатоквартирних) та 28 об'єктів соціальної сфери; в 6-ти с/г підприємствах пошкоджено 

врожай кукурудзи на площі 1530 га, 280 га соняшника ‒ частково; зруйнованосклад з 

металопрофілю на площі 1500 м кв; на будівлях с/г підприємств пошкоджені шиферні 

покрівлі (4720 листів); повалено 808 дерев (уприватному секторі та на шляхах сполучень); 

ум. Бершадіприпинялось водопостачання; 

Чечельницький район: пошкоджено 35 покрівель житлових будинків, 4 об'єкти 

господарської та соціальної сфери; повалено понад450 дерев. 

Жовтень в Україні видався переважно сухим, а листопад – теплим, але з надмірною 

кількістю опадів на переважній більшості території країни. Найбільш несприятливі погодні 

умови спостерігались протягом другої та третьої декад листопада. Внаслідок сильних та 

дуже сильних дощів 20‒25 листопада на річках Карпат сформувався дощовий паводок 

висотою 0,4‒2,6 м. Під час проходження піків паводкавихід води на заплаву спостерігався 

лише на р. Опор у створі гідрологічного поста Сколе (Львівська область). Найбільш 

небезпечним за наслідками був паводок на річках Закарпаття, де загальна амплітуда 

підвищення рівнів води на притоках річок Тиси, Ужі та Латориці становила 0,6‒2,7 м, у 

нижній течії р. Боржава ‒ до 4,3 м, на Тисі ‒ 2,9‒7,7 м. Під час проходженняпіків паводку на 

р. Тересві біля Нересниці рівні води досягли небезпечних відміток, на р. Тисі біля Тячева і 

Хуста, на р. Боржаві біля Верхніх Ремет до 0,4‒0,6 м перевищувались небезпечні відмітки 

підтоплення. На багатьох ділянках річок вода виходила і затоплювала заплаву. Внаслідок 

шкідливої дії річок, формування значного місцевого стоку відмічались підтоплення 

домогосподарств населенихпунктів (східна частина області), заплавних 

сільськогосподарських угідь, виникли зсуви ґрунту, пошкодження автодорожніх та 

гідрозахисних споруд, що призвело до виникнення НС регіонального рівня (сума завданих 

збитків близько 25 млн грн). 

Порівняно із 2014 роком кількість пожеж уприродних екосистемах збільшилась у  

2,2 раза. Мінливі погодні умови теплої пори року не сприяли збереженню показника 
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надзвичайної пожежної небезпеки на більшості території країни на тривалий строк, але 

перша НС в природних екосистемах зафіксована вже у квітні, остання – у листопаді.  

Всього упродовж року виникло 13 НС, пов‘язаних із пожежами в природних 

екосистемах: 6 НС торфовищах, 4 НС польових, 2 НС лісових та 1 НС, пов‘язана із пожежею 

в природних екосистемах. Найбільша кількість пожеж (4 НС) зареєстрована на території 

Київської області, три з них виникли на території комплексу лісового господарства 

"Чорнобильська пуща" у зоні відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення (2 НС 

місцевого, 1 НС об‘єктового рівня). У першому випадку (квітень) лісова пожежа охопила 

площу близько 320 га, у другому (червень) – загоряння сухої трави та очерету, яке 

поширилося окремими осередками на площі близько 130 га, призвело до пожеж трав'яного 

настилу та лісової підстилки, а також до загоряння та тління торфовищ на зазначеній 

території. Лісова пожежа, що виникла в серпні охопила площу близько 60 га окремими 

осередками. 

Резонансною особливістю пожежонебезпечного періоду звітного року стали пожежі 

на торфовищах. У серпні на території чотирьох районів Волинської області виникли 

загоряння торфу на загальній площі 123 га осередками, які були об‘єднані у надзвичайну 

ситуацію місцевого рівня. Ще одна НС місцевого рівня виникла на територіях чотирьох 

районів Київської області, де було виявлено 26 осередків пожеж торфовищахзагальною 

площею 122 га. 

Три з 6 НС виникли на території трьох районів Полтавської області у період з 16 по  

19 жовтня (всі – об‘єктового рівня) та розповсюдились на загальній площі більше 200 га. Ще 

одна НС об‘єктового рівня, внаслідок горіння торфу виникла у листопаді на території 

урочища Трубіж, біля с. Данівка Козелецького району Чернигівської області (загальна площа 

пожежі окремими осередками склала 195 га). 

Упродовж липня‒вересня у більшості областей країни переважала висока та 

надзвичайна пожежна небезпека (4‒5 клас), що сприяло виникненню пожеж на 

сільськогосподарських угіддях. 

Надзвичайні ситуації, пов‘язані з польовими пожежами виникли 25‒26 липня у 

Харківській та Тернопільській областях: 

у с. Костянтинівка Сахновщинського району, де внаслідок пожежі знищено посіви 

озимої пшениці на площі 72 га (загальна площа поля 132,6 га); 

поблизу с. Шумбар Шумського району, де вогнем знищено пшеницю на пні на площі 

близько 35 га. Завдяки оперативним діям пожежно-рятувальних підрозділів пожежу 

ліквідовано та врятовано близько 60 га пшеничного поля. У серпні в смт Червоне 

Андрушівського району Житомирської області на приватному полі площею 160 га виникло 

загоряння посіву пшениці на площі 80 га, а наприкінці вересня у Кіровоградській області 

виникла пожежа на полі з кукурудзою, яке належить ТОВ "Завадське", загальна площа 

склала 59 га.  

Усі польові пожежі досягли об‘єктового рівня.  

Упродовж 2015 року виникло 2 геологічні НС (обидві об‘єктового рівня). У квітні 

внаслідок тривалих дощів у с. Новосільське Ренійського району Одеської області виникла 

НС об‘єктового рівня, пов‘язана з підняттям рівня ґрунтових вод (підтопленням). УВ зону 

підтоплення потрапило 204 приватних домоволодіння, вяких проживає понад 600 мешканців 

села. Ґрунтовими водами заповнені підвали, криниці, вигрібні ями та каналізації, житлові 

будинки, присадибні ділянки та теплиці. У зв'язку з неможливістю проживання у власних 

будинках, мешканців було розселено у місцях тимчасового проживання. 

У грудні стався зсув ґрунту з частковим руйнуванням підпірної залізобетонної стіни 

на прибудинковій територїї 13-ти поверхового житлового будинку № 14 по проспекту 

Червонозоряному у Солом'янському районі м. Києва, що спричинило надзвичайну ситуацію. 

Зсувом зруйновано гаражі обслуговуючого кооперативу "Спутник". Здійснено відселення 

мешканців житлового будинку (83 особи), видалення аварійних дерев, розчищення території, 
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проведено геодезичні обстеження та ведеться спостереження за станом будівельних 

конструкцій. 

Протягом 2015 року виникло 59 медико-біологічих НС, що на 40,5 % більше проти 

показників 2014 року (у 2014 році виникло 42 НС цього виду): 27 НС спричинені 

інфекційною захворюваністю людей, 13 НС – отруєнням людей та 19 ‒ інфекційною 

захворюваністю сільськогосподарських тварин.  

Унаслідок медико-біологічних НС загинуло 22 особи (з них 6 дітей) та 690 осіб 

постраждали (з них 220 дітей). Кількість людей, які загинули, залишилась на рівні показників 

минулого року, а кількість постраждалих збільшилась на 29, упродовж 2014 року загинуло 

22 особи (з них 4 дітей) та постраждало 489 осіб (з них 220 дітей). 

Упродовж року виникло 27 НС, пов‘язаних із небезпечними інфекційним хворобами 

(1 НС місцевого, решта– об‘єктового рівня), в яких загинуло 2 особи (з них 1 дитина) та 

постраждало 472 особи (з них 246 дітей). 

НС місцевого рівня сталася у с.Левків Житомирського району Житомирської області 

після святкування весілля 18‒19 липня, що відбулося в місцевому кафе " У Тичини". Всього 

захворіло на гостру кишкову інфекцію 68 осіб (на весіллі були присутні близько 200 людей).  

Найбільша кількість НС цього виду зареєстрована у м. Києві – 6 НС, внаслідок чого 

загинуло 2 особи (з них 1 дитина) та постраждало 28 осіб (з них 17 дітей). Надзвичайні 

ситуації зі смертельними наслідками пов‘язані у одному випадку із захворюваністю на 

малярію, у другому – (загинула 1 дитина) із блискавичною формою менінгококової інфекції 

– менінгококцемію.  

Найбільшу кількість постраждалих відмічено у Вінницькій області – лише в 1 НС з 

діагнозами: "гострий гастроентероколіт невстановленоїетіології", "гостра кишкова інфекція", 

"гострий ентерит та ентеровірусна інфекція" госпіталізовано 94 студенти Гайсинського 

медичного коледжу (з них 63 неповнолітні). Фахівцями Держсанепідслужби області 

провеликомплекс необхідних протиепідемічних заходів із локалізації осередку спалаху. 

Проби питної води, відібраної із адміністративного корпусу Гайсинського медичного 

коледжу та гуртожитку №1, відповідають санітарним вимогам за мікробіологічними 

показниками та не відповідають за санітарно-хімічними (загальна жорсткість води). Причина 

НС ‒ вживання неякісної питної водитаротавірусна інфекція. 

Захворювання людей на небезпечні інфекційні хвороби: дизентерію та інші гострі 

кишкові інфекційні захворювання виникає упродовж усього року у будь-якому регіоні, але, 

традиційно, більша їх частка трапляється у весняно‒літній період (16 НС із 27 НС на 

інфекційні захворіння). Типовими причинами цих НС стали грубі порушення та недоліки в 

дотриманні санітарного законодавства щодо обробки та приготування їжі, а також 

недотримання правил особистої гігієни та порушення технологічного процесу приготування 

їжі. 

Із 13 НС з отруєння людей 6 випадків пов'язані з отруєнням чадним газом (всі - 

місцевого рівня), внаслідок чого у Вінницькій, Дніпропетровській (2 НС), Кіровоградській, 

Харківській та Хмельницькій областях у січні – квітні та жовтні‒грудні загинуло 20 осіб (з 

них 5 дітей). Причинами цих НС стали порушення експлуатації газового та пічного 

опалення. 

Решта НС виникла унаслідок отруєння людей неякісними продуктами харчування та 

неякісною питною водою, а саме:в Івано-Франківській області впродовж квітня‒травня 

зареєстровано 3 НС (всі ‒ об‘єктового рівня) через ботулізм (постраждало 4 особи, з них 1 

дитина); у м. Києві в результаті споживання неякісної питної води у січні (місцевого рівня) 

постраждало 148 осіб, з них 115 дітей; у вересні від гострого отруєння продуктами 

харчування постраждало 50 осіб (з них 43 дитини) у Чернівецькій області та внаслідок 

вживання солодощів, які виготовлені в домашніх умовах із порушенням технології 

приготування, постраждало 15 осіб (з них 4 дітей) у Хмельницькій області. Всього внаслідок 
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отруєнь продуктами харчування та питною водою в Україні отруїлося 218 осіб (з них 164 

дитини). 

У 2015 році порівняно із 2014 роком у 3,8 раза зросла кількість НС, пов'язаних з 

окремими випадками екзотичних та особливо небезпечних інфекційних захворювань 

сільськогосподарських тварин – «Африканська чума свиней» (АЧС) ‒ 19 НС, тоді, як у  

2014 році виникло 5 таких НС, а у 2013 році їх не було зафіксовано взагалі. На сьогодні 

відмічається значнепоширенняАЧС в усіх регіонах України. Навесні інфекційна хвороба 

була зафіксована у Київській та Чернігівській областях, влітку поширилась на Рівненську, 

Житомирську, Сумську та Полтавську, а восени досягла Черкаської, Миколаївської та 

Одеської областей. Таким чином, більшість північних областей страждають на АЧС, а 

наприкінці року хвороба досягла центральних та південних областей. Так, найбільша 

кількість НС цього виду зареєстрована в Київській, Чернігівській та Сумській областях (по 4 

НС), 3 НС у Полтавській, та по 1 НС у Житомирській, Рівненській, Черкаській, 

Миколаївській та Одеській областях. 

Найбільш масштабнінадзвичайні ситуації (регіонального рівня) було зареєстровано: 

у смт Калита Броварського району Київської області, де на території  

ПАТ "Агрокомбінат Калита" зареєстровано спалах африканської чуми свиней. Силами та 

засобами Головного управлінням ветеринарної медицини в Київській області, 

Держветфітослужби України, ДСНС України,Держсанепідемслужби України та  

ПАТ "Агрокомбінат "Калита" вжито заходів щодо повної депопуляції свинопоголів'я, що 

складає понад 60 тис. голів (за матеріалами, наданими Київською облдержадміністрацією 

(вих. № 1168 від 25.08.2015), внаслідок надзвичайної ситуації ПАТ "Агрокомбінат "Калита" 

завдано прямих збитків у обсягах, що перевищують 120 млн грн); 

на території Врадіївського, Доманівського та Кривоозерського районів Миколаївської 

області та Савранського і Миколаївського районів Одеської області, де за результатами 

досліджень Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та 

ветеринарно-санітарної експертизи лабораторно підтверджено випадки захворювання 

свійської худоби на африканську чуму свиней. Всього у вищезазначених районах підлягають 

знищенню близько 13 тис. голів свиней, а сума завданих матеріальних збитків становить 

понад 24 млн грн. 

Епізоотична ситуація з АЧС залишається надзвичайно напруженою. Зміни, які 

відбулись в епізоотичній ситуації щодо захворюваності свиней в сусідніх з Україною 

державах, потребують додаткового вжиття заходів з профілактики та недопущення занесення 

збудника цього захворювання на територію країни. 

Надзвичайні ситуації техногенного характеру 

У 2015 році в Україні зареєстровано 63 надзвичайніх ситуаціїтехногенного характеру, 

що майже на 15% менше порівняно 2014 роком і є найменшою кількістю таких НС, 

починаючи з 1997 року.  

Унаслідок цих НС загинуло 156 осіб (з них 25 дітей) та 133 особи (з них 1 дитина) – 

постраждало. Порівняно із 2014 роком кількість загиблих в НС техногенного характеру 

зменшилася на 35%, а постраждалих зменшилась на 28,9% (у 2014 році в 74 НС 

техногенного характеру загинуло 239 осіб та 187 постраждало). 

За масштабами надзвичайні ситуації техногенного характеру, що виникли у 2015 році, 

розподілились на:  

державного рівня ‒ 1; 

регіонального рівня ‒ 6; 

місцевого рівня ‒ 35; 

об'єктового рівня ‒ 21. 

У територіальному розрізі у 2015 році найбільший техногенний ризик проявився у 

Донецькій, Запорізькій, Київській, Миколаївській областях та м. Києві, на території яких 

зареєстровано від 5 до 6 НС. У Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, 
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Луганській, Львівській, Одеській, Сумській, Тернопільській та Черкаській областях 

зберігались середні ризики виникнення НС техногенного характеру. На територіях цих 

регіонів у 2015 році сталося по 2 ‒ 3 НС техногенного характеру. У Волинській, Івано-

Франківській та Кіровоградській областях впродовж 2015 року не зареєстровано жодної НС 

техногенного характеру, у решті областей України зареєстровано по 1 НС цього класу. 

Найбільшу загрозу життю і здоров'ю людей та найбільш трагічні наслідки у 2015 році, 

як і в попередні роки, мали НС на транспорті, особливо на автомобільному, а також НС, 

пов'язані з пожежами і вибухами. Разом з цим кількість таких НС та кількість загиблих і 

постраждалих в них людей у 2015 році зменшилася, виняткомє лишеНС, пов‘язані із 

пожежами та вибухами у будівлях та спорудах житлової призначеності (кількість яких 

збільшиласьна 15%, а кількість загиблих в них людей зросла на 4%).  

Головними причинами виникнення НС техногенного характеру у 2015 році 

залишаються: порушення правил дорожнього руху, незадовільний технічний стан 

виробничих об'єктів, ігнорування вимог пожежної безпеки.  

 

Таблиця 3.5 

Кількість НС техногенного характеру,що виникли у 2015 році, порівняно з 2014 роком 

Вид НС 

Кількість НС 
Загинуло 

людей 

Постраждало 

людей 

2014 

рік 

2015 

рік 

2014 

рік 

2015 

рік 

2014 

рік 
2015 рік 

НС унаслідок аварій чи катастроф на 

транспорті 
19 14 77 53 100 74 

НС унаслідок пожеж, вибухів 47 40 152 103 74 59 

у тому числі   

в будівлях або спорудах житлової 

призначеності 
26 30 82 85 10 6 

НС унаслідок наявності у 

навколишньому середовищі шкідливих 

(забруднювальних) і радіоактивних 

речовин понад ГДК 

0 1 0 0 0 0 

НС унаслідок раптового руйнування 

будівель і споруд 
4 2 10 0 13 0 

НС унаслідок аварій у системах 

життєзабезпечення 
4 5 0 0 0 0 

НС унаслідок аварій у системах 

нафтогазового промислового комплексу 
0 1 0 0 0 0 

ВСЬОГО НС ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ 74 63 239 156 187 133 

Упродовж 2015 року зареєстровано 14 НС на транспорті, в яких 53 особи загинули та 

77 – постраждали. Порівняно із 2014 роком кількість таких НС зменшилася на 26,3%, а 

кількість загиблих і постраждалих – на 31% та 26% відповідно (табл. 3).  

Найбільш трагічною серед НС на транспорті стала НС державного рівня, що була 

пов‘язана із катастрофою судна «Іволга» поблизу смт Затока Одеської області, внаслідок якої 

загинуло 19 осіб, врятовано 22 особи, з яких госпіталізовано 18 осіб. Значного резонансу 

набули НС місцевого рівня, що стались на території Полтавської, Житомирської та Одеської 

областей з причин порушення правил дорожнього руху:  

на 371 км автошляху Київ‒Харків, поблизу с. Зеленківка Чутівського району, де 

внаслідок зіткнення вантажного автомобіля Daf з маршрутним мікроавтобусом Volkswagen 

LT загинуло 9 осіб та 9 осіб з травмами різних ступенів важкості госпіталізовано; 
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на 187 км траси Київ‒Чоп поблизу села Березова Гать Червоноармійського району, де 

внаслідок лобового зіткнення легкового автомобіля ВАЗ 2101 та Toyota Land Kruiser 

загинуло 6 осіб (з них 4 дитини) та 1 особу травмовано; 

на вул. Середньофонтанській, 19Б у Приморському районі м. Одеси, де водій 

легкового автомобіля Ніссан Х‒Трейл допустив зіткнення з легковим автомобілем  

Опель Вектра, внаслідок аварії загинуло 6 осіб та 2 особи постраждало. 

У 2015 році зареєстровано 40 НС унаслідок пожеж та вибухів, в яких загинуло  

103 особи та 59 постраждали.  

Порівняно із 2014 роком кількість таких НС зменшилася на 15%, а кількість загиблих 

і постраждалих в них людей на 32% та 20% відповідно. 

Найбільш резонансними були НС регіонального рівняЮ що стались: 

на території нафтобази "БРСМ-нафта" у с. Крячки Васильківського району Київської 

області, де внаслідок загоряння резервуара з паливно-мастильними матеріалами об'ємом  

900 м
3
 з наступнимперекиданням вогню на поруч розташовані резервуари та подальшими їх 

вибухами загинуло 6 осіб та 16 госпіталізовано. Зазнали пошкодженьматеріально-технічні 

засобиДСНС України, сума збитків склала близько 50млн грн; 

у Черкаському академічному обласному українському музично‒драматичному театрі 

ім. Т.Г. Шевченка, де внаслідок пожежі постраждало 4 особи, повністю зруйновано покрівлю 

будівлі над глядацькою залою на загальній площі близько 500 м
2
, пошкоджено основні та 

допоміжні приміщення театру. Обсяг збитків, завданих надзвичайною ситуацією, складає 

понад 84 млн грн; 

на території польового складу ракетно-артилерійського озброєння Міністерства 

оборони України у м. СватовомуЛуганської області, де внаслідок пожежі з подальшою 

детонацією та розльотом уламків боєприпасів (всього на складі зберігалося близько  

3 тис. 132 тонн боєприпасів), загинуло 4 особи та 20 осіб постраждало. За результатами 

обстеження будинків та інфраструктури міста Сватового, прилеглих населених пунктів, 

пошкодження різного характеру виявлено у 581 житловому будинку та 59 багатоповерхових, 

1 приватний будинок повністю зруйновано, отримали пошкодження 21 об'єкт соціальної 

сфери, об'єкти комунального господарства та промисловості. Орієнтовна сума завданих НС 

збитків становить понад 145 млн грн. 

У 2015 році в населених пунктах та на об‘єктах суб‘єктів господарювання 

зареєстровано 79 581 пожеж, що на 15,5 % більше, ніж у 2014 році. 

Унаслідок пожеж загинуло 1 947 осіб (‒13,3%), з них 66 дітей (‒12 %), отримали 

травми 1 360 осіб (‒6,2 %), у тому числі 94 дитини (‒12,1 %). 

Матеріальні збитки від пожеж склали 5 млрд 676,392 млн грн (з них прямі збитки 

становлять 1 млрд 458,296 млн грн, побічні – 4 млрд 215,096 млн грн). Сума завданих прямих 

збитків зменшилася на 2,2 %, побічних – на 32,4 %. 

На підприємствах, в організаціях, закладах кількість пожеж порівняно з 2014 роком 

зменшилась на 14,9 % і становить 2 168 випадків. Разом з цим, сума завданих прямих збитків 

від цих пожеж зросла на 6,6 % і складає 544,568 млн грн, а сума побічних збитків ‒ 

зменшилася на 69,6 % і складає 1млрд 104,813 млн грн. 

На території житлового сектору кількість пожеж порівняно з 2014 роком зросла на 14 % 

і становить 59 198 випадків, що складає 74,4 % від загальної кількості пожеж. Від 

необережного поводження з вогнем сталося56 869 пожеж (71,5 % загальної кількості пожеж), 

що на  

31,2 % більше, ніж у 2014 році. 

У 2015 році виникло 2 НС, пов‘язані із раптовим руйнуванням будівель та споруд, що 

вдвічі менше порівняно із показниками таких НС у 2014 році. Внаслідок цих НС загиблих та 

постраждалих не зареєстровано.  

Найбільшого резонансу набула НС регіонального рівня, пов‘язана із руйнуванням 

конструкцій житлового стовосьмиквартирного будинку, пошкодженого раніше пожежею та 
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внаслідок застосування військових засобів ураження представниками незаконних збройних 

формувань, у м. Лисичанську Луганської області. Внаслідок цієї НС було екстрено 

евакуйовано 165 осіб, у тому числі 57 осіб ізпоруч розташованих будинків № 13 та 16, а 

відповідно до розрахунків, наданих у листіЛуганської обласної військово-цивільної 

адміністрації від 01.12.2015 № 3/8‒4594, обсяг збитків, завданих надзвичайною ситуацією, 

становить 26 млн грн. 

У 2015 роціпорівняно із 2014 роком, зареєстровано незначне зростання кількості НС 

на системах життєзабезпечення (у 2015 році зареєстровано 5 НС, у 2014 році – 4 НС, а у  

2013 році НС на системах життєзабезпечення зареєстровано не було). Найбільш масштабні 

серед них НС, зареєстровані на території Донецької і Миколаївської областей,щобули 

пов‘язані із: 

неструмленням Донецької фільтрувальної станції та пошкодженням хлоропроводу, 

внаслідок чого припинено водопостачання (питної та технічної води) споживачів міста 

Авдіївка (без водопостачання залишилось36,4 тис. мешканців міста, 7 шкіл, 7 дитячих садків, 

3 лікарні, 216 багатоповерхових житлових будинків, 5200 приватних будинків, на межі 

зупинки виробництва знаходився Авдіївський коксохімічний завод); 

аварією на каналізаційному колекторі у м. Вознесенську, внаслідок якої повністю 

відключено на тривалий час водопостачання та водовідведення міста (понад 12 тис. фізичних 

осіб та 226 юридичних осіб). Збитки від аварії склали понад 2,0 млн грн 

(протоколпозачергового засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС Миколаївської 

облдержадміністрації від 29 квітня 2015 р. № 3). Причина НС ‒ незадовільний технічний 

стан колектора(зношеність труб). 

НС об‘єктового рівня, пов‘язану із аварією у системі нафтогазового промислового 

комплексу, зареєстровано у Роменському районі Сумської області, де внаслідок виходу 

газової суміші із законсервованої (недіючої) свердловини сталося горіння розпиленого 

фонтану газоповітряної суміші висотою до 4 м та площею до 6 м
2
. Законсервована газова 

свердловина № 80 (не експлуатується з 2008 року) знаходиться у полі на відстані до 2,5 км 

від села Малі Бубни та до 5 км від села Артюхівка (Артюхівське родовище, цех видобутку 

нафти і газу № 3 нафтогазовидобувного управління "Охтирканафтогаз" ПАТ "Укрнафта"). 

Силами ДСНС та Полтавської воєнізованої частини по попередженню і ліквідації відкритих 

нафтових і газових фонтанів ПАТ "Укрнафта" надзвичайну ситуацію ліквідовано. Причина 

НС – незадовільний технічний стан запірної арматури. 

Надзвичайні ситуації соціального характеру 

У 2015 році зареєстровано 8 НС соціального характеру, що на 20% менше, ніж у 2014 

році. Переважна більшість цих НС (75% або 6 НС) сталася внаслідок нещасних випадків з 

людьми, з них 4 НС були спричинені недотриманням вимог техніки безпеки під час 

виконання трудових обов‘язків.  

Унаслідок НС соціального характеру у 2015 році загинуло 64 особи (з них 9 дітей) та 

132 особи (з них 11 дітей) постраждали. 

Порівняно з 2014 роком кількість постраждалих та загиблих в таких НС збільшилась(у 

2014 році в 10 НС соціального характеру загинуло 23 особи та постраждала 1 особа). 

Збільшення кількості загиблих і постраждалих сталося за рахунок НС державного рівня на 

території Донецької та Луганської областей, де, починаючи з 10 січня 2015 року, внаслідок 

протиправних дій терористичного спрямування, що здійснюються незаконними 

воєнізованими формуваннями, значно погіршились умови життєдіяльності населення, а саме:  

у м. Маріуполі Донецької області, де24 січня 2015 року внаслідок обстрілу 

незаконними воєнізованими формуваннями житлового масиву "Східний" загинуло 30 осіб та 

поранено понад 120 осіб, пошкоджено 55 багатоповерхових будинків, 24 приватних будинки, 

3 школи, 4 дитячих дошкільних заклади, об'єкти соціальної сфери тощо. В інших регіонах 

Донецької області зруйновано житлові будинки, об'єкти інфраструктури, життєзабезпечення 
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та соціальної сфери, порушено нормальні умови життєдіяльності населення на тривалий час і 

є випадки загибелі та травмування населення; 

у Луганській області з причини обстрілів незаконними воєнізованими формуваннями 

населених пунктів Щастя, Станиця Луганська, Попасна, Кряківка загинуло 11 мешканців. 

Унаслідок обстрілів населених пунктів Щастя, Станиця Луганська, Попасна, Трьохізбенка, 

Троїцьке, Чернухіне, Фащівка, Кряківка та інших зруйновано та пошкоджено житлові 

будинки, об'єкти інфраструктури, життєзабезпечення та соціальної сфери. 

 

Висновки 

У 2015 році порівняно 2014 роком загальна кількість НС дещо збільшилась , при 

цьому кількість НС техногенного та соціального характеру зменшилася. Збільшення 

кількості НС сталося внаслідок зростання кількості медико-біологічних НС, а кількості 

постраждалих – внаслідок зростання їх частки в НС соціального характеру. Також у 2015 

році зареєстровано збільшення кількості НС на системах життєзабезпечення та НС унаслідок 

пожеж і вибухів у будівлях та спорудах житлової призначеності, за рештою видів НС 

спостерігається зменшення їх кількості.  

Аналіз динаміки і стану природної та техногенної безпеки в Україні показав, що в 

цілому кількість надзвичайних ситуацій має тенденцію до зниження, зокрема у 2015 році 

зареєстровано найменшу кількість НС техногенного характеру та загиблих в НС за період 

1997–2015 роки. Стала тенденція до зменшення кількості НС техногенного характеру 

спостерігається з 1999 року (з 261 НС до 63 НС у 2015 році), а зменшення кількості загиблих 

– з 2007 року (з 622 осіб до 242 – у 2015 році). Тенденція до зменшення кількості 

постраждалих в НС простежується починаючи з 1998 року (3780 осіб) до 2014 року  

(680 осіб), за винятком 2004 та 2015 років (2330 та 962 особи відповідно), коли їх кількість 

зростала.  

Утериторіальному відношенні найбільшу кількість НС у 2015 році зафіксовано у  

м. Києві та Київській області, а найменшу – в Івано-Франківській, Кіровоградській та 

Луганській областях.  

Незважаючи на зменшення у 2015 році кількості НС державного рівня та тенденцію 

до зниження рівня техногенної та природної небезпеки, рівні ризиків виникнення НС 

природного та техногенного характеру і ризиків збитків від них залишаються практично 

незмінними та досить високими для більшості регіонів України. 

Основними причинами виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного 

характеру в Україні у 2015 році є: 

недотримання правил пожежної безпеки та свідоме ігнорування вимог правил 

дорожнього руху; 

порушення правил транспортування, зберігання і використання небезпечних речовин;  

застарілість основних фондів та аварійний стан значної частини мереж комунального 

господарства; 

порушення санітарно-гігієнічних норм та зниження контролю за виконанням 

протиепізоотичних та протиепідемічних заходів; 

аномальні прояви атмосферних процесів тощо. 
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3.2 Стан травматизму 

Стан виробничого травматизму 

Аналіз стану промислової безпеки в Україні свідчить, що у 2015 роцікількість нещасних 

випадків, пов‘язаних з виробництвом, порівняно з минулим роком зменшилась на 33% або на 

2058 нещасних випадків (на підприємствах України у 2015 році травмовано 4260 осіб, у 2014 

році – 6318 осіб), а кількість нещасних випадків зі смертельним наслідком, пов‘язаних з 

виробництвом, порівняно з аналогічним періодом минулого року зменшилась на 32% або на 

173 нещасних випадки (на підприємствах України у 2015 році смертельно травмовано 375 осіб, 

у 2014 році – 548 осіб). 

Зменшення кількості нещасних випадків зі смертельним наслідком, пов‘язаних з 

виробництвом, спостерігається на підприємствах:  

вугільної промисловості на 80 (19, було 99); 

соціально-культурної сфери та торгівлі на 28 (64, було 92); 

транспорту на 17 (54, був 71); 

будівельної галузі на 13 (35, було 48); 

металургійної промисловості на 11 (14, було 25); 

агропромислового комплексу на 11 (84, було 95); 

енергетики на 8 (18, було 26); 

газової промисловості на 6 (2, було 8); 

на об‘єктах котлонагляду та підйомних споруд на 5 (1, було 6); 

деревообробної промисловості на 4 (5, було 9); 

машинобудівної промисловості на 2 (21, було 23).  

Збільшення кількості нещасних випадків зі смертельним наслідком, пов‘язаних з 

виробництвом, спостерігається на підприємствах:  

хімічної промисловості на 1 (16, було 15); 

нафтогазовидобувної промисловості на 2 (4, було 2); 

гірничорудної та нерудної промисловості на 4 (16, було 12); 

житлово-комунального господарства на 5 (14, було 9). 

На рівні минулого року залишилась кількість загиблих на підприємствах зв‘язку – по 8 

осіб;легкої та текстильної промисловості – не загинуло жодної особи. 

На підприємствах 16 областей України та міста Києва кількість нещасних випадків зі 

смертельним наслідком зменшилась у 2015 роціпорівняно з 2014 роком:  

у Донецькій області на 89 (36, було 125); 

у Луганськійна 39 (9, було 48); 

у Харківській на 12 (20, було 32); 

у Дніпропетровській на 10 (47, було 57);  

у Житомирській на 7 (8, було 15); 

у Закарпатській на 5 (4, було 9); 

у Київській на 3 (23, було 26); 

у Миколаївській на 3 (4, було 7); 

у Рівненській на 3 (4, було 7); 

у Вінницькій на 2 (15, було 17); 

у Запорізькій на 2 (12, було 14); 

в Івано-Франківській на 2 (10, було 12); 

у Сумській на 2 (11, було 13); 

у Херсонській на 2 (9, було11); 

у Тернопільській на 1 (10, було 11); 

у Черкаській на 1 (8, було 9); 

у місті Києві на 5 (29, було 34).  
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Кількість нещасних випадків зі смертельним наслідком, пов‘язаних із виробництвом, 

збільшилась на підприємствах 4 областей України:  

у Кіровоградській області на 3 (8, було 5); 

у Чернівецькій на 3 (8, було 5); 

у Волинській на 6 (13, було 7); 

у Хмельницькій на 6 (16, було 10). 

Кількість загиблих на виробництві залишилась на рівні 2014 року на 

підприємствахЛьвівської області – по 22 випадки як у 2015, так і у 2014 році; Одеської – по 18; 

Полтавської – по 19; Чернігівської – по 12. 

Загальна кількість нещасних випадків, пов‘язаних із виробництвом, зменшилась 

порівняно з 2014 рокомна підприємствах:  

вугільної промисловості на 1282 (752, було 2034); 

соціально-культурної сфери та торгівлі на 239 (898, було 1137); 

машинобудівної промисловості на 196 (311, було 507); 

агропромислового комплексу на 89 (602, був 691); 

металургійної промисловості на 72 (268, було 340); 

будівельної галузі на 57 (206, було 263); 

житлово-комунального господарства на 30 (141, був 171); 

транспорту на 27 (396, було 423); 

енергетики на 22 (113, було 135); 

зв‘язку на 14 (60, було 74); 

гірничорудної та нерудної промисловості на 13 (207, було 220); 

на об‘єктах котлонагляду та підйомних споруд на 10 (10, було 20); 

нафтогазовидобувної промисловості на 8 (11, було 19); 

легкої та текстильної промисловості на 8 (17, було 25); 

газопостачання на 3 (48, був 51). 

Загальна кількість нещасних випадків, пов‘язаних із виробництвом, збільшиласьна 

підприємствах: 

хімічної промисловості на 5 (137, було 132); 

деревообробної промисловості на 7 (83, було 76). 

На підприємствах 18 областей України та міста Києва загальна кількість нещасних 

випадків, пов‘язаних із виробництвом, зменшилась порівняно з 2014 роком:  

у Донецькій області на 1178 (672, було 1850); 

у Луганській на 470 (108, було 578); 

у Дніпропетровській на 159 (608, було 767); 

у Харківській на 65 (143, було 208); 

у Вінницькій на 39 (177, було 216); 

у Рівненській на 26 (90, було 116); 

у Кіровоградській на 22 (51, було 73); 

у Хмельницькій на 22 (100, було 122); 

у Тернопільській на 21 (59, було 80); 

у Запорізькій на 19 (285, було 304); 

у Львівській на 17 (224, був 241); 

у Житомирській на 13 (102, було 115); 

у Миколаївській на 13 (66, було 79); 

у Полтавській на 11 (206, було 217); 

у Чернівецькій на 11 (30, був 41); 

у Херсонській на 10 (73, було 83); 

у Закарпатській на 7 (37, було 44); 

у Сумській на 4 (117, було 121); 

у місті Києві на 19 (315, було 334). 
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Кількість нещасних випадків, пов‘язаних із виробництвом, збільшилась на підприємствах 

6 областей України:  

в Одеській на 8 (125, було 117); 

в Івано-Франківській на 11 (90, було 79); 

у Київській на 13 (167, було 154); 

у Чернігівській на 21 (121, було 100); 

у Волинській на 41 (178, було 137); 

у Черкаській на 43 (116, було 73).  

Найбільш травмонебезпечними галузями економіки в Україні є вугільна, машинобудівна 

промисловість, агропромисловий комплекс та соціально-культурна сфера. Питома вага 

травмованих працівників на підприємствах цих галузей складає 60% від усієї кількості 

травмованих на підприємствах в Україні.  

Аналіз причин нещасних випадків свідчить, що у 2015 році найбільша їх кількість сталась з 

організаційних причин – 2 865 працівників або 67% від усієї кількості травмованих внаслідок 

нещасних випадків, пов‘язаних з виробництвом. З психофізіологічних причин травмований 971 

працівник або 23% від усієї кількості. Внаслідок нещасних випадків, що стались через технічні 

причини, травмовано 424 працівники або 10% від усієї кількості.  

Найпоширенішими організаційними причинами нещасних випадків, пов‘язаних з 

виробництвом, були: через невиконання посадових обов‘язків або вимог інструкцій з 

охорони праці травмовано 1930 осіб або 45% від усієї кількості травмованих; через 

порушення правил безпеки руху – 287 осіб або 7% від усієї кількості травмованих; через 

порушення вимог безпеки під час експлуатації обладнання, устатковання, машин, механізмів, 

транспортнихзасобів тощо – 227 осіб або 5% від усієї кількості травмованих; через 

порушення технологічного процесу – 148 осіб або 3% від усієї кількості травмованих. 

Найпоширенішими психофізіологічними причинами нещасних випадків, пов‘язаних із 

виробництвом, були: особиста необережність потерпілого – постраждало 494 особи або 12% 

від усієї кількості травмованих, травмування внаслідок протиправних дій інших осіб, під час 

виконання трудових обов‘язків – травмовано 293 особи, або 7% від усієї кількості 

травмованих. 

Найпоширенішою технічною причиною нещасних випадків, пов‘язаних із 

виробництвом, був незадовільний технічний стан виробничих об‘єктів, будівель, споруд, 

території, засобів виробництва, транспортних засобів, внаслідок чого травмовано 258 осіб 

або 6% від усієї кількості травмованих. 

Аналіз причин нещасних випадків зі смертельним наслідком у 2015 році свідчить, що 

найбільша їх кількість сталась з організаційних причин – 276 працівників або 74% від усієї 

кількості загиблих внаслідок нещасних випадків зі смертельним наслідком, пов‘язаних з 

виробництвом. З психофізіологічних причин загинуло 52 працівники або 14%. Внаслідок 

нещасних випадків зі смертельним наслідком, що стались через технічні причини, загинуло 47 

працівників або 12%. 

Найпоширенішими організаційними причинами нещасних випадків зі смертельним 

наслідком, пов‘язаних із виробництвом, були: через невиконання посадових обов‘язків або 

вимог інструкцій з охорони праці постраждало 108 осіб або 29% від усієї кількості загиблих; 

через порушення правил безпеки руху – 66 осіб або 18% від усієї кількості; через порушення 

технологічного процесу – 33 особи або 9% від усієї кількості; через порушення вимог 

безпеки під час експлуатації обладнання, устатковання, машин, механізмів, транспортних 

засобів тощо – 33 особи або 9% від усієї кількості. 

Найпоширенішими технічними причинами нещасних випадків зі смертельним 

наслідком, пов‘язаних із виробництвом, були: незадовільний технічний стан виробничих 

об‘єктів, будівель, споруд, території, засобів виробництва, транспортних засобів, внаслідок 

чого постраждало 25 осіб або 7% від усієї кількості загиблих; через конструктивні недоліки, 
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недосконалість, недостатню надійність засобів виробництва – 10 осіб або 3% від усієї 

кількості. 

Найпоширенішою психофізіологічною причиною нещасних випадків зі смертельним 

наслідком, пов‘язаних із виробництвом, була загибель внаслідок протиправних дій інших 

осіб, під час виконання трудових обов‘язків, – постраждало 18 осіб або 5% від усієї кількості. 

Серед подій, що призвели до нещасних випадків зі смертельним наслідком, 

переважають: 

дорожньо-транспортні пригоди та наїзди транспортного засобу (117 осіб або 31% від 

загальної кількості загиблих через нещасні випадки зі смертельним наслідком, пов‘язаних із 

виробництвом);  

падіння потерпілого (52 особи або 14%);  

дія предметів та деталей, що рухаються, розлітаються, обертаються (42 особи або 11%);  

падіння, обрушення, обвалення предметів, матеріалів, породи, ґрунту тощо (41 особа або 

11%);  

ураження електричним струмом (39 осіб або 9%);  

внаслідок ведення бойових дій, під час виконання трудових обов‘язків (20 осіб або 

5%);  

пожежа (12 осіб або 3%);  

дія шкідливих і токсичних речовин (10 осіб або 3%). 

У 2015 році найбільше смертельних травм зафісовано на виробництві серед 

працівників таких професій, як:  

транспортні працівники – 88 загиблих або 23% від усієї кількості загиблих (у тому 

числі 58 водіїв і 15 трактористів) в основному смертельно травмувались транспортні 

працівники на підприємствах агропромислового комплексу (загинуло 32 робітники), 

автомобільного транспорту (23 робітники), залізничного транспорту та соціально-культурної 

сфери (відповідно по 7 та 5 робітників); 

керівні працівники – 45 загиблих або 12%, (переважно на підприємствах соціально-

культурної сфери, у сільському господарстві, у будівельній галузі та в енергетиці); 

будівельники – 39 загиблих або 10% (14 електрогазозварників, 17 мулярів, 

покрівельників та підсобних працівників, 8 монтажників), в основному в будівельній галузі 

(19 робітників) та машинобудуванні (5 робітників);  

працівники агропромислового комплексу – 28 загиблих або 8% від усієї кількості 

загиблих (переважно робітники, що виконують роботи у сільському господарстві – 16 осіб та 

у лісовому господарстві – 9 осіб); 

електрики – 25 загиблих або 7% (з них 18 електромонтерів), у тому числі 10 

робітників енергетичних підприємств; 

шахтарі – 21 загиблий або 6% від усієї кількості ( в основному гірничі робітники) на 

підприємствах вугільної промисловості (14 робітників) та гірничорудної і нерудної 

промисловості (7 робітників). 

Також значна кількість загиблих працівники таких груп професій, як робітники 

соціально-культурної сфери (до якої належать медичні, освітні, торговельні та установи 

громадського харчування) – 20 або 5% від загальної кількості; машиністи – 19 загиблих (або 

5%); слюсарі – 19 загиблих ( або 5%); оператори – 16 загиблих (або 4%); робітники, пов‘язані 

з охороною – 16 загиблих (або 4%). 

Рівень виробничого травматизму (із розрахунку кількості загиблих на 100 000 

працюючих) зі смертельним наслідком перевищує середній по Україні на підприємствах:  

вугільної промисловості у 4 рази; 

гірничорудної та нерудної промисловості у 3 рази; 

будівельної галузі у 3 рази; 

транспорту у 2 рази; 

хімічної промисловості на 82%; 
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металургійної промисловості на 76%; 

енергетики на 75%; 

нафтогазовидобувної промисловості на 47%; 

агропромислового комплексу на 30%; 

деревообробної промисловості на 23%; 

зв‘язку на 15%; 

газової промисловості на 6%; 

машинобудівної промисловості на 2%. 

Рівень виробничого травматизму в цілому (із розрахунку кількості травмованих на 

100 000 працюючих)перевищує середній по Україні на підприємствах:  

вугільної промисловості у 17 разів; 

гірничорудної та нерудної промисловості у 3,4 раза; 

металургійної промисловості у 3 рази; 

деревообробної промисловості на 80%; 

будівельної галузі на 42%; 

хімічної промисловості на 37%; 

машинобудівної промисловості на 33%; 

транспорту на 30%. 

Рівень виробничого травматизму зі смертельним наслідком (із розрахунку кількості 

загиблих на 100 000 працюючих) менше середнього по України на підприємствах:  

газової промисловості на 76%; 

соціально-культурної сфери та торгівлі на 63%; 

на об‘єктах котлонагляду та підйомних споруд на 62%; 

Рівень виробничого травматизму (із розрахунку кількості травмованих на 100 000 

працюючих) менше середнього по України на підприємствах:  

легкої та текстильної промисловості на 67 %; 

на об‘єктах котлонагляду та підйомних споруд на 66%; 

нафтогазовидобувної промисловості на 64%; 

соціально-культурної сфери та торгівлі на 54%; 

газової промисловості на 48%; 

зв‘язку на 24%; 

агропромислового комплексу на 18%; 

житлово-комунального господарства на 6%; 

енергетики на 3%. 

Об’єкти підвищеної небезпеки 

Станом на 31.12.2015 до Державного реєстру об‘єктів підвищеної небезпеки внесено 

9919 об‘єктів підвищеної небезпеки, що знаходяться у власності або користуванні 4126 

суб‘єктів господарювання. 

Стан травматизму невиробничого характеру 

Згідно з даними місцевих органів виконавчої влади* за 12 місяців 2015 року в Україні 

зареєстровано 1 538205 нещасних випадків невиробничого характеру, кількість потерпілих 

складає 1 541859 осіб (табл. 3.6). Найбільшу кількість потерпілих від нещасних випадків 

невиробничого характеру у січні– грудні 2015 року – 12 % загальної кількості – 

зареєстровано у м. Києві (184517 осіб); 

8 % – у Харківській (124192 особи), 7,9 % – у Дніпропетровській(122169 осіб), 7,5 % – 

у Запорізькій (115857 осіб), 5,1 % – у Львівській (78236 осіб), 4,5 % – у Полтавській (69958 

осіб) областях.  

Найменшу кількість потерпілих від нещасних випадків невиробничого характеру – 

1% загальної кількості – зареєстровано в Чернівецькій (15610 осіб),1,2 % – у Закарпатській 

(19218 осіб), 1,3 % – у Тернопільській (20526 осіб) областях. 
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Таблиця 3.6 

Нещасні випадки невиробничого характеру  
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V01
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Транспортні нещасні випадки 

37402 39578 
264

6 
1378 

355

4 

27

5 
4884 4900 71 

W00

-

W19 

Падіння 
85764

4 

85774

3 

149

2 
93 192 0 

14735

6 

14749

5 
23 

W20

-

W49 

Випадкова дія неживих механічних 

сил 
27945

4 

27949

1 
278 20 57 2 41316 41325 10 

W50

-

W64 

Вплив живих механічних сил 

70567 70664 93 62 159 0 14045 14057 4 

W65

-

W74 

Випадкове утоплення та занурення 

у воду 1584 1590 
116

9 
4 10 10 153 155 76 

W75

-

W84 

Іншінещаснівипадкиіззагрозоюдиха

нню 2755 2760 832 2 7 0 418 419 61 

W85

-

W99 

Нещасні випадки, спричинені 

електричним струмом, 

випромінюванням, температурою 

або тиском 

3403 3405 248 2 4 0 381 382 5 

X00

-

X09 

Нещасні випадки, спричинені дією 

диму, вогню та полум‘я 5642 5739 975 75 172 51 672 673 27 

X10

-

X19 

Нещасні випадки, спричинені 

жаром та гарячими речовинами 

(предметами) 

 

20358 20372 121 11 25 2 4912 4918 4 

 

X20

-

X29 

Отруєння, спричинені отруйними 

тваринами та рослинами 
4316 4334 32 13 31 0 673 673 2 
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Продовження таблиці 3.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

X30-X39 

Нещасні випадки, 

пов‘язані з дією 

природних 

факторів 

9093 9103 379 4 14 2 757 767 0 

X40-X49 

Випадкові 

отруєння та дія 

отруйних речовин 

11036 11217 924 68 249 18 1942 2013 15 

X45 

Випадкове 

отруєння та дія 

алкоголю 

9545 9555 1418 8 18 4 355 356 0 

X50-X57 

Вплив 

перенапруження, 

подорожування та 

нестатків 

8660 8661 12 1 2 0 479 479 0 

X58-X59 

Нещасні випадки 

внаслідок дії 

інших та не 

уточнених 

факторів 

99446 99559 531 66 179 2 16458 16485 9 

X60-X84 
Навмисне 

самоушкодження 
11005 11043 4074 29 67 2 445 448 22 

X85-Y09 

Y35-Y36 

Напад з метою 

вбивства чи 

нанесення 

ушкодження 

63751 64460 1591 573 1282 18 2146 2153 14 

Y10-Y34 

Ушкодження з 

невизначеними 

намірами 

22681 22692 1606 8 19 4 3433 3433 36 

Y40-Y84 

Ускладнення 

внаслідок 

терапевтичного та 

хірургічного 

втручання 

985 985 40 0 0 0 76 76 0 

Y85-Y89 

Віддалені 

наслідки 

зовнішніх причин 

захворюваності та 

смертності 

18878 18908 230 30 60 21 1116 1116 0 

ВСЬОГО: 1538205 1541859 18691 2447 6101 411 242017 242323 379  

* інформація щодо Автономної Республіки Крим та м. Севастополя ненаводиться; по Донецькій та 

Луганській областям надаються показники, розраховані щодо окремих територій. 

Найпоширенішими причинами смерті від нещасних випадків невиробничого 

характеру у січні‒грудні 2015 року були: транспортні нещасні випадки, падіння, випадкова 

дія неживих механічних сил, навмисне самоушкодження, ушкодження з невизначеними 

намірами, напад з метою вбивства чи завдання ушкодження, випадкове отруєння та дія 

алкоголю, інші випадкові отруєння та дія отруйних речовин, нещасні випадки, спричинені 

жаром та гарячими речовинами.  

За даними місцевих органів виконавчої влади дитяча смертність від нещасних 

випадків невиробничого характеру в Україні за 12 місяців 2015 року становить 379 дітей у 

віці до 14 років. 
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Основними причинами загибелі дітей від нещасних випадків невиробничого 

характеру залишаються: утоплення та занурення у воду, транспортні події, удушення, 

ушкодження з невизначеними намірами, дія диму, вогню, жару та гарячих речовин, навмисне 

самоушкодження, падіння, отруєння, наслідки нападу з метою вбивства чи завдання 

ушкодження (рис. 3.3). 

Питома вага нещасних випадків невиробничого характеру зі смертельним наслідком в 

Україні за 12 місяців 2015 року серед дітей віком до 14 років

спричинені отруєнням
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ф

 
Рисунок 3.3 ‒ Питома вага нещасних випадків невиробничого характеру зі смертельним 

наслідком в Україні за 2015 рік серед дітей віком до 14 років. 

Висновки: 

У 2015 році кількість нещасних випадків, пов‘язаних з виробництвом, порівняно 

з 2014 роком зменшилась на 33%, а кількість нещасних випадків зі смертельним наслідком, 

пов‘язаних з виробництвом, порівняно з аналогічним періодом минулого року зменшилась на 

32%. 

Загальна кількість нещасних випадків, пов‘язаних із виробництвом, зменшилась 

порівняно з 2014 рокомна підприємствах: вугільної, машинобудівної, металургійної 

нафтогазовидобувної, легкої та текстильної, гірничорудної та нерудної промисловості, 

агропромислового комплексу, будівельної галузі, житлово-комунального господарства, 

соціально-культурної сфери та торгівлі, транспорту, енергетики, зв‘язку, на об‘єктах 

котлонагляду та підйомних споруд, газопостачання. 

На підприємствах хімічної та деревообробної промисловості загальна кількість 

нещасних випадків, пов‘язаних із виробництвом, збільшилась. 

Аналіз причин нещасних випадків показує, що у 2015 році найбільша їх кількість сталась з 

організаційних причин – 67%, з психофізіологічних причин ‒ 23%, через технічні причини, ‒ 10% 

від усієї кількості травмованих внаслідок нещасних випадків, пов‘язаних з виробництвом. 

Основними причинами нещасних випадків,пов’язаних з виробництвом 

у 2015 році в Україні є: 

з організаційних причин: 

невиконання посадових обов‘язків або вимог інструкцій з охорони праці; 

порушення правил безпеки руху; 

порушення вимог безпеки під час експлуатації обладнання, устатковання, машин, 

механізмів, транспортнихзасобів; 

порушення технологічного процесу. 

з психофізіологічних причин: 

особиста необережність потерпілого; 
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травмування внаслідок протиправних дій інших осіб, під час виконання трудових 

обов‘язків. 

зтехнічних причин: 

незадовільний технічний стан виробничих об‘єктів, будівель, споруд, території, 

засобів виробництва, транспортних засобів. 

Найбільшу кількість потерпілих від нещасних випадків невиробничого характеру у 

2015 році зареєстровано у м. Києві, у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, 

Львівській та Полтавській областях.  

Найменшу кількість потерпілих від нещасних випадків невиробничого характеру 

зареєстровано в Чернівецькій, Закарпатській, Тернопільській областях.  

Основними причинами нещасних випадків у побуті у 2015 року були:  

порушення або незнання правил поведінки на воді, дорожнього руху; 

порушення протипожежної та електробезпеки; 

низька нервово-психологічна стійкість; 

поширення негативних тенденцій і антисоціальних проявів серед людей. 

Високий рівень невиробничого травматизму обумовлений передусім незадовільним 

соціально-економічним становищем, низьким прожитковим рівнем населення, недостатньою 

роботою керівників підприємств та установ щодо його профілактики. 

Травматизм невиробничого характеру за масштабами, збитками та складністю 

розв‘язання  проблем залишається соціально значущим явищем. Досягнення належного рівня 

безпеки людини у сфері, не пов'язаній з виробництвом, можливе лише за умови правового 

регулювання суспільних відносин, підвищення рівня культури безпеки та обізнаності з 

питань щодо причин виникнення нещасних випадків та здійснення заходів з профілактики 

травматизму невиробничого характеру. 
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Глава 4 Сили цивільного захисту 

4.1 Сили цивільного захисту, склад, основні завдання та стан їх виконання 

До складу сил цивільного захисту у 2015 році входили відповідні аварійно-рятувальні 

служби та підрозділи центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ 

та організацій незалежно від форм власності і господарювання, а саме: 

Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій, до складу якої входять сили центрального та територіального 

підпорядкування;  

воєнізовані гірничорятувальні служби Міністерства енергетики та вугільної 

промисловості; 

Морська аварійно-рятувальна служба Міністерства інфраструктури; 

державні аварійно-рятувальні формування міністерств та інших центральних органів 

виконавчої влади;  

державні аварійно-відновлювальні формування центральних органів виконавчої 

влади: 

відновлювальні потяги Укрзалізниці; 

ВП ―Аварійно-технічний центр‖ ДП НАЕК ―Енергоатом‖ Міністерства енергетики та 

вугільної промисловості; 

аварійно-відновлювальні бригади нафтогазової та нафтопереробної промисловості 

Міністерства енергетики та вугільної промисловості; 

державні аварійно-ремонтні бригади у складі підприємств з обслуговування автодоріг, 

об'єктів електрозв'язку, електроенергетики, трубопровідного транспорту, комунального 

господарства, водного господарства: 

аварійно-ремонтні бригади у складі підприємств Міністерства інфраструктури, 

Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства, Державного агентства водних ресурсів; 

пожежні поїзди Державної адміністрації залізничного транспорту Міністерства 

інфраструктури; 

лісові пожежні станції лісогосподарських підприємств Державного агентства лісових 

ресурсів; 

добровільні пожежні дружини і команди на підприємствах; 

сільські протипожежні команди; 

військові частини у випадках, передбачених законодавством. 

 

Основою сил цивільного захисту є Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту 

(далі – ОРС ЦЗ), яка складається з органів управління, аварійно-рятувальних формувань 

центрального підпорядкування, аварійно-рятувальних формувань спеціального призначення, 

спеціальних авіаційних та інших формувань, державних пожежно-рятувальних підрозділів 

(частин), навчальних центрів, формувань та підрозділів забезпечення, дислокація яких 

охоплює всю територію держави до району включно і забезпечує оперативне реагування на 

надзвичайні ситуації та пожежі.  

Ці формування складаються із: 

близько 986 пожежно-рятувальних підрозділів (частин, постів), штатною чисельністю 

понад 34 тис. осіб, основним завданням яких є гасіння пожеж та проведення першочергових 

рятувальних робіт; 

25 аварійно-рятувальних загонів спеціального призначення, загальною чисельністю 

6,3 тис. осіб, основним завданням яких є проведення спеціальних аварійно-рятувальних та 

інших невідкладних робіт у межах регіону. 

Для виконання специфічних рятувальних заходів в областях функціонують спеціальні 

аварійно-рятувальні формування, а саме: 
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гірничорятувальні підрозділи – для проведення пошуково-рятувальних та інших 

невідкладних робіт у підземних спорудах, аварійно-рятувального обслуговування потенційно 

небезпечних об‘єктів; 

підрозділи з пошуку і порятунку туристів – для пошуку і рятування туристів у 

гірських районах, аварійно-рятувального обслуговування туристичних маршрутів; 

водолазно-рятувальні підрозділи – для пошуку та порятунку людей на водних 

об‘єктах, а також координації дій сил під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на 

воді. 

До складу сил ДСНС входить 8 формувань ОРС ЦЗ центрального підпорядкування, 

загальною чисельністю понад 4 тис. осіб, які складають другий ешелон та резерв сил 

цивільного захисту. Основним завданням цих формувань є проведення комплексу аварійно-

рятувальних та інших невідкладних робіт із запобігання надзвичайним ситуаціям 

регіонального і державного рівнів та ліквідації їх наслідків у взаємодії із формуваннями 

територіальних органів ДСНС України.  

Усі формування сил ДСНС мають свою спеціалізацію на проведення рятувальних та 

інших невідкладних робіт, дислокуються на території України з урахуванням можливих 

ризиків виникнення надзвичайних ситуацій. Формування в межах областей та міста Києва 

входять до 25 гарнізонів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. 

Пожежно-рятувальні підрозділи, спеціальні центри швидкого реагування, спеціальні 

загони центрального підпорядкування здійснюють гасіння пожеж, виконують завдання щодо 

захисту населення і територій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, 

природного і військового характеру, ліквідації їх наслідків, проведення невідкладних 

аварійно-рятувальних та спеціальних робіт, у тому числі на хімічно небезпечних об‘єктах, 

аварій на виробництві та транспорті; евакуації населення з районів (місць), зон можливого 

впливу наслідків надзвичайних ситуацій і розміщення його у безпечних районах (місцях) у 

разі виникнення безпосередньої загрози життю та заподіяння шкоди здоров‘ю, надання їм 

допомоги; проведення робіт (у тому числі великомасштабних та довготривалих) з виявлення, 

знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів, що залишились на території 

України (крім вибухових пристроїв, що використовуються у терористичних цілях), 

виконання спеціальних вибухових робіт, проведення розмінування територій інших держав; 

участь у заходах щодо антитерористичної діяльності, а також у міжнародних рятувальних та 

гуманітарних операціях. 

Застосування сил реагування на надзвичайні ситуації у 2015 році 

ДСНС України безпосередньо брала участь у ліквідації НС силами аварійно-

рятувальних загонів, підрозділами пожежної охорони та спецформувань, оперативними 

групами територіальних управлінь ДСНС України або координувала дії з ліквідації наслідків 

НС у 99 випадках з 148 (67 %).  

До аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт у 148 НС залучалося понад  

6,2 тис. осіб та понад 1,2 тис. одиниць техніки підрозділів органів виконавчої влади та 

підприємств. За цей період у ліквідації 99 НС було задіяно понад 3,0 тис. осіб особового 

складу та більше 500 одиниць техніки сил ДСНС України. 

Протягом 2015 року в результаті вжитих заходів врятовано 2 тис. 862 особи. 

У 2015 році піротехнічними підрозділами ДСНС України здійснено 8 тис. 81 виїзд, 

під час яких виявлено, вилучено та знищено 50 тис. 152 вибухонебезпечних предметів часів 

минулих війн.  

Протягом2015рокунаводнихоб‘єктахзагинуло 1 тис. 232 особи та врятовано  

758 осіб (у 2014 році загинуло 1 тис. 486 осіб та врятовано 681 особу).  

Щодо попередження та гасіння пожеж протягом пожежонебезпечного періоду 

Протягом 2015 року державні пожежно-рятувальні підрозділи Оперативно-

рятувальноїслужбицивільногозахистувиїжджализасигналом―ТРИВОГА‖194 тис. 

764рази,щостановило534виїздина добу. У середньому один виїзд здійснювався кожні  

2 хв 42 с. 
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Безпосередньо на ліквідацію пожеж підрозділи здійснили 79 тис. 640 виїздів, що в 

середньому становило 218 виїздів на добу або один виїзд кожні 4 хв 39 с. 

За участю державних пожежно-рятувальних підрозділів було ліквідовано 79 тис. 640 

пожеж (у 2014 році – 67 тис. 202 пожежі), врятовано життя 2 тис. 42 особам, проти  

2 тис. 512осібу2014році.Крімцього,врятованоматеріальнихцінностейнасуму 3 млрд 

615 млн 444 тис. грн проти 67 млрд 378 млн 616 тис. грн 2014 році. 

У 2015 році підрозділи 6 тис. 250 разів брали участь у ліквідації надзвичайних 

ситуацій, що в середньому становило 17 виїздів на добу або один виїзд щогодини. 

У середньому щодня на цілодобове чергування заступають більше 12 тис. осіб 

особового складу пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС, 1,6 тис. – відомчої пожежної 

охорони, 1,9 тис. осіб місцевої та 2,2 тис. добровільної пожежної охорони. 

На цілодобовому чергуванні знаходилося понад 5000 одиниць основної, спеціальної 

пожежної та аварійно-рятувальної техніки.  

За звітний період пожежно-рятувальними підрозділами ліквідовано ряд великих та 

резонансних пожеж. 

Так, 4 березня 2015 року в адміністративній будівлі ТОВ ―АКОНА‖ (за адресою: м. 

Київ, вул. Саксаганського, 38) сталося загоряння підвісної стелі та перекриття горища на 

площі 400 м2. Унаслідок пожежі загинуло 2 рятувальники ГУ ДСНС України у м. Києві. На 

гасіння пожежі залучались 21 одиниця пожежної техніки та 77 осіб особового складу. 

У Київській області 8 червня 2015 року по вул. Південній, 1, смт Глеваха 

Васильківського району на території нафтобази ТОВ ―Побутрембудматеріали‖ сталася 

пожежа у резервуарному парку для зберігання паливно-мастильних матеріалів різного виду 

(бензин, дизпаливо, мастило)загальноюмісткістю28 050 м3 Внаслідокпожежізагинуло6 осіб, 

у тому числі 2 працівники нафтобази, працівник Укрзалізниці та 3 працівники ДСНС, 

травмовано 16 осіб, у тому числі 4 працівники нафтобази та 12 працівників ДСНС. На 

гасіння пожежі залучалося 117 одиниць пожежної техніки та 939 осіб особового складу. 

У м. Києві 22 липня 2015 року на території ПАТ «Корчуватський комбінат 

будівельних матеріалів» по вул. Червонопрапорній, 34 виникла пожежа в одноповерховому 

складському приміщенні розмірами 30х150 м та загальною площею 3 тис. 994 м2Внаслідок 

пожежі вогнем знищено та пошкоджено 1 800 м2 складського ангара, приблизний прямий 

збиток становить 5 млн 462 тис. грн, побічний збиток становить 9 млн 300 тис. 417 грн, 

врятовано майна на суму 29 млн 373 тис. 952 грн. На гасіння пожежі залучалося 19 одиниць 

пожежної техніки та 78 осіб особового складу. 

У лісах зони відчуження та зони безумовного (обов‘язкового) відселення у період з 

квітняпосерпень2015рокувиникло4 великі лісові пожежі на загальній площі близько 500 га, 

для ліквідації яких ДСНС змушена була мобілізувати максимум наявних у регіоні сил та 

залучити угруповання сил з Київської, Житомирської областей, м. Києва, аварійно-

рятувальних загонів центрального підпорядкування та пожежну авіацію. 

Не менш складна ситуація була пожежами на торфовищах, кількість яких збільшилась 

у 3 рази (2015 рік – 666 пожеж, 2014 рік – 210), а площа майже у 4 рази  

(2015 рік – 1 тис. 349 га, 2014 рік – 370 га).  

Найбільш критичним періодом був жовтень, коли одночасно здійснювалося гасіння 40 

осередків тління торфу на загальній площі понад 570 гектарів. 

Основною причиною пожеж на торфовищах були: 

аномально-висока температура повітря (перевищення норми у 3 рази) та відсутність 

опадів протягом тривалого періоду (30% норми); 

порушення водних режимів річок внаслідок незаконного встановлення дамб, 

самовільної зміни русел малих річок; 

утримання власниками у неналежному протипожежному стані ділянок розпайованих 

пойм річок; 

підпали та необережне поводження населення з вогнем (паління, розведення багать, 

спалювання рослинності і сміття). 
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Крімприродних факторів, негативно вплинули і недоліки в організації управління, а 

саме: 

відсутність моніторингу за станом пожежної безпеки, належної взаємодії і 

взаємоінформування між суб‘єктами територіальних підсистем; 

намагання приховати факти виникненняпожеж на торфовищах; 

несвоєчасне залучення достатньої кількості сил і засобів до гасіння на початковій 

стадії виникнення окремих осередків пожеж. 

Сукупність цих факторів відіграла вирішальну роль у тому, що у Київській (386 га), 

Полтавській (380 га), та Чернігівській (242 га) областях виникли масштабніпожежі на 

торфовищах. 

Майже кожна 7 пожежа ліквідовувалась за допомогою ланок газодимозахисної 

служби. 

З метою підвищення готовності особового складу для роботи в умовах високих 

температур, задимлення, підвищеної вологості, формування психологічних якостей, 

необхідних для виконання робіт в екстремальних умовах з газодимозахисниками підрозділів 

постійно проводяться тренування в апаратах захисту органів дихання та зору як на свіжому 

повітрі, так і у теплодимокамерах.  

У 2015 році на полігонах та смугах психологічної підготовки проведено  

179 навчань та 1 434 заняття, участь у яких взяли всі газодимозахисники.  

У 2016 – 2017 роках закінчуються строки експлуатації більше ніж 5 тис. апаратів 

захисту органів дихання та зору (АСП-2, АСП-2м), що складає 52 % загальної кількості. 

Ремонт зазначених апаратів не можливий у зв‘язку з відсутністю запчастин до них та 

підприємств на території України, яке їх виготовляє. 

Щодо забезпечення готовності ДСНС України до дій в умовах осінньо-зимового 

періоду 

Для забезпечення готовності ДСНС України до дій в умовах осінньо-зимового 

періоду, на підставі аналізу ризиків для осінньо-зимового періоду та  

з урахуванням можливостей центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо їх 

мінімізації Департаментом реагування на надзвичайні ситуації розробив План протидії 

загрозам і реагування на надзвичайні ситуації осінньо-зимового періоду 2015 – 2016 року 

(далі – План). 

Відповідно до Плану організація заходів з реагування на надзвичайні ситуації в 

осінньо-зимовий період здійснювалася у 8 районах оперативного реагування. 

План визначає характерні загрози виникнення надзвичайних ситуацій осінньо-

зимового періоду у районах оперативного реагування, основні заходи з організації 

реагування та порядок взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування, порядок дій органів управління і підрозділів у разі загрози або 

виникнення надзвичайних ситуацій. 

Утворено міжвідомче угруповання сил, до складу якого входять формування від 

ДСНС України, Мінерговугілля, Укравтодору, МВС України та комунальних служб. 

Всього до угрупування сил входить: понад 31 тис. осібта 10 тис. од. основної техніки, 

у тому числі від ДСНС України понад 6 тис. 400 осіб та 600 од. основної техніки. 

У разі погіршення погодних умов до виконання заходів із забезпечення сталого 

транспортного сполучення та електропостачання населених пунктів разом з Укравтодором, 

обленерго та комунальними службами залучались формування Оперативно-рятувальної 

служби та Державтоінспекції МВС. 

На прогнозованих місцях заторів та гірських перевалах організовувалися чергування 

евакуаційних груп, оснащених технікою підвищеної прохідності, автомобільними тягачами 

та встановлювалися пункти обігріву для водіїв і пасажирів автотранспорту. 

На випадок пониження температури повітря до аномальних значень передбачено 

розгортання пунктів обігріву в населених пунктах для попередження випадків 

переохолодження та надання допомоги населенню, насамперед малозахищеним верствам. 
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У разі знеструмлення населених пунктів передбачено залучення 100 од. техніки 

підвищеної прохідності ДСНС для доставки аварійних бригад обленерго та обладнання для 

відновлення ліній електропередач у важкодоступні місця, звільнення територій від 

повалених дерев. 

Для тимчасового електропостачання знеструмленихунаслідок ускладнення погодних 

умов об‘єктів життєзабезпечення населення, насамперед котелень, водонасосних та 

каналізаційних станцій, передбачено застосування близько 100 пересувних електростанцій 

ДСНС різної потужності. 

Відпрацьовано порядок взаємодії з регіональними службами цивільного захисту та 

відомчими диспетчерськими службами на випадок спільних дій у разі можливих 

надзвичайних ситуацій і аварій. 

Щодо знищення вибухонебезпечних предметів 

Піротехнічними підрозділами ДСНС України у 2015 році забезпечено оперативне 

реагування на всі випадки виявлення вибухонебезпечних предметів та виконання планових 

робіт з гуманітарного розмінування території України, насамперед на звільнених територіях 

Донецької та Луганської областей. 

Всього протягом 2015 року піротехнічні підрозділи ДСНС України здійснили близько 

8 тис. 100 виїздів, виявили, вилучили та знешкодили понад 50 тис. 100 вибухонебезпечних 

предметів (без урахування набоїв до стрілецької зброї), із них 748 авіаційних бомб, 

перевірено та розміновано територію загальною площею понад 10 тис. 700 га, а саме: 

під час реагування на випадки виявлення населенням ВНП здійснено 

5 тис. 490 виїздів, знищено 32 тис. 678 одиниць ВНП (із них 584 авіаційні бомби), 

очищено територію загальною площею 2 тис. 120 га; 

під час проведення планових робіт щодо перевірки та очищення від ВНП районів 

бойових дій часів минулих війн здійснено 160 виїздів, знищено 1 тис. 800 одиниць ВНП (із 

них 164 авіаційні бомби), очищено територію площею 85 га; 

під час гуманітарного розмінування звільнених територій Донецької та Луганської 

областей перевірено та розміновано понад 8 тис. 500 га території, виявлено та знешкоджено 

15 тис. 644 одиниці ВНП, серед яких 164 спеціально встановлених терористами особливо 

небезпечних вибухових пристроїв, у тому числі під час виконання заходів щодо перевірки та 

розмінування районів будівництва фортифікаційних споруд очищено 3 тис 700 га території. 

З початку виконання робіт (з 6 липня 2014 року) щодо гуманітарного розмінування 

звільнених територій Донецької та Луганської областей очищено понад 10 тис. 200 га 

території та 38 га акваторії; розміновано близько 1 000 об‘єктів соціальної інфраструктури та 

життєзабезпечення; знешкоджено понад 47 тис. 500 вибухонебезпечних предметів, серед 

яких 738 спеціально встановлених терористами особливо небезпечних вибухових пристроїв. 

Крім цього, піротехнічним підрозділом ГУ ДСНС України 

у Хмельницькій області на замовлення ДП ―Укроборонпром‖ у рамках виконання 

Імплементаційної угоди між Кабінетом Міністрів України та НАТО  

―Про утилізацію стрілецької зброї й легких озброєнь, звичайних боєприпасів і 

протипіхотних мін типу ПФМ-1‖ знищено 280 тис. 500 од. вибухонебезпечних предметів. 

Щодо діяльності водолазної та кінологічної служб та організації службової підготовки 

в органах та підрозділах ДСНС України 

У 2015 році проведено 12 засідань водолазних кваліфікаційних комісій, на яких 

пройшли обов‘язкову щорічну перевірку знань правил безпеки праці під час виконання 

водолазних робіт 271 особа, серед них 212 представників територіальних органів та 

формувань центрального підпорядкування ДСНС України підтвердили відповідні водолазні 

кваліфікації. 

Проведено сертифікацію водолазних підрозділів ГУ(У) ДСНС України в областях, а 

саме: відділення підводного розмінування АРЗ СП Управління ДСНС України у 

Чернігівській області, водолазно-рятувальна група АРЗ СП ГУ ДСНС України у Київській 

області, група водолазно-рятувальних робіт та підводного розмінування АРЗ СП ГУ ДСНС 
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України у Миколаївській області, групи водолазних робіт АРЗ СП У ДСНС України у 

Чернівецькій області, загін спеціальних водолазних робіт ДП ―Мобільний рятувальний центр 

ДСНС України‖ ДСНС України та шість аварійно-рятувальних служб, а саме: комунальної 

установи ―Водолазно-рятувальна служба‖ Одеської міської ради, рятувально-водолазної 

служби Івано-Франківської області, комунального підприємства «Аварійно-рятувальна 

мобільна служба рятування на воді» (м. Кривий Ріг) Дніпропетровської області, Рівненської 

обласної комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об‘єктах, комунальної 

рятувально-водолазної служби ―Київська обласна служба порятунку‖, проведення 

сертифікації комунального підприємства Бердянської міської ради ―Рятувально-водолазна 

служба‖. 

На виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18.02.2015 

―Про додаткові заходи щодо зміцнення національної безпеки України‖ виконуються заходи 

із поліпшення матеріально-технічного забезпечення кінологічної служби, збільшення 

кількості службових собак, які використовуються для пошуку вибухових речовин. 

У складі Кінологічного центру Міжрегіонального центру швидкого реагування 

створено відділення підготовки службових собак з пошуку вибухонебезпечних предметів та 

додатково введено до складу піротехнічних відділень Міжрегіонального центру швидкого 

реагування посади інструктора службового собаківництва-сапера. 

Розроблено та затверджено наказом ДСНС України від 27.05.2015 № 278 Методичні 

рекомендації щодо дресирування і підготовки мінно-пошукових собак у системі ДСНС 

України для пошуку вибухонебезпечних предметів. 

Здійснено підбір особового складу, організовано його перепідготовку за 

спеціальністю ―сапер (розмінування)‖ на базі Навчального центру ДСНС України. Крім 

цього, 4 фахівці пройшли курс професійно-технічного навчання за спеціальністю ―сапер 

(розмінування)‖ у Центрі розмінування Головного управління оперативного забезпечення 

Збройних сил України, здійснюється підготовка службових собак для пошуку і виявлення 

вибухонебезпечних предметів. 

На базі кінологічного центру обладнано лабораторію для підготовки собак-детекторів 

та здійснюється дресирування мінно-пошукових собак з пошуку і виявлення вибухових 

речовин. 

Відповідно до Програми Україна-НАТО з професійного розвитку цивільного 

персоналу сектору безпеки і оборони України у 2015 році за підтримки Офісу зв‘язку НАТО 

в Україні у листопаді 2015 року на базі навчально-тренувального комплексу МЦШР 

експерти-кінологи із Норвегії та Угорщини провели навчальний семінар для спеціалістів 

кінологічних підрозділів, які спеціалізуються на підготовці мінно-пошукових собак (Збройні 

сили України, Державна прикордонна служба, Національна гвардія, Національна поліція та 

Управління державної охорони). 

У семінарі взяли участь фахівці кінологічної служби ДСНС та кінологічних 

підрозділів інших силових відомств і служб України.  

У рамках обміну досвідом здійснено практичну демонстрацію методів дресирування і 

рівня підготовленості мінно-пошукових собак ДСНС, Національної гвардії та закордонних 

експертів-кінологів. 

У жовтні 2015 року на базі навчально-тренувального комплексу МЦШР проведено 

спільний тренінг кінологів Міжрегіонального центру швидкого реагування з експертами-

кінологами із Федеративної Республіки Німеччина в рамках спільного проекту між ДСНС 

України і Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ). 

У грудні 2015 року на запрошення Німецького товариства міжнародного 

співробітництва (GIZ) фахівці Кінологічної служби ДСНС взяли участь у семінарі щодо 

обміну досвідом з німецькими колегами-рятувальниками (м. Кобленц, ФРН Німеччина). 

На базі Кінологічного центру підготовлено 10 кінологів для підрозділів ДСНС 

України та 11 кінологів-волонтерів за професією ―Рятувальник-кінолог‖. 
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Щодо спільних міжнародних навчань ДСНС України та Євроатлантичного 

координаційного центру НАТО з реагування на катастрофи «Україна 2015» 

Міжнародні навчання проведено у період з 21 по 25 вересня 2015 року у Львівській 

області. 

У церемонії відкриття Міжнародних навчань взяли участь Президент України П. 

Порошенко та Генеральний секретар НАТО Й. Столтенберг.  

До Міжнародних навчань залучено 1 тис. 100 чол. особового складу, із них 800 осіб 

від України (рятувальні підрозділи ДСНС України та служби цивільного захисту 

територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту у Львівській 

області) та 300 осіб від 26 країн світу. 

Під час навчань відпрацьовано спільні дії міжнародних та національних рятувальних 

сил при проведенні рятувальних та інших невідкладних робіт, зокрема ліквідації 

надзвичайних ситуацій на промислових та хімічно небезпечних об‘єктах, проведення 

аварійно-рятувальних робіт в умовах міста, у тому числі у темний період доби, гасіння 

лісових пожеж та ліквідації наслідків дорожньо-транспортних подій. 

Отримано міжнародний досвід організації взаємодії Місцевого штабу з ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій (LEMA) та Координаційного центру з реагування на 

надзвичайні ситуації міжнародних сил (OSOCC).  

Присутні керівники НАТО високо оцінили рівень проведення Міжнародних навчань, 

за результатами яких у січні 2016 року Євроатлантичний координаційним центр з реагування 

на катастрофи провів міжнародну конференцію. 

Сили і засоби цивільного захисту Міненерговугілля 

Державна воєнізована гірничорятувальна служба у вугільній промисловості України 

(далі – ДВГРС) здійснює в установленому порядку обслуговування гірничих підприємств 

незалежно від форм власності в період їх будівництва, реконструкції, експлуатації, ліквідації 

або консервації. 

Станом на 01.01.2016 ДВГРС, що стосується підприємств, які здійснюють діяльність 

на територіях, де органи виконавчої влади виконують свої повноваження, в повному обсязі 

обслуговує 58 вугільних шахт державної та недержавної форм власності і 14 фабрик зі 

збагачування та брикетування вугілля та 8 інших підприємств. 

Відповідно до дислокації підрозділів ДВГРС у вугільній промисловості, підрозділи 

служби розташовані на територіях Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Львівської та 

Волинської областей. Відповідно до табеля оснащення ДВГРС підрозділи укомплектовані 

технікою, устаткованням і матеріалами, які дозволяють рятувати заскоченихаварією людей і 

ліквідувати всі види аварій та аварійних ситуацій на об‘єктах, що обслуговуються. 

Станом на 01.01.2016 року по підприємствах Міненерговугілля, які здійснюють 

діяльність на територіях, де органи виконавчої влади виконують свої повноваження, 

обслуговування в повному обсязі підприємств здійснюють 4 воєнізованих 

гірничорятувальнихзагониіззагальноючисельністю1 543 особи (розрахункова –1 765 осіб), у 

тому числі, респіраторного складу – 504 особи (розрахункова – 594 особи).  

Цілодобово забезпечується виїзд на ліквідацію можливих аварій і аварійних ситуацій 

16 – 19 гірничорятувальних відділень, 10 груп РПГ, 4 груп командного складу відділів 

оперативно-технічного забезпечення, черговий командний склад ВГРЗ та ЦШ ДВГРС.  

У 2015 році на вугледобувних підприємствах галузі ліквідовано 22 аварійні ситуації та 

6 аварій, у тому числі: 2 екзогенні пожежі, 1 вибух газу та вугільного пилу, 2 обвалення 

гірничих порід, 1 аварія на поверхні шахти.  

Загальна вартість врятованих матеріальних цінностей під час ліквідації аварій і 

аварійних ситуацій склала близько 593 тис. грн.  

Загальний економічний збиток підприємств від аварій і аварійних ситуацій склав 

26,880 млн грн.Збитки підприємств від допущених аварій і аварійних ситуацій склали 26,600 

тис. грн.  
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За 2015 рік кількість людей, виведених та евакуйованих під час аварій і аварійних 

ситуацій відділеннями ДВГРС та членами ДГК склала 3 977 осіб, в тому числі виведено з 

зони ураження2 783 особам, евакуйовані без ознак життя18 осіб.  

Кількість потерпілих, яким надавалась медична допомога робітниками ДВГРС – 514 

осіб,утомучисліу підземних умовах – 58 осіб з них під час аварій і аварійних ситуацій – 5 

осіб. 

З метою перевірки підготовленості робітників та посадових осіб підприємств до дій у 

разівиникнення аварії проведені 134 протиаварійних тренування з ліквідації умовної аварії. 

Сили і засоби цивільного захисту ДП «НЕК «Укренерго»  

У разі виникнення аварій або технологічних порушень для проведення аварійно-

відновлювальних робіт може бути залучено до 228 бригад (ланок) загальною чисельністю 

близько 1 500 осіб, оснащених понад 440 одиницями інженерної, спеціальної та 

автомобільної техніки. 

 Для забезпечення оперативного виконання ремонтно-відновлювальних робіт на 

випадок аварійних ситуацій можуть бути залучені сторонні підрядні організації.  

Організація робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій здійснюється згідно з 

Положенням про організацію робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об‘єктах 

магістральних і міждержавних електричних мереж ДП ―НЕК ―Укренерго‖, затвердженим 

наказом від 15.06.2012 № 320, у якому визначено порядок формування оперативних штабів, 

організації робіт на різних рівнях управління ДП ―НЕК ―Укренерго‖ та взаємодії з обласними 

комісіями з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, 

гідрометеорологічними станціями та іншими організаціями. 

Станом на 01.01.2016 в ДП ―НЕК ―Укренерго‖ сформований аварійний запас 

устатковання та матеріалів загальною вартістю 61564,2 тис. грн, що складає 96,4 % від 

аварійного запасу за нормами – 63851,0 тис. грн. 

Для надання допомоги персоналу у разі виникнення надзвичайних ситуацій та 

ліквідації наслідків їх виникнення у складі ДП ―НЕК ―Укренерго‖ створено 261 формування 

цивільного захисту у складі 1 209 осіб, з них: 75 аварійно-рятувальних (472 осіб), 79 

медичних ланок (235 осіб) та 40 ланок обслуговування сховищ (262 особи). 

Сили і засоби цивільного захисту Держлісагентства 

У галузі створена і функціонує відомча пожежна охорона, основою якої є лісові 

пожежні станції. На сьогодні охорону лісів від пожеж забезпечують 307 державних 

лісогосподарських та лісомисливських підприємств, у складі яких функціонує понад 1,7 тис. 

лісництв та 288 лісових пожежних станцій, які укомплектовані особовим складом і 

пожежною технікою для профілактики і гасіння лісових пожеж. Чисельність відомчої 

пожежної охорони складала 11 179 осіб, в тому числі постійних 1 367 осіб та 9 812 осіб 

добровільно-пожежних дружин.  

На початок 2015 року в лісах була створена мережа із 452 пожежно-спостережних 

веж, з них 248 обладнано сучасними телевізійними системами спостереження. На оснащенні 

знаходилось 625 пожежних автомобілів, 112 лісопожежних модулів на шасі, понад 1,6 тис. 

тракторів з ґрунтообробним обладнанням, 820 мотопомп, понад 8,3 тис. ранцевих лісових 

обприскувачів та інші технічні засоби.  

Усі пожежі в державному лісовому фонді ліквідовані відомчою пожежною охороною, 

у 397 випадках залучались сили ДСНС. Всього під час ліквідації лісових пожеж на 

підприємствах Держлісагентства відпрацьовано 7 187 людиноднів, 1 347 машинозмін 

пожежної техніки і 958 машинозмін іншої техніки. 

У 2015 році кошти з Державного бюджету на закупівлю пожежної техніки та 

устатковання Держлісагентству не виділялись. Відповідно до пункту 8 протокольного 

рішення № 4 засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій від 15 червня 2015 року придбання пожежних автомобілів і 

спеціалізованих засобів пожежогасіння у 2015 році здійснювалось за рахунок коштів від 

здійснення державними лісогосподарськими підприємствами господарської діяльності. 
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Головною проблемою була та залишається відсутність фінансування за рахунок 

Державного бюджету придбання протипожежної техніки та засобів пожежогасіння, особливо 

для південних та східних областей, де відсутні кошти від здійснення господарської 

діяльності.  

Сили і засоби цивільного захисту Держводагентства 

У підвідомчих організаціях експлуатаційної служби Держводагентства створено 384 

аварійних бригади у складі 4,1 тис. осіб, які оснащені 55 одиницями плавзасобів, 

підготовлено до роботи 1,3 тис. автомобілів та 0,7 тис. одиницьмашин імеханізмівдля 

перевезення робочих бригад та виконання ремонтно-відновлювальних робіт,520 

стаціонарних насосних станцій та 238 пересувних водовідливних засобів для 

відкачуванняґрунтових вод та поверхневого стоку. Обсяг ремонтних та підготовчих робіт на 

водогосподарських об'єктах та системах виконано на суму 69,5 млн грн. 

Силами і засобами відомчої системи для забезпечення надійної роботи 

водогосподарських систем, комплексів та споруд і своєчасного виконання 

водогосподарськими організаціями заходів щодо запобігання аваріям та надзвичайним 

ситуаціям, а у разі їх виникнення – для ліквідації наслідків є сили і засоби структурних 

підрозділів, підпорядкованих Агентству установ, організацій та підприємств, з їх 

оснащенням та інформаційною базою у повному обсязі. 

Висновки 

У результаті вжитих заходів підрозділами ДСНС України у 2015 році врятовано  

2 тис. 862 особи. За цей період у ліквідації 99 НС було задіяно понад 3,0 тис. осіб 

особового складу та більше 500 одиниць техніки сил ДСНС України. 

За участю державних пожежно-рятувальних підрозділів було ліквідовано 79 тис. 640 

пожеж(у 2014 році – 67 тис. 202 пожежі),врятованожиття2 тис.42особампроти2 тис. 

512осібу2014році.Крімцього,врятованоматеріальнихцінностейнасуму3 млрд 615 млн 444 тис. 

грн проти 67 млрд 378 млн 616 тис. грн у 2014 році. 

Піротехнічні підрозділи ДСНС України здійснили 8 тис. 81 виїзд, під час яких 

виявлено, вилучено та знищено 50 тис. 152 вибухонебезпечних предметів часів минулих 

війн.  

Протягом 2015 року на водних об‘єктах загинуло 1 тис. 232 особи та врятовано 758 

осіб (у 2014 році загинуло 1 тис. 486 осіб та врятовано 681 особу).  

У 2016 – 2017 роках закінчуються строки експлуатації понад 5 тис. апаратів захисту 

органів дихання та зору (АСП-2, АСП-2м), що складає 52 % загальної кількості. Ремонт 

зазначених апаратів не можливий у зв‘язку з відсутністю запчастин до них та підприємств на 

території України, яке їх виготовляє. 

Недостатня кількість об‘єктів (територій), що обслуговуються державними аварійно - 

рятувальними службами за договорами (60 % від кількості таких об‘єктів (територій), що 

підлягають обов‘язковому обслуговуванню). 

 

Разом з тим існує ряд питань, які потребують розв‘язання, а саме: 

1. Підвищення ефективності та подальший розвиток сил цивільного захисту 

Основні зусилля щодо підвищення ефективної діяльності ДСНС України слід 

докладати в напрямі подальшого вдосконалення організації управління, підвищення 

ефективності та скорочення часу на проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних 

робіт, наближення екстреної медичної допомоги до постраждалих, створення мобільної 

служби європейського зразка. 

Чисельність гарнізонів та спеціалізація підрозділів ДСНС України повинна бути 

безпосередньо пов‘язана зі щільністю проживання населення, природними особливостями 

місцевостей і техногенним навантаженням на регіони. При цьому повинна забезпечуватися 

універсальність пожежно-, аварійно-рятувальних підрозділів Служби (здатність підрозділу 

реагувати на різні види НС та подій, у тому числі: гасіння пожеж у житловому секторі, 

виробництві, транспорті та в природних екосистемах, порятунок на водних об‘єктах, надання 
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допомоги у разі дорожньо-транспортних подій, під час снігових заметів на автошляхах, 

вибухів газу та обрушенні будівель, підтопленнях дворогосподарств, аваріях на шахтах 

тощо). 

2. Технічне переоснащення сил цивільного захисту 

Надзвичайно актуальним питанням є поетапне технічне переоснащення технікою, 

рятувальним обладнанням та спецзасобами сил цивільного захисту, насамперед формувань 

та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. 

Так, останніми роками технічне переоснащення органів та підрозділів цивільного 

захисту планувалося за рахунок коштів, передбачених Державною цільовою соціальною 

програмою розвитку цивільного захисту на 2009-2013 роки, затвердженою постановою 

Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2009 р. № 156 та Загальнодержавною цільовою 

програмою захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру на 2013–2017 роки, затвердженою Законом України  

від 7 червня 2012 р. № 4909-VI, проте зазначені програми практично не 

профінансовані. 

На цей час понад 75% автомобільної та пожежно-рятувальної техніки складають 

зразки з термінами експлуатації від 15 до 45 років, серед яких близько 85% потребують 

середнього, капітального ремонтів або списання. Забезпеченість інженерною технікою 

складає 38,2% від загальної потреби (вищезазначена техніка та засоби 1961 – 1999 років 

випуску). Темпи фізичного та морального старіння випереджують темпи постачання нових 

зразків у 10–15 разів, що через 3–5 років призведе до підриву здатності підрозділів до 

виконання завдань за призначенням. 

Практично відсутні сучасні засоби хімічно-радіологічної розвідки та спеціальне 

аварійно-рятувальне обладнання для ліквідації аварій на хімічно-небезпечних об‘єктах, 

недостатня кількість пересувних хімічно-радіологічних лабораторій. 

Значно відстають від потреби сучасні види техніки та засоби оперативного 

реагування, спеціальні види пожежної техніки для рятування людей у багатоповерхових 

будівлях, індивідуальне спорядження та індивідуальні засоби захисту, насамперед захисні 

дихальні апарати для особового складу пожежно-рятувальних підрозділів Оперативно-

рятувальної служби цивільного захисту. Це значно ускладнює виконання поставлених 

завдань, становить загрозу для життя та здоров'я самих рятувальників. 

Отже, стан матеріально-технічного переоснащення сил цивільного захисту є 

основною проблемою щодоготовності до дій за призначенням та можливості своєчасно 

таповною мірою виконувати завдання. 

 

З метою підвищення ефективності виконання завдань, покладених на сили цивільного 

захисту, розширення рівня універсалізації формувань Оперативно-рятувальної служби 

цивільного захисту необхідно здійснити такі заходи: 

1. Приведення структури та чисельності формувань ОРС ЦЗ, забезпечення їх 

сучасною спеціальною технікою та оснащеннямвідповіднодо обсягів, покладених на них 

завдань з урахуванням техногенного та природного навантаження у відповідних регіонах. 

2. Підвищення ефективності оперативного та комплексного реагування на 

надзвичайні ситуації через створення та розвиток формувань місцевої і добровільної 

пожежної охорони та добровільних (волонтерських) формувань цивільного захисту. 

3. Удосконалення системи підготовки осіб рядового і начальницького складу служби 

цивільного захисту через перегляд існуючих кваліфікаційних вимог до фахівців у сфері 

цивільного захисту, оновлення змісту їх знань, умінь і навичок з урахуванням розвитку 

системи цивільного захисту держави та європейських стандартів підготовки фахівців у 

зазначеній сфері: 

а) запровадити зміни системи підготовки осіб рядового і начальницького складу 

Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту за допомогою запровадження різних 

підходів і рівнів підготовки фахівців у вищих навчальних закладах системи ДСНС, 
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підвищення рівня підготовки аварійно-рятувальних, пожежно-рятувальних формувань, 

рятувальників, командного та керівного складу. 

б) проводити навчання, тренування формувань цивільного захисту у взаємодії з 

аварійно-рятувальними загонами, підрозділами та службами Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій по оперативним регіонам та зонам відповідальності; 

в) проводити навчання, підготовку, підвищення кваліфікації з питань цивільного 

захисту посадових осіб центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту. 

4. Забезпечення координації та взаємодії з підрозділами Міністерства внутрішніх 

справ, Міністерства оборони, Міністерства охорони здоров‘я, Національної гвардії, 

Державної прикордонної служби щодо організації робіт з ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій. 

5. Подальший розвиток системи авіаційного забезпечення ДСНС України через 

введення в експлуатацію авіаційних засобів багатоцільової призначеності, у тому числі 

медичного, з урахуванням вимог міжнародних стандартів, наближення (розміщення) їх до 

регіонів з високим рівнем ризику виникнення надзвичайних ситуацій. 

6. Розвиток піротехнічних підрозділів ДСНС України для забезпечення ефективного 

очищення територій від вибухонебезпечних предметів, а також проведення робіт із 

гуманітарного розмінування, підготовка кінологічних підрозділів для виявлення 

вибухонебезпечних предметів з урахуванням міжнародного досвіду. 

7. Удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази у сфері гуманітарного 

розмінування та залучення міжнародної допомоги для виконання завдань з гуманітарного 

розмінування. 

8. Створення, раціональне збереження і використання оперативного резерву для 

оперативного реагування на надзвичайні ситуації та надання термінової невідкладної 

допомоги постраждалому населенню. 

9. Розширення міжнародного співробітництва через інтеграцію держави та ДСНС 

України до європейських та світових організацій з питань цивільного захисту та 

гуманітарного реагування на кризові ситуації. 
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4.2 Система авіаційного пошуку і рятування 

Стан функціонування системи авіаційного пошуку і рятування  

У 2015 році виконано основні заходи: 

на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2012 р. № 1037 

"Про заходи щодо вдосконалення організації та проведення авіаційних робіт з пошуку і 

рятування" розроблено Правила авіаційного пошуку і рятування в Україні, затверджені 

наказомМВСвід16.03.2015№ 279,зареєстровановМіністерствіюстиціїУкраїнивід 01.04. 2015 за 

№ 364/26809, якими врегульовано питання організації та проведення авіаційного пошуку і 

рятування в авіаційному районі пошуку і рятування України; 

на базі бюджетної установи "Служба координації авіаційних робіт з пошуку і рятування 

МНС України створено Головний авіаційний центр пошуку і рятування відповідно до завдань 

та функцій, визначених зазначеними Правилами; 

для забезпечення пошуку і рятування повітряних суден, що зазнають або зазнали лиха в 

авіаційному районі пошуку і рятування України, організовано чергування та проведення 

авіаційних робіт з пошуку і рятування 6-ти пошуково-рятувальних повітряних суден суб‘єктів 

(5-х ДСНС та 1-го Міноборони) єдиної системи проведення авіаційних робіт з пошуку і 

рятування (далі – ЄСПАРПР) на аеродромах: 

"Ужгород" вертоліт Мі-8 - ДСНС України;  

"Харків" вертоліт Мі-8 - ДСНС України; 

"Ніжин" вертоліт Мі-8 (ЕС-145), Ан-32 (Ан-26) - ДСНС України; 

"Одеса" вертоліт Мі-8 - ДСНС України;  

"Новий Калинів" вертоліт Мі-8 - ЗС України. 

Системою авіаційного пошуку і рятування протягом року було забезпечено реагування 

на усі авіаційні події, що стались в авіаційному районі пошуку і рятування України. 

Довідково: 

Протягом поточного 2015 року системою авіаційного пошуку і рятування було 

забезпечено реагування на 14 авіаційних інцидентів та 9 авіаційних подій, з них 6 катастроф 

та 3 аварії, у яких загинуло 7 осіб та 6 

осіботрималитравмирізногоступенятяжкості(у2014році – 31інцидентта11 авіаційних подій, 

з них 5 катастроф та 6 аварій, у яких загинуло 317 осіб та 13 осіб отримали травми різного 

ступеня тяжкості). 

Протягом поточного 2015 року авіаційні пошуково-рятувальні сили і засоби ЄСПАРПР 

78 разів приводились у готовність № 1, 16 разів залучались до пошуку і рятування (у 2014 році 

- 186 разів приводились у готовність № 1 та 12 разів виконували польоти на пошук і 

рятування). 

Розроблено програму підготовки фахівців системи авіаційного пошуку і рятування та 

організовано підвищення їх кваліфікації на базі Інституту державного управління у сфері 

цивільного захисту ДСНС. 

На виконання Плану основних заходів цивільного захисту на 2015 рік, затвердженого 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 476-р, організовано та 

забезпечено проведення: 

міжвідомчої наради з представниками суб‘єктів ЄСПАРПР щодо підсумків роботи у 

2015 році (10 груденя 2015 року); 

цільових перевірок: 

перевірки військової частини А2502 Повітряних Сил Збройних сил України, аеродром 

"Старокостянтинів" з питань організації пошуково-рятувального забезпечення польотів 

повітряних суден державної авіації (червень 2015 року);  

перевірки товариства з обмеженою відповідальністю "Нью Системс АМ" 

"Міжнародний аеропорт "Харків" з питань організації пошуково-рятувального забезпечення 

польотів повітряних суден цивільної авіації (вересень 2015 року). 
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Відповідно до Плану підготовки Спеціального авіаційного загону (САЗ) до дій за 

призначенням 18 березня 2015 року проведено тренування екіпажів вертольота Мі-8МТ з 

відновлення льотних навичок з виконання пошуково-рятувальних робіт над морем (виконано 

10 польотів, наліт – 01 год 14 хв, відновлено 6 екіпажів до польотів над морем). 

При підготовці до пожежонебезпечного періоду у період з 08 по 16 квітня 2015 року на 

базіаеродрому"Ніжин"булипроведені практичні збори з підготовки екіпажів на літаках Ан-32П 

та вертольотах Мі-8 з ВЗП-5 до виконання авіаційних робіт з гасіння лісових пожеж у 

рівнинній місцевості.  

Відновлено на літаках Ан-32П та вертольотах Мі-8МТ 19 екіпажів, виконано  

20 польотів на пожежогасіння (56 зливів води), наліт – 09 год 22 хв. 

Екіпажі повітряних суден на літаках та вертольотах постійно виконують чергування в 

рамках проведення антитерористичної операції на сході країни.  

У ході виконання завдань за призначенням з аеродромів чергування протягом 2015 року 

екіпажі САЗ оперативно реагували та брали участь у попередженні та ліквідації наслідків 

надзвичайнихситуаційтехногенногохарактеру – 30 залучень, природногохарактеру – 29 

залучень, соціального характеру – 4 залучення. 

З 21 по 24 вересня 2015 року екіпажі САЗ залучались до участі у проведенні спільного 

міжнародного навчання "Україна – 2015" (виконано 42 польоти з нальотом 29 годин 38 

хвилин, зливів води – 6, злито 35 тонн води, перевезено 70 осіб та 3,8 тонн вантажу). 

Проводились методичні збори з підготовки та підвищення кваліфікації авіаційних 

рятувальників, спеціалістів пошуково-рятувальної і парашутно-десантної служби, інструкторів 

з парашутно-десантної підготовки до виконання авіаційних робіт з пошуку і рятування. 

Під час виконання перельотів екіпаж провів 20 радіотренувань з наземними силами 

підрозділів ДСНС України. 

Бориспіль

Ніжин

Вінниця

Одеса

ГАКЦПР

ДСНС

АДЦПР

АДЦПР

САЗ ДСНС

КЦПР ЗСУ

КЦПР ЦА

Мі-8

Ан-32

Мі-8

Мі-8

АДЦПР

КиївКиїв
Львів

АДЦПР

Ужгород

Мі-8

Харків

Керч

Сімферополь

Мі-8

Херсон

Броди

Полтава

Кульбакіно

Калинів

Бельбек

Севастополь

Озерне

Івано-Франківськ

Старокостянтинів
Миргород

Васильків

Чугуїв

Кіровське

Мелітополь

Саки

Миколаїв

Донецьк

Дніпропетровськ

Вознесенськ

Одеса-Шкільний

Луцьк

Коломия

Джанкой

Краматорськ
Умань

базові аеродроми та аеродроми розосередження ПС ЗСУ

базові аеродроми СВ ЗСУ та аеродроми базування чергових

авіаційних пошуково-рятувальних сил ЗСУ

УмовніУмовні позначкипозначки::

аеродроми базування чергових авіаційних пошуково-

рятувальних сил ДСНС

базові аеродроми ВМС ЗСУ

розмежувальна лінія зон відповідальності АДЦПР

4 літака Ан-32П

1 літак Ан-26 

1 літак Ан-30

4 літака Ан-32П

1 літак Ан-26 

1 літак Ан-30

5 вертольотів Мі – 8

2 вертольота ЕС - 145

5 вертольотів Мі – 8

2 вертольота ЕС - 145

Авіаційні сили та засоби ДСНС УкраїниАвіаційні сили та засоби ДСНС України
ЗахіднийЗахідний підрайонпідрайон

ЦентральнийЦентральний підрайонпідрайон

СхіднийСхідний підрайонпідрайон

ПівденноПівденно--західнийзахідний

підрайонпідрайон

Організація чергування авіаційних пошуково-рятувальних
повітряних суден у 2015 році

Мі-8

Мі-8

Загальний наліт авіації ДСНС України за 2015 рік склав: 

684 год (39%)припланінарік 1768 годин, із них вночі 142 год (27%) при плані  

531 год.  
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Запланомнавчально-тренувальних польотів виконана 31 льотна зміна з нальотом  

257 год (28%) при плані 920 год, із них вночі – 109 год (37%) при плані 293 год. 
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На перевезення мобільнихоперативних груп у райони надзвичайної ситуації виконано 

9 польотів, 10 год.  

На спеціальні завдання виконано 515 польотів, 418 год.  

Екіпажі повітряних суден у 2015 році брали участь у виконанні: 

авіаційних робіт з пошуку і рятування зниклого чеського туриста у Закарпатській 

області (виконано 1 політ, наліт 02 год 40 хв), а також польоти пов‘язані з авіаційною подією 

(катастрофа вертольота Мі-24 ЗС України (Васильківський район), виконано 2 польоти, наліт 

01 год 43 хв; 

санітарних польотів з перевезення тяжкохворих з Львівської та Волинської областей 

(виконано 6 польотів, наліт 09 год 35 хв); 

пошукузниклихрибалокззагиблогочовна "Іволга" (виконано 1 політ, наліт склав 3 год); 

повітряного моніторингу та гасіння лісових пожеж на території Київської, 

Чернігівської, Волинської областей та на території Чорнобильської зони відчуження та 

безумовного (обов‘язкового) відселення (виконано польотів – 275, наліт – 238 год 51 хв, 

зливів – 430, тонн води – 1446, перевезено пасажирів – 94); 

перевезення оперативних груп ДСНС України до місця надзвичайної ситуації, 

пов‘язаної із вибухами боєприпасів поблизу м. Сватового Луганської області (виконано 3 

польоти, наліт 02 год 40 хв). 

За планом авіаційного забезпечення завдань в рамках проведення АТО в 2015 році 

САЗ не залучався, крім цілодобового чергування літаків на аеродромі "Ніжин" ("Жуляни") та 

вертольота Мі-8 в аеропорту "Харків". 

За звітний період екіпажі повітряних суден залучались до проведення перевірки 

чергових сил в аеропортах чергування "Одеса", "Харків" та "Ужгород". Виконано 42 польоти 

з нальотом 12 год 27 хв. 

Протягом поточного року у ході виконання завдань за призначенням з аеродромів 

чергування "Ніжин", "Жуляни", "Одеса", "Харків" та "Ужгород" чергові пошуково-

рятувальні повітряні судна 61 раз приводились у вищі ступені готовності та 6 разів 

виконували авіаційні роботи з пошуку і рятування(у 2014 році186 разів приводились у вищі 

ступені готовності та 12 разів виконували авіаційні роботи з пошуку і рятування). 

На виконання календарного Плану основних заходів ДСНС України в квітні на базі 

аеродрому "Ніжин" були проведені практичні збори з підготовки екіпажів на літаках Ан-32П 

та вертольотах Мі-8 з ВЗП-5 до виконання авіаційних робіт з гасіння лісових пожеж у 

рівнинній місцевості.  

Виконано 44 польоти, 56 зливів, наліт 09 год 23 хв.  

18 березня 2015 року на базі аеродрому "Одеса" (Шкільний) проведено тренування з 

морської підготовки екіпажів вертольотів Мі-8 та авіаційних рятувальників до проведення 

авіаційних робіт з пошуку і рятування над морем. 

Підготовлено до виконання пошуково-рятувальних робіт з режиму висіння над морем 

6 льотних екіпажів та 27 авіаційних рятувальників. 

Виконано 10 польотів з нальотом 01 год 14 хв. 

Подальше відновлення екіпажів вертольоту та авіаційних рятувальників проводилося 

протягом року за рахунок тренування чергових сил в аеропорту "Одеса"(Шкільний). 

Екіпажі повітряних суден за звітний період брали участь у: 

проведенні повітряного моніторингу з метою запобігання виникненню надзвичайних 

ситуацій. Виконано 86 польотів з нальотом 74 год 39 хв; 

перевезенні тяжкохворих (санітарні рейси) у лікувальні заклади м. Києва зі Львівської 

та Волинської областей. Виконано 6 польотів з нальотом 09 год 35 хв;  

пошуково-рятувальних роботах з виконанням авіаційних робіт з пошуку і рятування. 

Виконано 4 польоти з нальотом 07 год 23 хв; 

гасінні лісових пожеж на території Київської, Чернігівської, Волинської областей та 

на території Чорнобильської зони відчуження та безумовного (обов‘язкового) 



 

225 
 

відселення.Виконано267польотівзнальотом227год23 хв, зливівводи – 430,злито тонн води –

1446, перевезено пасажирів – 83.  

перевезенні оперативної групи ДСНС до місця надзвичайної ситуації, пов‘язаної із 

вибухами боєприпасів поблизу м. Сватового Луганської області. Виконано 3 польоти з 

нальотом 02 год 40 хв. 

У період з 21 по 24 вересня 2015 року екіпажі літаків Ан-32П та вертольотів Мі-8МТ, 

ЄС-145 "Єврокоптер" Спеціального авіаційного загону залучались до проведення спільного 

міжнародного навчання "Україна – 2015" ДСНС та НАТО. Виконано 42 польоти, 6 зливів, 

наліт 29 год 38 хв. 

 

Проблемні питання щодо удосконалення функціонування системи авіаційного 

пошуку і рятування.  

Рівень організації та проведення авіаційного пошуку та рятування в авіаційному 

районі пошуку і рятування України в акваторії Чорного та Азовського морів не відповідає 

потребам авіаційного пошуку і рятування та потребує вжиття невідкладних заходів щодо 

створення та забезпечення сталого функціонування Національної системи пошуку і 

рятування на морі. 

Авіаційна складова системи авіаційного пошуку і рятування обмежена за своїми 

можливостям у зв‘язку із недостатньою кількістю пошуково-рятувальних ПС, що 

залучаються до чергування та виконання авіаційних робіт з пошуку і рятування 

черезобмежене фінансування бюджетної програми „Авіаційні роботи з пошуку і рятування‖ 

(КПКВ 1006050) для виконання авіаційних робіт з пошуку і рятування. 

 

Довідково: 

На 2015 рік за зазначеною бюджетною програмою виділено кошти за КЕКВ 2240 

(оплата договорів) у сумі 2 024,5 грн, при потребі – 15737,4 тис. грн обмежені можливості 

суб’єктів ЄСПАРПР щодо виділення спеціальних пошуково-рятувальних повітряних суден. 

На цей час у авіаційному районі пошуку і рятування України організовано та 

забезпеченонадоговірних засадах цілодобове чергування 6-ти пошуково-рятувальних ПС (5-

ти ДСНС та 1-го Міноборони). 

Відповідно до рекомендацій IКАО у авіаційному районі пошуку і рятування України 

необхідно утримувати в режимі цілодобового чергування 12 пошуково-рятувальних 

вертольотів та 2 літаки. 

Перспективи розвитку авіації ДСНС 

Головними завданнями авіації ДСНС України вважати: 

авіаційне забезпечення заходів щодо попередження і ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій природного, техногенного і соціального характеру; 

забезпечення готовності САЗ до виконання завдань за призначенням; 

забезпечення цілодобового чергування в єдиній системі проведення авіаційних робіт з 

пошуку і рятування з виконання авіаційних пошуково-рятувальних робіт на базовому і 

позабазових аеродромах;  

оцінку масштабів надзвичайних ситуацій для підготовки пропозицій до центральних 

органів виконавчої влади з метою прийняття рішення щодо залучення основних сил 

спеціальних підрозділів; 

перевезення мобільних оперативних груп ДСНС України до місць надзвичайних 

ситуацій; 

надання домедичної допомоги та евакуацію особового складу, рятувальників органів 

управління і підрозділів цивільного захисту, осіб, залучених до ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій, постраждалого населення; 
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підготовку та підтримання постійної натренованості льотних екіпажів до виконання 

завдань за призначенням; 

освоєння нових типів повітряних суден та подальше удосконалення підготовки 

екіпажів на літаках та вертольотах; 

ведення повітряної розвідки, патрулювання і моніторингу місцевості та об‘єктів;  

гасіння лісових пожеж з повітря літаками Ан-32П та вертольотами Мі-8МТ з 

водозливними пристроями ВЗП-5;  

транспортування вантажів на зовнішній підвісці. 

 

Кабінет Міністрів України
Державна комісія з питань ТЕБ та НС

НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА

ПОШУКУ І РЯТУВАННЯ НА

МОРІ

ЄДИНА ДЕРЖАВНА

СИСТЕМА ЦИВІЛЬНОГО

ЗАХИСТУ

штаб
Керівник робіт з ліквідації

наслідків НС/ Координатор

операції з АПР

Керівник на місці проведення

робіт / Координатор на місці

проведення робіт

ДСНС України Мінінфраструктури

ЄДИНА СИСТЕМА

ПРОВЕДЕННЯ

АВІАЦІЙНИХ РОБІТ З

ПОШУКУ І

РЯТУВАННЯ

Координатор авіаційних

сил та засобів

Координатор авіаційних сил

та засобів на місці проведення

робіт

авіаційні сили та засоби
аварійно-рятувальні

підрозділи

Керівник на місці проведення

робіт / Координатор на місці

проведення робіт

морські сили та засоби

МПРГ

НПРГ

РПДГ

АРК

Пошуко-

рятувальна

операція на суші

Пошуко-

рятувальна

операція на морі

ППРГ

штаб

ДМРКЦ (МРКПЦ)
ГАКЦПР (АДЦПР)

КЦПР ЗСУ КЦПР ЦАОКЦ ДСНС

Структурно-функціональна модель
системи авіаційного пошуку і рятування України

Керівник робіт з ліквідації

наслідків НС/ Координатор

операції з АПР

Координатор ПС

 

Склад авіації ДСНС України 

№ 

з/п 
Тип ЛА 

Кількість 

Штат Список Некомплект Справність 

1. Ан-32П 4 4 - 3 

2. Ан-30 3 2 1 1 

3. Ан-26 4 3 1 2 

Усього літаків: 11 9 2 6 

4. Мі-8, Мі-9 14 8 6 4 

5. ВК-117С-2 2 2 0 2 

Усього вертольотів: 16 10  6 6 

Всього ПС: 27 19  8 12(63%) 

 

Пріоритетними завданнями на 2016 рік вважатиудосконалення підготовки льотних 

екіпажів, авіаційних рятувальників та інженерно-технічного складу САЗ на літаках Ан-32П і 

вертольотах Мі-8МТ до гасіння лісових пожеж з повітря, десантування авіаційних 

рятувальників та вантажів з літака Ан-32П, підготовку екіпажів на літаках Ан-26 та Ан-32П 

до польотів міжнародними повітряними лініями, вертольотах ЄС-145 "Єврокоптер"та літаках 
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Ан-26, Ан-32П до медичної евакуації хворих та постраждалих як в Україні, так і за її 

межами. 

Шляхи удосконалення та подальшого розвитку авіації ДСНС України: 

заміна парку повітряних суден авіації ДСНС України літаками і вертольотами на 

сучасні та економічні, з меншими експлуатаційними витратами та сучасним обладнанням, з 

урахуванням міжнародних стандартів, що дозволить якісно виконувати авіаційне 

забезпечення завдань ДСНС України; 

підтримання справності наявної авіаційної техніки через виконання капітально-

відновлювального ремонту авіаційної техніки на АРЗ України; 

закупівля модернізованих повітряних суден вітчизняного виробництва для виконання 

пошуково-рятувальних робіт, перевезення хворих та постраждалих (медичний варіант) та 

гасіння лісових пожеж; 

придбання вертольотів категорії "А", обладнаних медичним устаткованням для 

надання допомоги населенню в невідкладних та екстремальних ситуаціях; 

закупівля та оснащення вертольотів Мі-8 водозливними пристроями (ВЗП-5) для 

ефективного виконання авіаційних робіт з гасіння лісових пожеж; 

підвищення рівня професійної підготовки (майстерності) екіпажів та авіаційних 

рятувальників для виконання авіаційних робіт з пошуку і рятування та аварійно-рятувальних 

робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного 

характеру в регіонах України та за її межами. 

Пункт 26 додатку 2 до Загальнодержавної цільової програми захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на  

2013– 2017 роки затвердженої Законом України від 07 червня 2012 року № 4909-VI, 

передбачено 

проведеннятехнічногопереоснащенняавіаційнихпідрозділівМНСУкраїни(закупівля 12 

повітряних суден на загальну суму 909,4 млн грн), а саме: 
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одиниць 1    1  літаків типу Ан-74 148    148  

-―- 3  1 1  1 

пошуково-рятувальних 

вертольотів типу Мі-8МТВ 

(Мі-171) 

206,4  68,8 68,8  68,8 

-―- 4 2 1 1   
вертольотів типу Ка-32П 

(пожежний варіант) 
318 159 79,5 79,5   

-―- 3 2 1    

легких вертольотів класу 

"А" (ЕС-145) (медико-

рятувальний варіант) 

237 158 79    

 

Однак протягом 2013– 2015 років фінансування зазначених заходів не проводилось, 

тому придбання нової авіаційної техніки не здійснювалось. 

 

На виконання пункту 13 Протоколу № 1 засідання Державної комісії з питань 

техногенно-екологічної комісії безпеки та надзвичайних ситуацій і регіональної комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Запорізькій області від 

02 лютого 2015 року для ДСНС України виділено 61 млн 844 тис. грн для фінансування робіт 

з модернізації літака Ан-26 у медичний варіант.  

На придбання вертольота Мі-8МСБ у медичному варіанті коштів не виділено.  
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На засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій прийнято рішення стосовно забезпечення фінансування робіт з 

модернізації літака Ан-26, що перебуває на балансі ДСНС України, для медичних потреб 

(пункт13 протоколу №1) та придбання вертольоту Мі-8МСБ у медичному варіанті. 

На цей час на Державному підприємстві "Завод 410 ЦА" виконується капітальний 

ремонт та модернізація в медичний варіант (оснащення двома медичними модулями) літака 

Ан-26 № 04. Термін виконання робіт перший квартал 2016 року. 

 

Залишаються нерозв‘язаними проблеми: 

1. Не створено Національної системи пошуку і рятування на морі відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 05 березня 2009 р. № 178 "Про підвищення 

ефективності функціонування системи пошуку і рятування на морі". 

Відповідальний – Міністерство інфраструктури.  

2. Рівень фінансування бюджетної програми "Авіаційні роботи з пошуку і рятування" 

(КПКВ 1006050) для виконання авіаційних робіт з пошуку і рятування не відповідає 

потребам системи АПР. 

3. Підготовка аеродрому "Ніжин" для сертифікації потребує значних фінансових 

вкладень відповідно до вимог Правил визначення придатності до експлуатації аеродромів та 

злітно-посадковихмайданчиків,затвердженихнаказомМіністерства оборони України від 

17.11.2014 № 811, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.12.2014 за№ 

1571/26348. 
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Глава 5 Заходи захисту населення і територій та запобігання НС 

5.1 Оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій 

Загальні положення  

Кодекс цивільного захисту України визначає, що 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. 

Оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій забезпечується через: 

функціонування загальнодержавної, територіальних, місцевих автоматизованих 

систем централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, 

спеціальних, локальних та об‘єктових систем оповіщення; 

централізоване використання телекомунікаційних мереж загального користування, у 

тому числі мобільного (рухомого) зв‘язку, відомчих телекомунікаційних мереж і 

телекомунікаційних мереж суб‘єктів господарювання в порядку, встановленому Кабінетом 

Міністрів України, а також мереж загальнонаціонального, регіонального, місцевого 

радіомовлення і телебачення та інших технічних засобів передавання (відображення) 

інформації; 

автоматизацію процесу передачі сигналів і повідомлень про загрозу або виникнення 

надзвичайних ситуацій; 

функціонування на об‘єктах підвищеної небезпеки автоматизованих систем раннього 

виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення; 

організаційно-технічну інтеграцію різних систем централізованого оповіщення про 

загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій та автоматизованих систем раннього 

виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення; 

функціонування в населених пунктах, а також місцях масового перебування людей 

сигнально-гучномовних пристроїв та електронних інформаційних табло для передачі 

інформації з питань цивільного захисту. 

Загальнодержавна, територіальні, місцеві автоматизовані системи централізованого 

оповіщення (АСЦО) функціонують на державному, регіональному та місцевому рівнях. 

Спеціальні, локальні та об‗єктові системи оповіщення створюються і функціонують на 

об‘єктах.  

Системи оповіщення усіх рівнів забезпечують передачу інформації з використанням 

спеціальної апаратури оповіщення, загальнонаціональними, регіональними та місцевими 

телемережами, телефонним зв‘язком, мережею рухомого (мобільного) зв‘язку, сигнально-

гучномовними пристроями, електронними інформаційними табло, електросиренами, іншими 

технічними засобами, посильним. 

Встановлення сигнально-гучномовних пристроїв та електронних інформаційних табло 

покладається на органи місцевого самоврядування, суб‘єкти господарювання. Місця 

встановлення сигнально-гучномовних пристроїв та електронних інформаційних табло 

визначаються органами місцевого самоврядування, суб‘єктами господарювання. Оператори 

телекомунікації, телерадіоорганізації зобов‘язані забезпечити підключення технічних засобів 

мовлення до АСЦО з установленням спеціального обладнання для автоматизованої передачі 

сигналів та повідомлень про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій. 

Загальнодержавна АСЦО здійснює оповіщення центральних органів державної влади, 

Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської 

міських державних адміністрацій. Відповідальність за утримання у постійній готовності 

загальнодержавної АСЦО покладено на ДСНС України.  

Територіальні АСЦО приймають сигнали і повідомлення від загальнодержавної 

АСЦО та здійснюють оповіщення районних державних адміністрацій, виконавчих органів 

міських рад, суб‗єктів господарювання та сил цивільного захисту, що включені в 
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територіальну схему оповіщення населення, яке проживає на території відповідного регіону.  

Місцеві АСЦО приймають сигнали і повідомлення від територіальної системи та 

здійснюють оповіщення сільських та селищних рад, суб‗єктів господарювання та населення 

району, міста.  

Спеціальні системи оповіщення функціонують на гідротехнічних спорудах і 

територіях, які потрапляють у зону катастрофічного затоплення, уздовж аміакопроводів, 

магістральних і відвідних нафто-, газопроводів, на атомних електростанціях і територіях у 

30-км зоні навколо атомної електростанції (50-км зоні для Запорізької АЕС) для оповіщення 

чергових служб з питань цивільного захисту, персоналу об‗єктів та населення, яке 

знаходиться в зоні можливого ураження. 

Локальні системи оповіщення функціонують на об‗єктах, що за певних обставин 

можуть створити реальну загрозу виникнення аварії, зона можливого ураження від яких 

може поширюватися на населені пункти або території інших підприємств, установ і 

організацій, для оповіщення керівництва і персоналу таких об‗єктів, а також населення, яке 

проживає в зонах можливого ураження та інших підприємств, які розміщені в цих зонах.  

Об‗єктові системи оповіщення функціонують на об‗єктах, які за певних обставин 

можуть створити реальну загрозу виникнення аварії, зона можливого ураження від якої не 

виходить за їх територію. 

Спеціальні, локальні та об‗єктові системи оповіщення створюються і функціонують 

для оповіщення керівництва і персоналу цих об‗єктів та інших осіб, які перебувають на 

території таких об‘єктів або у зоні можливого ураження при загрозі або виникненні 

надзвичайних ситуацій. 

На об‘єктах підвищеної небезпеки з метою своєчасного виявлення на них загрози 

виникнення надзвичайних ситуацій та здійснення оповіщення персоналу та населення, яке 

потрапляє в зону можливого ураження, створюються та функціонують автоматизовані 

системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення 

населення у разі їх виникнення. 

Автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних 

ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення організаційно-технічно інтегровано 

до спеціальних, локальних та об‗єктових систем та інших систем оповіщення. 

Результати аналізу щодо стану утримання територіальних та місцевих систем 

централізованого оповіщення свідчать: 

середня площа покриття територіальними та місцевими системами централізованого 

оповіщення становить 74,6 % від площі населених пунктів;  

кращий показник в цьому питанні у Херсонській, Хмельницькій, Кіровоградській  

областях – 100%, Львівській, Полтавській, Чернівецькій областях – 90%; 

гірший показник – у Київській області – 19%, м. Києві – 20% та Тернопільській  

області – 38,4%. 

Передбачено та освоєно кошти на утримання систем централізованого оповіщення і 

експлуатаційно-технічне обслуговування (далі – ЕТО) апаратури оповіщення і зв'язку з 

місцевих бюджетів, зокрема:  

кращі показники: в Сумській області – 1 289,828 тис. грн, Миколаївській 

області – 866,495 тис. грн, м. Києві – 834,745 тис. грн, Львівській області – 697,2 тис. грн, 

Полтавській області – 550,0 тис. грн, в Запорізькій області – 520,0 тис. грн, Вінницькій 

області – 500,0 тис. грн.  

Не передбачалося коштів на реалізацію цих заходів у Дніпропетровській, Донецькій, 

Івано-Франківській, Одеській та Харківській областях. 

Заборгованість за утримання системи централізованого оповіщення з урахуванням 

заборгованості за попередні роки складає: у Дніпропетровській – 1 365,668 тис. грн,  

Одеській – 1 230,0 тис. грн, Київській – 1 102,8 тис. грн, Волинській – 578,766 тис. грн, 

Черкаській – 528,492 тис. грн, Миколаївській – 94,035 тис. грн. 
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Стан територіальних систем оповіщення  

Вінницька область 

У регіоні здійснювалась робота з підтримання в працездатному стані апаратури 

оповіщення. Проведена робота з удосконалення пунктів управління районних державних 

адміністрацій та міськвиконкомів міст обласного значення.  

Протягом року проводились: 

технічні перевірки працездатності внутрішньообласної системи централізованого 

оповіщення області з міського та позаміського запасних пунктів управління (4 – квартальні, 

1 – річна); 

щомісячні технічні перевірки телефонної системи централізованого виклику для 

оповіщення складу обласних комісій, ТЕБ та НС і евакуаційної, керівного складу обласних 

спеціалізованих служб цивільного захисту та фахівців Департаменту цивільного захисту 

облдержадміністрації. 

Обласна система централізованого оповіщення готова до використання за 

призначеністю. 

Волинська область 

Система зв‘язку та оповіщення області працює надійно, несанкціонованих запусків 

системи оповіщення не було, її технічне обслуговування проводиться якісно та згідно з 

графіком.  

Регіональна система оповіщення готова до використання за призначеністю. 

Дніпропетровська область  

За результатами комплексних технічних перевірок системи централізованого 

оповіщення області вона знаходиться в задовільному стані, готова до використання за 

призначеністю.  

Для оповіщення населення задіяні радіостанції Дніпропетровського 

радіотелевізійного передавального центру УКХ діапазону та телебачення.  

В області існують спеціальні системи оповіщення:  

по Дніпровському каскаду ГЄС; 

по трасі аміакопроводу ―Тольяті – Одеса‖;  

50 км зони від Запорізької АЄС, в яку потрапляють міста та райони області.  

Житомирська область  

За результатами комплексних технічних перевірок системи централізованого 

оповіщення області вона знаходиться в задовільному стані, готова до використання за 

призначеністю.  

До оповіщення населення області залучаються теле-, радіокомпанії. В 2015 році 

укладено договори про співробітництво з такими теле-,  радіокомпаніями: 

теле-, радіокомпанії (ТРК) ―Ефір‖  

теле-, радіокомпанії ―Союз–ТВ‖  

радіокомпанія ―Крок-радіо‖.  

Закарпатська область 

Територіальна автоматизована система централізованого оповіщення за результатами 

проведення комплексних технічних перевірок працездатна та готова до застосування за 

призначеністю. 

Експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури оповіщення здійснювалось 

відповідно до затверджених графіків проведення її експлуатаційно-технічного 

обслуговування.  

До оповіщення та інформування підприємств, установ, організацій та населення про 

загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, ускладнення гідрометеорологічної 

обстановки, прогноз розвитку та порядок дій за даних умови, передбачено залучення таких 

теле-,  радіокомпаній: ―Закарпаття – FM‖, Радіо ―Слатіна‖, ―Люкс – FM‖, ―Радіо FM– 

Версія‖, ―Тиса – FM‖, а також телерадіокомпанії ―Тиса – 1‖, ―M– Studio‖, ―Даніо‖, ―Хуст‖, 
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―Виноградiв – ТВ‖, ―Міжгір‘я – ТВ‖, ПП ―Горянка‖ та інтернет – видання. 

Упродовж 2015 року Управлінням цивільного захисту облдержадміністрації 

збільшено загальну кількість електросирен та гучномовців, включених до обласної системи 

централізованого оповіщення на 40 одиниць. Райдержадміністраціями та міськвиконкомами 

збільшено загальну кількість електросирен та гучномовців на 7 одиниць. 

Випадків несанкціонованого запуску регіональної системи централізованого 

оповіщення, упродовж 2015 року зафіксовано не було. 

Заходи щодо організації роботи зі створення систем забезпечення виклику екстрених 

оперативних служб по єдиному телефонному номеру 112. 

На території області триває впровадження системи екстреної допомоги населенню за 

єдиним телефонним номером 112. На сьогодні виклики від абонентів мобільного зв‘язку за 

телефонним номером 112 надходять на міські телефонні номери оперативно-диспетчерської 

служби оперативно-координаційного центру Управління ДСНС України у Закарпатській 

області.  

Запорізька область  

До інформування населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій 

залучаються такі  теле-, радіокомпанії  ―Перший‖, ―НТН‖, ―1+1‖, Радіо FM, програми ―УР-1‖. 

Проводиться робота щодо залучення до оповіщення населення операторів мобільного 

зв'язку.  

Для привертання уваги населення, перед передачею текстів оповіщення, включаються 

електросирени. Озвученість територій області електросиренами складає 68 % від загальної 

заселеної площі.  

Керівництво районів та міст області для поліпшення ситуації знаходить альтернативні 

способи оповіщення. Так, в районах, малозабезпечених елекросиренами, для сповіщення 

задіюються автомобілі служби охорони правопорядку, обладнані сигнально-гучномовними 

пристроями, а також заводські гудки і навіть церковні дзвони. 

За результатами комплексних технічних перевірок та своєчасного експлуатаційно-

технічного обслуговування обласна система централізованого оповіщення готова до 

виконання завдань за призначеністю. 

Заходи щодо організації роботи зі створення систем забезпечення виклику екстрених 

оперативних служб по єдиному телефонному номеру 112. 

Розробленні технічні умови для створення інформаційно-диспетчерської служби 

допомоги населенню 112. Забезпечено можливість здійснення дзвінків на номер 112 зі 

стаціонарних телефонів. Здійснення дзвінків на номер 112 з мобільних телефонів 

забезпечено операторами рухомого (мобільного) зв‘язку, крім оператора ―Life‖. 

Івано-Франківська область 

Стійке функціонування систем оповіщення забезпечувалось: 

своєчасним експлуатаційно-технічним обслуговуванням апаратури та технічних 

засобів оповіщення; 

проведенням комплексних технічних перевірок працездатності територіальних та 

місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення; 

залученням до оповіщення операторів рухомого (мобільного) зв‘язку; 

через удосконалення систем циркулярного виклику (заміна стійок циркулярного 

виклику СЦВ на програмно-апаратний комплекс АТРИС). 

Обласна система централізованого оповіщення готова до використання за 

призначеністю і дає можливість охоплення 85% заселеної території. 

Заходи щодо організації роботи зі створення систем забезпечення виклику екстрених 

оперативних служб по єдиному телефонному номеру 112 

1. Визначено приміщення (загальною площею 282 м для розміщення Центру 112.  

2. Складено та погоджено з філією ПАТ ―Укртелеком‖схему прив‘язки Центру 112 та 

служб екстреного виклику до їх  спецвузла. 

Кіровоградська область 
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За результатами проведення щорічної та щомісячних комплексних технічних 

перевірок обласної системи централізованого оповіщення з‘ясовано: 

система оповіщення Кіровоградської області знаходиться в справному стані та 

спроможна забезпечити своєчасне доведення сигналів та інформації до керівного складу і 

населення області; 

автоматизована система централізованого оповіщення цивільного захисту потребує 

модернізації з використанням сучасних технологій. 

Технічні засоби системи оповіщення підтримуються в готовності за допомогою 

відповідного експлуатаційно-технічного обслуговування цих засобів. 

Для поліпшення інформаційного забезпечення населення з теле-, радіокомпаніями 

області укладено договори про співробітництво та затверджено спільні інструкції про 

порядок оповіщення населення на випадок виникнення необхідності в оповіщенні населення 

у разі загрозиабо виникненнянадзвичайних ситуацій. 

Львівська область 

За результатами проведення щорічної та щомісячних комплексних технічних 

перевірок обласної системи централізованого оповіщення з‘ясовано: 

система оповіщення Львівської області знаходиться в справному стані й спроможна 

забезпечити своєчасне доведення сигналів та інформації до керівного складу і населення 

області; 

автоматизована система централізованого оповіщення цивільного захисту потребує 

модернізації з використанням сучасних технологій. 

Технічні засоби системи оповіщення підтримуються в готовності за допомогою 

здійснення їх відповідного експлуатаційно-технічного обслуговування. 

Для поліпшення інформаційного забезпечення населення з теле-, радіокомпаніями 

області укладено договори про співробітництво та затверджено спільні інструкції про 

порядок оповіщення населення на випадок виникнення необхідності в оповіщенні населення 

у разі  загрози або виникнення надзвичайних ситуацій.  

Апаратура оповіщення технічно справна, експлуатаційно-технічне обслуговування 

обладнання та технічних засобів оповіщення і зв‘язку проводиться своєчасно. Заборгованість 

за експлуатаційно-технічне обслуговування відсутня. 

У 2015 році залучено до оповіщення такі теле-, радіокомпанії: 

―Львівське радіо‖, УТ-1, ―НТКУ‖, ТРК―Львів‖, регіональні радіостанції ―Галичина 

ФМ‖, ―Львівська хвиля‖ та соціальна мережа ―Facebook‖. 

Миколаївська область 

Обласна система централізованого оповіщення знаходиться у постійній готовності і 

забезпечує доведення сигналів та інформації з питань цивільного захисту до органів 

місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, 

організацій і населення області. 

Оповіщення керівного складу області здійснюється на квартирні та службові 

телефони, які включені в стійки циркулярного виклику та мобільні телефони. 

Працездатність та технічне обслуговування апаратури оповіщення забезпечується 

через проведення комплексних технічних перевірок та своєчасне експлуатаційно-технічне 

обслуговування. 

За результатами проведення щорічної та щомісячних комплексних технічних 

перевірок обласної системи централізованого оповіщення з‘ясовано: 

система оповіщення цивільного захисту Миколаївської області знаходиться в 

справному стані та спроможна забезпечити своєчасне доведення сигналів та інформації до 

керівного складу і населення області; 

автоматизована система централізованого оповіщення цивільного захисту потребує 

модернізації з використанням сучасних технологій. 

Для поліпшення інформаційного забезпечення населення з теле-, радіокомпаніями 

області укладено договори про співробітництво та затверджено спільні інструкції про 
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порядок оповіщення населення на випадок виникнення необхідності в оповіщенні населення 

у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій. 

Одеська область 

За результатами проведення щорічної та щомісячних комплексних технічних 

перевірок обласної системи централізованого оповіщення з‘ясовано: 

система оповіщення Одеської області знаходиться в справному стані й спроможна 

забезпечити своєчасне доведення сигналів та інформації до керівного складу та населення 

області; 

автоматизована система централізованого оповіщення цивільного захисту потребує 

модернізації з використанням сучасних технологій. 

Технічні засоби системи оповіщення підтримуються в готовності за допомогою 

здійснення відповідного експлуатаційно-технічного обслуговування цих засобів. 

Для поліпшення інформаційного забезпечення населення з теле-, радіокомпаніями 

області укладено договори про співробітництво та затверджено спільні інструкції про 

порядок оповіщення населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій. 

Полтавська область 

За результатами проведення щорічної та щомісячних комплексних технічних 

перевірок обласної системи централізованого оповіщення з‘ясовано: 

система оповіщення Одеської області знаходиться в справному стані й спроможна 

забезпечити своєчасне доведення сигналів та інформації до керівного складу і населення 

області; 

автоматизована система централізованого оповіщення цивільного захисту потребує 

модернізації з використанням сучасних технологій. 

В області вжито заходів з модернізації системи централізованого оповіщення, а саме: 

використовується апаратно-програмний комплекс ―Атріс‖ для оповіщнння керівного 

складу області; 

залучаються оператори рухомого (мобільного) зв‘язку до оповіщення населення, через 

відправлення SMS-повідомлень на мобільні телефони. 

Технічні засоби системи оповіщення підтримуються в готовності через здійснення 

відповідного експлуатаційно-технічного обслуговування цих засобів. 

Для поліпшення інформаційного забезпечення населення з теле-, радіокомпаніями 

області укладено договори про співробітництво та затверджено спільні інструкції про 

порядок оповіщення населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій. 

Рівненська область 

За результатами проведення щорічної та щомісячних комплексних технічних 

перевірок обласної системи централізованого оповіщення з‘ясовано: 

система оповіщення Рівненській області знаходиться в справному стані й спроможна 

забезпечити своєчасне доведення сигналів та інформації до керівного складу і населення 

області; 

автоматизована система централізованого оповіщення цивільного захисту потребує 

модернізації з використанням сучасних технологій. 

Технічні засоби системи оповіщення підтримуються в готовності шляхом здійснення 

їх відповідного експлуатаційно-технічного обслуговування. 

Для поліпшення інформаційного забезпечення населення з телерадіоорганізаціями та 

операторами рухомого (мобільного) зв‘язку області укладено договори про співробітництво 

та затверджено спільні інструкції про порядок оповіщення населення у разі загрози або 

виникнення надзвичайних ситуацій. 

Сумська область 

За результатами проведення щорічної та щомісячних комплексних технічних 

перевірок обласної системи централізованого оповіщення з‘ясовано: 

система оповіщення Сумької області знаходиться в справному стані й спроможна 

забезпечити своєчасне доведення сигналів та інформації до керівного складу і населення 
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області; 

автоматизована система централізованого оповіщення цивільного захисту потребує 

модернізації з використанням сучасних технологій. 

Технічні засоби системи оповіщення підтримуються в готовності через здійснення їх 

відповідного експлуатаційно-технічного обслуговування. 

Для поліпшення інформаційного забезпечення населення з теле-, радіокомпаніями 

області укладено договори про співробітництво та затверджено спільні інструкції про 

порядок оповіщення населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій. 

Проведено роботу з удосконалення та реконструкції системи оповіщення  

у 2015 році на загальну суму 637,881 тис. грн. 

Тернопільська область 

За результатами проведення щорічної та щомісячних комплексних технічних 

перевірок обласної системи централізованого оповіщення з‘ясовано: 

система оповіщення Тернопільської області знаходиться в справному стані й 

спроможна забезпечити своєчасне доведення сигналів та інформації до керівного складу і 

населення області; 

автоматизована система централізованого оповіщення цивільного захисту потребує 

модернізації з використанням сучасних технологій. 

Технічні засоби системи оповіщення підтримуються в готовності через здійснення їх 

відповідного експлуатаційно-технічного обслуговування. 

Для поліпшення інформаційного забезпечення населення з теле-, радіокомпаніями 

області укладено договори про співробітництво та затверджено спільні інструкції про 

порядок оповіщення населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій. 

Харківська область 

За результатами проведення щорічної та щомісячних комплексних технічних 

перевірок обласної системи централізованого оповіщення з‘ясовано: 

система оповіщення Харківсьокої області знаходиться в справному стані й спроможна 

забезпечити своєчасне доведення сигналів та інформації до керівного складу і населення 

області; 

автоматизована система централізованого оповіщення цивільного захисту потребує 

модернізації з використанням сучасних технологій. 

Технічні засоби системи оповіщення підтримуються в готовності за допомогою 

здійснення їх відповідного експлуатаційно-технічного обслуговування. 

Для поліпшення інформаційного забезпечення населення з теле-, радіокомпаніями 

області укладено договори про співробітництво та затверджено спільні інструкції про 

порядок оповіщення населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій. 

На експлуатаційно-технічне обслуговування регіональної автоматизованої системи 

оповіщення у 2015 році було виділено кошти у розмірі 900 тис. грн. 

Випадків несанкціонованого запуску регіональної автоматизованої системи 

оповіщення Харківської області у 2015 році не було. 

Херсонська область 

За результатами проведення щорічної та щомісячних комплексних технічних 

перевірок обласної системи централізованого оповіщення з‘ясовано: 

система оповіщення цивільного захисту Херсонської області знаходиться в справному 

стані й спроможна забезпечити своєчасне доведення сигналів та інформації до керівного 

складу і населення області; 

автоматизована система централізованого оповіщення цивільного захисту потребує 

модернізації з використанням сучасних технологій. 

Технічні засоби системи оповіщення підтримуються в готовності за допомогою 

здійснення їх відповідного експлуатаційно-технічного обслуговування. 

Для поліпшення інформаційного забезпечення населення з теле-, радіокомпаніями 

області укладено договори про співробітництво та затверджено спільні інструкції про 
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порядок оповіщення населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій. 

Готується пілотний проект пускового комплексу системи оповіщення м. Херсона.  

Хмельницька область 

За результатами проведення щорічної та щомісячних комплексних технічних 

перевірок обласної системи централізованого оповіщення з‘ясовано: 

система оповіщення цивільного захисту Хмельницької області знаходиться в 

справному стані й спроможна забезпечити своєчасне доведення сигналів та інформації до 

керівного складу і населення області; 

автоматизована система централізованого оповіщення цивільного захисту потребує 

модернізації з використанням сучасних технологій. 

Технічні засоби системи оповіщення підтримуються в готовності за допомогою 

здійснення їх відповідного експлуатаційно-технічного обслуговування. 

Для поліпшення інформаційного забезпечення населення з теле-, радіокомпаніями 

області укладено договори про співробітництво та затверджено спільні інструкції про 

порядок оповіщення населення у разі  загрози або виникнення надзвичайних ситуацій. 

Черкаська область 

За результатами проведення щорічної та щомісячних комплексних технічних 

перевірок обласної системи централізованого оповіщення з‘ясовано: 

система оповіщення цивільного захисту Одеської області знаходиться в справному 

стані й спроможна забезпечити своєчасне доведення сигналів та інформації до керівного 

складу і населення області; 

автоматизована система централізованого оповіщення цивільного захисту потребує 

модернізації з використанням сучасних технологій. 

Технічні засоби системи оповіщення підтримуються в готовності за допомогою 

здійснення їх відповідного експлуатаційно-технічного обслуговування. 

Для поліпшення інформаційного забезпечення населення з теле-, радіокомпаніями 

області укладено договори про співробітництво та затверджено спільні інструкції про 

порядок оповіщення населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій. 

Створено автоматизоване робоче місце оперативного чергового міського запасного 

пункту управління цивільного захисту обласної державної адміністрації з перехопленням 

мережі радіомовлення УР-1 та каналу телебачення ―Рось― обласної теле-, радіокомпанії.  

Чернівецька область 

За результатами проведення щорічної та щомісячних комплексних технічних 

перевірок обласної системи централізованого оповіщення з‘ясовано: 

система оповіщення цивільного захисту Одеської області знаходиться в справному 

стані й спроможна забезпечити своєчасне доведення сигналів та інформації до керівного 

складу і населення області; 

автоматизована система централізованого оповіщення цивільного захисту потребує 

модернізації з використанням сучасних технологій. 

Технічні засоби системи оповіщення підтримуються в готовності шляхом здійснення 

їх відповідного експлуатаційно-технічного обслуговування. 

Для поліпшення інформаційного забезпечення населення з теле-, радіокомпаніями 

області: Чернівецька ОДТРК, ТОВ міська ТРК ―Чернівці‖, TOB ―Телерадіокомпанія А.С.С.‖, TOB 

телерадіокомпанія ―Станція‖, КП ―Телерадіоорганізація Сокиряни‖ (радіо) укладено договори про 

співробітництво та затверджено спільні інструкції про порядок оповіщення населення у разі 

загрози або виникнення надзвичайних ситуацій. 

Відмов у роботі та випадків несанкціонованого спрацювання апаратури оповіщення 

протягом 2015 року не було. Апаратура оповіщення та зв‘язку працювала в штатному 

режимі. 

 

Висновки  

1. Діюча система централізованого оповіщення перебуває у справному стані та готова 
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до передачі сигналів про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій до керівного складу 

територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту, її ланок та 

населення в мирний час та особливий період. 
2. Апаратура, що використовується в діючих системах централізованого оповіщення, 

вичерпала ресурс експлуатації, застаріла і знята з виробництва. Ремонтні комплекти 

використано повністю. Через надмірні строки експлуатації збільшується кількість технічних 

несправностей. Мережа проводового радіомовлення (радіоточок), що залучається до 

оповіщення населення, скорочується кожен рік.  

3. Існуючі системи оповіщення населення потребують модернізації з урахуванням 

розвитку сучасних (цифрових) технологій обробки, зберігання та передачі інформації 

(перехід з аналогової на цифрову обробку, зберігання та передачу сигналів оповіщення та 

інофрмації).  

4. На сьогодні нормативно – правові акти у сфері організації оповіщення у разі 

загрози або виникнення надзвичайних ситуацій не відповідають сучасним вимогам, зокрема: 

не передбачено залучення до оповіщення населення мобільних операторів зв'язку, інтернет – 

провайдерів, теле-, радіокомпаній; виникають проблеми під час укладання договорів на 

здійснення ЕТО апаратури оповіщення і зв'язку між органами виконавчої влади та 

профільними підприємствами. Враховуючи вищезазначене, нормативно-правові акти у сфері 

організації оповіщення та зв‘язку потребують вдосконалення. З метою вирішення цих 

питаннь Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України розробляє 

Тимчасову інструкцію про порядок ЕТО апаратури оповіщення і зв'язку цивільного захисту. 

ДСНС України підготувала проект постанови Кабінету Міністрів України ―Про затвердження 

Положення з організації оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій та 

організації зв‘язку у сфері цивільного захисту‖, зазначений проект проходить процедуру 

погодження із заінтересованими центральними та місцевими органами виконавчої влади. 
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5.2 Захисні споруди цивільного захисту 

За сучасних умов, під час проведення антитерористичної операції на сході нашої 

країни складно проводити евакуаційні заходи в стислі терміни.  

У цьому випадку укриття населення у захисних спорудах цивільного захисту стає 

єдиним можливим і ефективним способом захисту. 

Практично в багатьох країнах світу на всіх етапах розвитку цивільного захисту 

особливе значення надається створенню мережі захисних споруд і укриттів.  

Найбільших успіхів у цьому досягли США, ФРН, Швеція і Швейцарія.  

В основу створення системи захисного будівництва тут покладений принцип 

максимального використання наявних підземних споруд, виробок і природних порожнин.  

Наприклад, в США, починаючи з 1950 р., проводилась широка компанія з обстеження 

та пристосування під укриття захищених приміщень у наявних і споруджуваних будинках, 

покинутих виробках, шахтах.  

Як результат, в країні зареєстровано 250 тисяч придатних під укриття приміщень на 

238 млн місць.  

У ряді країн – ФРН, Великобританії, Данії і Норвегії– для укриття населення широко 

застосовуються підземні споруди багатоцільової призначеності (склади, спортивні споруди, 

кафе, кінотеатри тощо), які у разі потреби можуть бути в найкоротші терміни переобладнані 

в притулки.  

У Франції, Італії та Бельгії будівництво нових укриттів і притулків практично не 

ведеться. Обґрунтовується це тим, що в цих країнах більшість будівель кам‘яні з 

підвальними приміщеннями, які в разі необхідності після невеликого дообладнання можуть 

бути використані як протирадіаційні укриття.  

Для цих же цілей передбачається використовувати тунелі, станції метро тощо. 

Аналіз сучасних війн, військових конфліктів показує, що бойові дії, як правило, 

ведуться сучасною високоточною зброєю, яка не передбачає суцільного враження території. 

Застосування засобів ураження як з одного, так із іншого боку показує, що удари завдаються 

по певним цілям та скупченню військовиків. 

Розвиток засобів ураження, збільшення масштабів їх уражальної дії вимагає пошуку 

надійних та економічних способів захисту населення. Це важливо ще й тому, що в мирний 

час наслідки надзвичайних ситуацій (далі – НС) техногенного характеру стали схожими з 

дією уражальних факторів сучасної зброї.  

Як відомо, з метою захисту населення в НС використовуються різні способи та 

засоби,серед яких, важливе значення приділяється укриттю населення в захисних спорудах.  

У сучасних умовах, незважаючи на те, що безпосередня загроза прямої агресії проти 

України зменшилась, військова небезпека зберігається. За певних умов вона може перерости 

у військові конфлікти різного роду та дії, становити небезпеку для населення. 

Прийняті останніми роками рішення щодо скорочення ядерних потенціалів, заборони 

та знищення хімічної зброї знижують можливість залучення зброї масового ураження у 

сучасних війнах та збройних конфліктах, але повністю її не виключають. 

Правовою основою цивільного захисту є Конституція України, Кодекс цивільного 

захисту України, а також нормативно–правові акти. 

Цивільний захист – це функція держави, спрямована на захист населення, територій, 

навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій через їх 

запобігання, ліквідацію наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний час та в 

особливий період. 

Залежно від характеру походження подій, що можуть зумовити виникнення НС на 

території України, визначаються такі види надзвичайних ситуацій: 

1) техногенного характеру; 

2) природного характеру; 

3) соціальні; 

4) військові. 
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Війни на нашій планеті не зникають, але розвиваються разом з цивілізацією. Є різні 

класифікації видів війн: за їх цілями та завданнями, масштабами, театром військових дій, 

типом озброєння. 

Настала ера високоточних озброєнь. Ракети з доставкою в 2000 км вражають ціль з 

точністю в три метри. Здавалось, що залучати таку зброю, яка знищує населення, ніхто не 

буде,але основна мета її використання – руйнування інфраструктури міст, об‘єктів 

життєзабезпечення, системи управління державою, виникнення вторинних джерел ураження 

під час руйнування ПНО, активізація населення, яке вийде на протест.  

Мета такої війни або терористичних актів полягає в тому, щоб органи виконавчої 

влади не змогли впоратись з такою НС. Довести населення до такого критичного стану, коли 

люди дають згоду на все тільки щоб діти не вмирали від голоду, холоду та хвороб. 

Використовують населення як підривний засіб, здатний підірвати державу зсередини. 

Цю методику військові вже відпрацювали в Лівії, Югославії. Прикладом такої моделі є 

військові дії та терористичні акти на території України, але обходиться без ракет, з 

посиленням пропагандистської роботи терористами. Захист населення, в разі терористичних 

актів є завданням усіх органів управління системи ЦЗ у сучасних умовах. 

Метою заходів захисту населення згідно з Кодексом цивільного захисту України є 

запобігання або максимальне зниження можливості ураження населення. Здійснення цих 

заходів повністю передбачає створення необхідних умов для збереження життя та здоров‘я 

людини в умовах військового часу. 

Загальні принципи захисту населення випливають з основних положень Конституції 

України, Кодексу цивільного захисту України та Закону України ―Про основи національної 

безпеки України‖, що охоплює:  

1) захист від небезпек, які виникають під час проведення військових дій або 

внаслідок цих дій, якому підлягає все населення України, а також іноземні громадяни, які 

проживають або перебувають на території України. 

2) заходи з підготовки та заходи захисту населення плануютьзавчасно, проводять, 

по можливості, у мирний час, нарощують у прогнозований період та доводять до необхідних 

об‘ємів з початку війни або військового конфлікту. 

3) заходи захисту населення планують і здійснюють диференційовано, з 

урахуванням економічного і політичного потенціалу окремих міст, районів та обсягів 

економіки, з урахуванням ступеня можливої небезпеки. 

4) зміст, об‘єм та терміни проведення заходів захисту населення визначаються з 

урахуванням економічних можливостей та політичної обстановки, виходячи із принципу 

необхідної достатності, який припускає вибір оптимального варіанту захисту, поєднання 

соціально–економічних інтересів та інтересів цивільного захисту, підвищення рівня 

універсальності засобів захисту як за умов військового, так і мирного часу. 

5) заходи захисту населення повинні забезпечити зменшення загрози життя і 

здоров‘ю населення та знизити втрати як від небезпек, що виникають внаслідок військових 

дій, так і від НС. 

Завданням захисту населення і територій згідно з Кодексом цивільного захисту 

України є укриття населення у захисних спорудах (сховищах та протирадіаційних укриттях). 

Для побудови ефективної системи ЦЗ необхідно розуміти, які загрози можуть нас 

чекати у найближчому та віддаленому майбутньому, до чого треба бути готовим. Виходячи з 

зазначеного вище, треба змінювати наші погляди на теорії ЦЗ та практичні заходи. 

Традиційно за основу береться класифікація засобів ураження, які існують на озброєні 

країн потенційного агресора. Для того, щоб ефективно захистити населення, насамперед 

необхідно оцінювати не вражаючі характеристики зброї, а мету, яку  переслідують у разі її 

використання. 

Аналізування сучасних війн довело, що під час бойових дій використовується 

високоточна зброя, яка не передбачає ураження великих площ. Удари завдаються по 
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визначеним об‘єктам та скупченням військ,при цьому залучаються осколочні та фугасні 

боєприпаси. 

Виходячи з результатів аналізу сучасного стану ведення війни у невеликих містах, 

селищах, де відсутні великі стратегічні та ПНО, основнуувагу необхідно приділити 

обладнанню укриттів. 

На відміну від сховищ, які будувались у минулому столітті, укриття не повинні 

розраховуватись на ядерну зброю, а мають захистити населення від осколків снарядів, мін, 

набоїв та зруйнованих будівель.  

Станом на 31.12.2015 в Україні на обліку є 22 202 захисні споруди цивільного захисту 

(5222 сховища та 16980 протирадіаційних укриттів). У порівнянні з 2014 роком кількість 

захисних споруд зменшилась на 93 одиниці (всі – протирадіаційні укриття). 

Основна частина захисних споруд цивільного захисту призначена для укриття 

найбільшої працюючої зміни суб‘єктів господарювання, а також населення у зонах 

спостереження навколо АЕС. Разом з цим переважна частина населення (більше 80 відсотків) 

планується до укриття у спорудах подвійної призначеності та найпростіших укриттях. 

Загалом з урахуванням наявних захисних споруд цивільного захисту, споруд подвійної 

призначеності та найпростіших укриттів,ними забезпечено понад 90 відсотків населення 

України.  

За результатами здійснених перевірок, готовими до використання за призначеністю 

визнані 9 відсотків захисних споруд, обмежено готовими – 57 відсотків, 34 відсотки – не 

готові до використання за призначеністю. У порівнянні з 2014 роком стан готовності 

покращився на 8 відсотків від загальної кількості захисних споруд. 

На сьогодні однією з основних причин неготовності захисних споруд до використання 

за призначеністю є невідповідність діючим вимогам їх фільтровентиляційного обладнання, 

зокрема через перевищення граничних термінів експлуатації фільтрів-поглиначів та 

необхідності їх заміни. Разом з цим фільтри-поглиначі для фільтровентиляційного 

обладнання захисних споруд, передбачені ДБН В 2.2.5–97 ―Будинки і споруди. Захисні 

споруди цивільної оборони‖, в Україні не виробляються. До останнього часу їх єдиним 

виробником залишалася Російська Федерація, імпорт з якої на сьогодні є неможливим. 

ДСНС України вбачає серед можливих варіантів розв‘язання зазначеної проблеми 

шляхи налагодження виробництва фільтровентиляційного обладнання українськими 

виробниками, а також сертифікацію відповідно до вимог законодавства обладнання 

іноземного виробництва.  

Упродовж 2015 року тривало виконання заходів з проведення технічної інвентаризації 

захисних споруд цивільного захисту як об‘єктів нерухомого майна. Так, станом на 31.12.2015 

завершено технічну інвентаризацію на 56,4 відсотків захисних споруд (2014 рік – 49 

відсотків). Зокрема завершено технічну інвентаризацію на 60,9 відсотка захисних споруд 

державної форми власності, 68 відсотка – комунальної, 33,1 відсотка – приватної форми 

власності. 

У зв‘язку з необхідністю визначення правових засад створення, утримання та обліку 

захисних споруд цивільного захисту ДСНС України розробила, погодила з усіма обласними 

та Київською міською державними адміністраціями, зацікавленими центральними органами 

виконавчої влади, а також удосконалила з урахуванням наданих пропозицій проект 

постанови Кабінету Міністрів України ―Про затвердження Порядку створення, утримання 

фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку і Порядку використання у 

мирний час захисних споруд цивільного захисту для господарських, культурних та 

побутових потреб‖. 

Метою прийняття акта є визначення порядку створення та утримання фонду захисних 

споруд цивільного захисту для захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій в 

мирний час та особливий період, використання його для господарських, культурних та 

побутових потреб у мирний час, ведення обліку захисних споруд цивільного захисту. 
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На сьогодні проект постанови має особливу актуальність з огляду на проведення 

антитерористичної операції на сході країни, можливу агресію з боку сусідньої держави та 

пов‘язану з цим необхідність забезпечення захисту життя та здоров‘я громадян України за 

допомою їх укриття у захисних спорудах цивільного захисту. 

За результатами вивчення та аналізу досвіду місцевих підрозділів ДСНС, а також 

структурних підрозділів з питань цивільного захисту місцевих державних адміністрацій та 

органів місцевого самоврядування Донецької та Луганської області з організації укриття 

населення у захисних спорудах встановлено, що укриття у захисних спорудах цивільного 

захисту під час проведення бойових дій є найбільш ефективним видом захисту населення. 

Разом з цим потребує перегляду концепція укриття населення у захисних спорудах 

цивільного захисту, що насамперед, повинні бути призначені для захисту від вражаючих 

факторів звичайних засобів ураження, а також максимально наближені до місця перебування 

(проживання, роботи) осіб, які повинні у них переховуватись. 

Як показала практика організації захисту населення під час проведення АТО, 

найменш захищеними від ураження є мешканці багатоквартирних житлових будинків, 

оскільки населення, яке проживає в одноповерховому приватному житловому секторі має 

змогу швидко укритись у власних погребах та інших заглиблених приміщеннях, що є 

максимально ефективним у разі раптового обстрілу. 

Необхідність організації укриття населення у захисних спорудах, які розташовані на 

відстані, що забезпечує прибуття до них населення впродовж 1 – 2 хв, підтверджується 

результатами вивчення і наявного досвіду іноземних держав, зокрема Ізраїлю. З огляду на це, 

найбільш ефективним і економічно обґрунтованим є будівництво споруд подвійної 

призначеності.  

Натомість на сьогодні у проектній документації нового будівництва, насамперед 

громадської забудови, захисні споруди або інші споруди і приміщення, в яких можна 

організувати укриття населення, відсутні. Забудовники не зацікавлені у будівництві захисних 

споруд і фактично перекладають тягар організації укриття на органи місцевого 

самоврядування, які виділяють землю під будівництво і відповідно до законодавства повинні 

нести відповідальність за організацію цивільного захисту населення на відповідних 

територіях. Через обмеженість місцевих бюджетів органи місцевого самоврядування 

забезпечити укриття через організування будівництва швидкоспоруджуваних захисних 

споруд не в змозі. Держава коштів на будівництво захисних споруд також не виділяє. Таким 

чином, власники, збудованих за роки незалежності багатоквартирних житлових будинків, 

залишаються без укриття. 

Зазначене є результатом недосконалості законодавства, що діє у сфері містобудівної 

діяльності та дає забудовникам змогу уникнути зайвих (на їх погляд) витрат і отримати 

максимальні прибутки.  

Так, законодавство, яке діє у сфері містобудівної діяльності, насамперед державні 

будівельні норми, вимог щодо обов‘язкової наявності у проектах житлових будинків 

(масивів) споруд, призначених для укриття населення, не містить. Наявні вимоги ДБН В.2.2–

15–2005 ―Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення‖ сформульовані таким 

чином, що дають забудовникам змогу уникнути питання будівництва споруд (приміщень), 

призначених для укриття населення. 

Відповідно до статті 9 Закону України ―Про регулювання містобудівної діяльності‖ 

розроблення, затвердження, перегляд, внесення змін і скасування державних будівельних 

норм, а також національних стандартів і кодексів усталеної практики здійснює центральний 

орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 

будівництва, містобудування та архітектури (Мінрегіон). Як розробники цих будівельних 

норм виступають науково-дослідні та проектні організації у сфері будівництва. Отже, 

повноваження щодо визначення вимог будівельних норм і правил фактично належать 

організаціям, які не завжди зацікавлені у встановленні вимог, що ускладнюють їх діяльність. 

Разом з цим проектну документацію на переважну більшість об‘єктів житлового будівництва 
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мають право розробляти суб‘єкти господарювання або фізичні особи, які не мають 

відповідної спеціальності. 

З урахуванням цього ДСНС України підготовила пропозиції щодо внесення 

відповідних змін до законодавства, зокрема Кодексу цивільного захисту України, ряду 

державних будівельних норм та національних стандартів. 

З огляду на вищезазначене та з метою усунення передумов погіршення стану укриття 

населення у 2016 році основні зусилля необхідно зосередити на розв‘язанні зазначених 

завдань: 

1. Переглянути положення Кодексу цивільного захисту України щодо укриття 

населення у захисних спорудах цивільного захисту з метою їх упорядкування відповідно до 

вимог, які застосовуються до захисних споруд у Європейському Союзі (ЄС).  

2. Внести відповідні зміни до законодавства, зокрема до Закону України ―Про 

регулювання містобудівної діяльності‖, інших пов‘язаних з ним законодавчих актів, 

державних будівельних норм щодо інженерного захисту населення. 

3. Внести зміни до нормативно-правових актів та нормативних документів, а саме: 

постанови Кабінету Міністрів України ―Про затвердження Порядку створення, 

утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку і порядку 

використання у мирний час захисних споруд цивільного захисту для господарських, 

культурних та побутових потреб‖; 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 року № 1473 ―Про 

підготовку та проведення у 2009–2014 роках технічної інвентаризації захисних споруд 

цивільної оборони (цивільного захисту)‖щодо термінів проведення інвентаризації; 

ДБН В.2.2–5–97 Будинки і споруди. Захисні споруди цивільної оборони. 

4. Розробити нормативно–технічні документи: 

переглянути ДБН В.1.2–4–2006 ―Інженерно-технічні заходи цивільного захисту‖та 

розробити нові; 

розробити нормативно-технічні документи з пристосування метрополітенів для 

потреб цивільного захисту; 

типові проекти швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту для 

будівництва за сучасних умов. 

5. Унормувати питання, пов‘язані з проектуванням та будівництвом споруд подвійної 

призначеності як основного виду споруд, що можуть бути використані для укриття 

населення. 

6. Завершити проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного 

захисту, як об‘єктів нерухомого майна. 

7. Налагодити виробництво фільтровентиляційного обладнання для захисних споруд 

цивільного захисту українськими виробниками, встановити порядок сертифікації та заміни 

застарілого фільтровентиляційного обладнання аналогами іноземного виробництва. 

8. Розробити рекомендації щодо створення типових проектів швидкоспоруджуваних 

захисних споруд із найменш економічних сучасних будівельних конструкцій, які 

виготовляються серійно на підприємствах будівельної індустрії. 

9. Провести роботи щодо встановлення вимог та методів випробувань щодо продукції, 

яка застосовується в захисних спорудах цивільного захисту. 
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5.3 Інженерний захист територій 

Інженерний захист територій– це комплекс організаційних та інженерно–технічних 

заходів, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, забезпечення 

захисту територій, населених пунктів та суб‘єктів господарювання від їх наслідків та 

небезпеки, що може виникнути під час військових (бойових) дій або внаслідок таких дій, а 

також створення умов для забезпечення сталого функціонування суб‘єктів господарювання і 

територій в особливий період. 

Інженерний захист територій включає: 

1) проведення районування територій за наявністю потенційно небезпечних об‘єктів і 

небезпечних геологічних, гідрогеологічних та метеорологічних явищ і процесів, а також 

ризику виникнення надзвичайних ситуацій, пов‘язаних з ними; 

2) віднесення міст до відповідних груп цивільного захисту та віднесення суб‘єктів 

господарювання до відповідних категорій цивільного захисту; 

3) розроблення та включення вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту 

до відповідних видів містобудівної і проектної документації та реалізація їх під час 

будівництва і експлуатації; 

4) урахування можливих проявів небезпечних геологічних, гідрогеологічних та 

метеорологічних явищ і процесів та негативних наслідків аварій під час розроблення 

генеральних планів населених пунктів і ведення містобудування; 

5) розміщення об‘єктів підвищеної небезпеки з урахуванням наслідків аварій, що 

можуть статися на таких об‘єктах; 

6) розроблення і здійснення заходів щодо безаварійного функціонування об‘єктів 

підвищеної небезпеки; 

7) будівництво споруд, будівель, інженерних мереж і транспортних комунікацій із 

заданими рівнями безпеки та надійності; 

8) будівництво протизсувних, протиповеневих, протиселевих, протилавинних, 

протиерозійних та інших інженерних споруд спеціальної призначеності, їх утримання у 

функціональному стані; 

9) обстеження будівель, споруд, інженерних мереж і транспортних комунікацій, 

розроблення та здійснення заходів щодо їх безпечної експлуатації; 

10) інші заходи інженерного захисту територій залежно від ситуації, що склалася. 

Підвищення ступеня захищеності населення і територій України від надзвичайних 

ситуацій, зменшення ризиків виникнення та мінімізація наслідків надзвичайних ситуацій 

техногенного і природного характеру (далі – надзвичайні ситуації) належить до пріоритетних 

завдань єдиної державної системи цивільного захисту. 

За результатами аналізу функціонування єдиної державної системи цивільного 

захисту впровадження на території України сучасних принципів регулювання у сфері 

техногенної та природної безпеки здійснюється повільними темпами. 

Відповідно до Закону України ―Про Загальнодержавну цільову програму захисту 

населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 

2013–2017 роки‖ затверджено програму, якою передбачено заходи щодо захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій за напрямами ―Інженерний захист територій від 

надзвичайних ситуацій‖ та ―Запобігання виникненню та ліквідація наслідків надзвичайних 

ситуацій на об‘єктах і територіях, що характеризуються незадовільним техногенним та 

екологічним станом‖. 

Аналіз виникнення та розвитку надзвичайних ситуацій, що стались на території нашої 

держави, свідчить про необхідність проведення комплексу запобіжних організаційних та 

інженерно-технічних заходів. 

Відповідно до Зведеного загальнодержавного переліку суб‘єктів господарювання до 

категорій цивільного захисту віднесено 2716 таких суб‘єктів, з них об‘єктів центральних 

органанів виконавчої влади – 1029 та місцевих органів виконавчої влади – 1687. 
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До категорії ЦЗ особливої важливості віднесено 246 суб‘єктів господарювання, до 1 

категорії ЦЗ – 414, до 2 категорії ЦЗ – 2056. 

Актуальність проблеми забезпечення природно-техногенної безпеки населення і 

територій зумовлена тенденціями зростання втрат серед людей і шкоди, заподіяної  

територіям, що спричиняються небезпечними природними явищами, промисловими аваріями 

і катастрофами. Ризик виникнення надзвичайних ситуацій на території України залишається 

високим. Зростає масштабність наслідків аварій, катастроф і стихійних явищ. 

На сьогодні природне і техногенне становище України характеризується рядом 

небезпечних факторів.  

Унаслідок глобальної зміни клімату та її регіонального прояву почастішали випадки 

виникнення небезпечних явищ природного характеру, зокрема:  

геологічних процесів, у тому числі зсувних, на території майже 200 міст і селищ 

міського типу та тисячі сільських населених пунктів увсіх регіонах;  

гідрогеологічних, у тому числі підтоплень, у зоні впливу яких перебуває більше 

тисячі населених пунктів;  

гідрометеорологічних – надзвичайно сильні опади, шквали, смерчі, урагани, паводки, 

засухи, сильна спека, крупний град, сильна ожеледь, що спостерігаються в усіх регіонах;  

лісових пожеж, які щороку створюють загрозу виникнення надзвичайних ситуацій у 

більшості регіонів.  

Територія України відзначається складною інженерно–геологічною обстановкою з 

чіткою тенденцією до зростання негативних проявів небезпечних геологічних процесів, що 

спричинено значним техногенним навантаженням, різким зменшенням обсягів робіт щодо 

інженерного захисту території, будинків і споруд, а також відсутністю чіткого регулювання 

та координації необхідних заходів. 

У цілому 9/10 території міських і сільських поселень зазнають впливу постійно 

діючих небезпечних геологічних процесів, що породжує серйозні проблеми в проектуванні, 

будівництві та експлуатації об‘єктів, значно збільшуючи витрати на ці цілі, вимагає вивчення 

і прогнозування цих процесів, їх картування та районування за складністю інженерно-

геологічних умов під час освоєння будівництвом. 

За даними фахівців на 60 % території України набули розвитку процеси 

карстоутворення, в тому числі на 27 % території проявився відкритий карст. Найбільш 

уражені ним території Волинської, Тернопільської, Чернівецької, Івано-Франківської, 

Львівської, Вінницької, Миколаївської областей та Автономної Республіки Крим. Особлива 

небезпек пов‘язана з ділянками розвитку відкритого карсту (вирви, колодязі, провалля), 

найбільш розвинутого у Волинській області на площі 594 км
2
, у Рівненській області –  

214 км
2
, Хмельницькій області – 4235 км

2
. 

Господарська діяльність зумовлює карстонебезпечність територій, призводить до 

аварій і катастроф. Слід зауважити, що карстові масиви поширені в межах 200 міст та 500 

населених пунктів міського типу на території України. 

Останніми роками різко збільшилася кількість аварій на закарстових територіях 

(Солотвино, Язів, Калуш, Ровенська АЕС, Бахмут, Одеса, Крим тощо). 

Таким чином, господарська діяльність є одним з основних факторів активізації 

карстового процесу. Якщо в 60–ті роки в Україні було відомо 109 провально-просадочних 

деформацій земної поверхні, що виникли внаслідок господарського освоєння закарстових 

територій (Донбас, Гірський Крим, Полісся), то на кінець 90-х років тільки в межах 10-ти 

ділянок їх нараховувалось понад 2500. Це супроводжувалось руйнуванням різних споруд, 

деформаціями комунікацій, ускладненнями експлуатації об‘єктів в межах міст та 

промислово-міських агломерацій, втратами гідроресурсів на водосховищах та земель на 

сільськогосподарських угіддях. 

Слід зазначити, що метеорологічні та геологічні небезпечні явища можуть бути 

взаємопов‘язані. Наприклад, аномальні опади можуть спричиняти різку активізацію 
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небезпечних геологічних процесів, особливо в гірських районах, таких як селі, бічна ерозія, 

зсуви. 

Спостерігаються  безгосподарське ставлення до освоєння територій, безвідповідальні і 

некваліфіковані дії при проектуванні, будівництві та експлуатації об‘єктів на ділянках із 

складними інженерно-геологічними умовами. 

У районах активної господарської діяльності (Прикарпаття, Крим, Донбас, Одеська, 

Дніпропетровська, Хмельницька та інші промислові міські агломерації) зафіксовано 10 тис. 

зсувів, всього на території України майже 20 тис. зсувів.  

Особливу увагу необхідно приділити проблемам зменшення ризику техноприродних 

зсувів на забудованих територіях. Ризик руйнівних (аварійних) проявів зсувів на схилах 

урбанізованих територій існує через неповне врахування всіх особливостей будови схилу, 

властивостей порід, наявності або виникнення в присхилових масивах ослаблених поверхонь 

і зон, дії на схили важкопрогнозованих стихійних процесів та явищ (землетрусів, ураганів, 

повеней, штормів). Значну роль в цьому відіграють техногенні впливи, виходи з ладу або 

неправильна експлуатація систем інженерного захисту. Існують також прорахунки, допущені 

при проектуванні і здійсненні забудови, проведенні заходівіз підготовки інженерного 

захисту та його здійсненні. Використання зсувних схилів для забудови територій в межах 

узбережжя Чорного і Азовського морів, долин рівнинних рік, гірських схилів Карпат і Криму 

обумовлює зростання ризику аварій та катастроф. Це спостерігалось у Закарпатській, 

Чернівецькій областях та в Автономній Республіці Крим. 

Розвиток зсувів створює аварійні і катастрофічні ситуації в Чернівцях, Снятин, 

Косові, Верховині, а також в зонах нафто- та газопроводів Карпатського регіону. 

Детально вивчені умови розвитку древніх зсувів у басейні р. Кам‘янка (Стрийський 

район Львівської області) вказують на можливість їх катастрофічної активізації з 

руйнуванням нафтопроводу ―Дружба‖ та моментальним викидом в річкову систему Дністра 

близько трьох тисяч кубометрів нафти і, як наслідок, повним екологічним знищенням р. 

Дністер, води якого є головним джерелом водопостачання Чернівецької та Одеської областей 

і Республіки Молдова. Це може призвести до екологічної катастрофи в Європі за 

масштабами близької до Чорнобильської. 

Небезпека руйнівних проявів на схилах річкових долин виникає у зв‘язку з розвитком 

процесів підтоплення, обводнення породних масивів з мереж водогону і каналізації. Саме ці 

процеси були додатковими факторами катастрофічної активізації зсувів у м. Чернівцях та  

с. Костинці Сторожинецького району Чернівецької області. 

В Україні, за даними Департаменту геології Мінекоресурсів, може бути підтоплено 

близько 884 тис. га земель, що дорівнює 15% території. В зону підтоплення потрапляють 525 

міст і селищ міського типу, 138 тис. приватних будинків. 

Значного підтоплення зазнають території Херсонської, Запорізької та Миколаївської 

областей, де підтоплено близько 200 населених пунктів у 35 районах. Серед майже 25 тисяч 

підтоплених будинків було пошкоджено або зруйновано 204. Додатково підтопленими були 

також окремі райони в Дніпропетровській, Рівненській, Львівській, Одеській областях та 

Автономній Республіці Крим. 

У цих районах іноді підтоплено до 30 % і більше територій промислово- міських 

агломерацій (ПМА). Площа підтоплених ділянок (з рівнем грунтових вод на глибині до 2 м) 

становить у Дніпропетровську близько 6.3 тис. га (18 % міської території), а на площі більше  

2 тис. га відбувається інтенсивний підйом (0.5–1.0 м в рік) рівня грунтових вод. 

У Луганську площа підтоплених ділянок перевищує 4 тис. га, при цьому в заплаві р. 

Луганки виявились підтопленими та періодично підтоплюваними заводські території.  

У Донецьку площі підтоплених земель становлять 5180 га (31 % міської території), а в 

Макіївці – 1690 га (42 %). За останнє десятиріччя загострилася проблема, пов‗язана з 

підтопленням міста Бердянська, де з 8265 га міської території підтоплено 1680 га (20 %). В 

зоні підтоплення знаходиться 1750 державних та приватних будівель, частина – в аварійному 

стані. 
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У Волинській області підтоплення та затоплення земель спорігається у 66 населених 

пунктах 8 районів області. Загальна площа підтоплених земель в таких містах як Луцьк, 

Ковель, Володимир-Волинський та Нововолинськ, складає понад 1100 га. 

У гірських частинах Карпат і Криму розвиваються селеві процеси. Тридцять міст, 

селищ та сільських населених пунктів в АР Крим, Закарпатській, Івано-Франківській, 

Львівській та Чернівецькій областях перебуввають під впливом селевих потоків.  

На 17 % території мають місце процеси підтоплення, що пов‘язано з багаторічним 

високим підйомом рівня грунтових вод; 80 % площ зрошення підпадають під процес 

техногенного підтоплення, а ураженість процесами засолення грунтів складає 11–25 %. 

Протягом 2014–2015 років фінансування зазначених заходів Програми за рахунок 

Державного бюджету не здійснювалось. 

Техногенне навантаження на геологічне середовище головним чином пов‘язане з 

розвитком гірничодобувної промисловості і розробкою корисних копалин. Характерними 

негативними процесами, які відбуваються в цих районах, є осушення, засолення, руйнування 

гірських порід і просадка над гірничими виробниками.  

У Кривбасі за загальної площі шахтних полів 74,5 км
2 

площа осідання складає 16,4 км, 

а величина просідання над гірничими виробниками досягає 3–3,5 м. Під заплавою р. Самари 

та її притоків знаходиться 35 вугільних площ Західного Донбасу, де зосереджено 4 % 

балансових запасів вугілля. Величина просідання земної поверхні досягла тут 2,7–5,6 м. 

З точки зору регіональних особливостей розвитку небезпечних геологічних процесів у 

межах кожного регіону України є свої відповідні умови. Одним із найбільш 

процесонебезпечних є Західноукраїнський регіон. 

Техногенне втручання у природний розвиток Чорноморського і Азовського 

узбережжя повсюдно супроводжується активізацією абразії, втратою землі і значними 

матеріальними збитками для територій, які мають високу екологічну і рекреаційну цінність. 

На морських узбережжях загальною довжиною 2630 км проявляються абразійні процеси – 

руйнується майже 60% узбережжя. 

На понад 69 % території України виявлено значну і максимальну ступінь зниження 

сейсмічної стійкості. Найбільш знижена сейсмостійкість ґрунтів на півдні України, у 

Донбасі, Прикарпатті, на північному заході. Близько 120 тис. км
2
території України 

знаходиться в зоні можливих землетрусів з інтенсивністю коливань ґрунту на поверхні землі 

від 6 до 9 балів.  

У зону землетрусів попадають 7 областей (Закарпатська, Тернопільська, Івано-

Франківська, Львівська, Чернівецька, Одеська і Республіка Крим) у –9935 осіб, 6066 

населених пунктів, 9735 підприємств. 

На території України в результаті руйнування гребель, дамб і водопропускних споруд 

на 12 гідровузлах та 16 водосховищах річок Дніпро, Дністер, Південний Буг, Сіверський 

Донець можливе виникнення катастрофічних затоплень.  Їх загальна площа може сягнути 

8294 км
2
, до якої потрапляють 536 населених пунктів та 470 промислових об‘єктів 

різноманітної призначеності. 

Найбільш небезпечними за своїми наслідками є зони можливого катастрофічного 

затоплення при руйнуванні споруд Дніпровського каскаду ГЕС, до яких потрапляє частина 

територій 8 областей, загальною площею понад 8 тис.км
2
, 463 населені пункти та понад 200 

промислових підприємств. Унаслідок цього явища можливе порушення роботи енергосистем 

(пошкодження до 2000 км ЛЕП), вихід з ладу мереж і споруд газового господарства, систем 

водопостачання, порушення транспортного сполучення. 

На теперішній час ДСНС України у взаємодії Міністерством регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України проводить роботу щодо 

супроводження та розроблення змін до таких нормативних документів: ДБН Б.1.1.5–2007, 

ДБН В.1.2–4–2006, ДСТУ Б А.2.2–7:2010 та Розробки програмного забезпечення 

―Електронна база вихідних даних розробки інженерно-технічних заходів цивільного захисту 

в проектній документації‖. 
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З початку 2015 року на запити замовників територіальними органами ДСНС України 

у взаємодії із місцевими органами виконавчої влади підготовлено та надано 778 вихідних 

даних (завдань) на розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту у 

проектній документації об‘єктів будівництва. 

Територіальні органи ДСНС України у взаємодії з місцевими органами виконавчої 

влади розглянули та погодили 409 завдань на розроблення розділу інженерно-технічних 

заходів цивільного захисту у містобудівній документації. 

Безпосередньо ДСНС України надано замовникам 54 таких завдання на розроблення 

розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту у проектній документації об‘єктів 

будівництва. 

Реалізація вимог цих заходів дозволить створити необхідні містобудівні умови для 

захисту персоналу та населення, сталого функціонування важливих для держави об‘єктів в 

особливий період. Система захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, як 

складова системи національної безпеки, являє собою комплекс загальнодержавних заходів, 

які забезпечують виконання організаційних, інженерно-технічних, протипожежних, 

санітарно-гігієнічних, протиепідемічних та інших заходів у сфері запобігання надзвичайним 

ситуаціям та ліквідації їх наслідків.  

Поєднання інженерно-технічних заходів цивільного захисту та організаційних заходів 

дозволяє підвищити рівень готовності до надзвичайних ситуацій, знизити ризик їх 

виникнення, а отже і зменшити витрати на ліквідацію наслідків. Одним із дієвих чинників 

ефективного функціонування системи запобігання надзвичайним ситуаціям та зменшення їх 

негативних наслідків є впровадження та реалізація інженерно-технічних заходів цивільного 

захисту, їх належне нормативне забезпечення.  

За наявною у ДСНС України інформацією ряд проектів розробляється без розділу 

інженерно-технічних заходів цивільного захисту та лише на стадії експертизи 

розпочинається розроблення цього розділу. Більшість вимог, викладених у вихідних даних 

на розроблення зазначених розділів, проектантами не враховується або враховується 

частково, тобто відпрацьовуються неякісно. Незважаючи на це, проекти отримують 

позитивні висновки експертизи, що є неприпустимим. 

З урахуванням вищезазначеного та з метою передумов погіршення стану територій 

необхідно вирішити такі питання: 

1. Розроблення і виконання регіональних програм інженерного захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій. 

2. Удосконалення вимог нормативних документів у сфері інженерного захисту 

територій з урахуванням інженерно–геологічних умов, гармонізація нових нормативів з 

європейськими нормами. 

3. Удосконалення норм і стандартів з урахуванням специфіки будівництва на 

територіях з небезпечними геологічними процесами. 

4. Дослідження стану територій навколо гідротехнічних споруд з оцінкою можливості 

виникнення небезпечних геологічних процесів (обвалів, карстів, ерозії).  

5. Створення та ведення Державного реєстру небезпечних територій у порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України. 

6. Створення комп‘ютерної системи підтримки ухвалення рішень за оцінкою 

технічного стану будівель і споруд на підставі бази даних, яка містить формалізовані наукові 

знання найбільш кваліфікованих фахівців будівельної галузі. 
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5.4 Медичний і біологічний захист, забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення 

Медичний захист 

Серед способів захисту населення у НС особливе місце посідає медичний захист. З 

досвіду відомо, щонадзвичайні ситуації, як правило, призводять до масової загибелі людей та 

їх ураження. Для зменшення ступеня ураження необхідно вживати невідкладних заходів 

щодо надання медичної допомоги потерпілим. 

Однозначного визначення терміну «медичний захист» у науково-технічній літературі 

не існує. В роботі Л.Шостак
1
 зазначається, що медичний захист за умов НС – це проведення 

комплексу організаційних, лікувально-профілактичних, санітарно-протиепідемічних і 

евакуаційних заходів, спрямованих на ліквідацію медико-санітарних наслідків НС.  

У законодавчих та нормативно-правових актах у сфері цивільного захисту існує лише 

перелік напрямів, які характеризують медичний захист. 

Так, відповідно до ст. 36 Кодексу цивільного захисту України
2
, медичний захист і 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення включає: 

надання медичної допомоги постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій, 

рятувальникам та іншим особам, які залучались до виконання аварійно-рятувальних та інших 

невідкладних робіт, гасіння пожеж, проведення їх медико-психологічної реабілітації. 

Медична допомога населенню забезпечується службою медицини катастроф, керівництво 

якою здійснює центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері охорони здоров‘я; 

планування і використання сил та засобів закладів охорони здоров‘я незалежно від 

форми власності; 

своєчасне застосування профілактичних медичних препаратів та своєчасне 

проведення санітарно-протиепідемічних заходів; 

контроль за якістю та безпекою харчових продуктів і продовольчої сировини, питної 

води та джерелами водопостачання; 

завчасне створення і підготовку спеціальних медичних формувань; 

утворення в умовах надзвичайних ситуацій необхідної кількості додаткових 

тимчасових мобільних медичних підрозділів або залучення додаткових закладів охорони 

здоров‘я; 

накопичення медичного та спеціального майна і техніки; 

підготовку та перепідготовку медичних працівників з надання екстреної медичної 

допомоги; 

навчання населення способам надання домедичної допомоги та правилам дотримання 

особистої гігієни; 

здійснення заходів з метою недопущення негативного впливу на здоров‘я населення 

шкідливих факторів навколишнього природного середовища та наслідків надзвичайних 

ситуацій, а також умов для виникнення і поширення інфекційних захворювань; 

проведення моніторингу стану навколишнього природного середовища, санітарно-

гігієнічної та епідемічної ситуації; 

санітарну охорону територій та суб‘єктів господарювання в зоні надзвичайної 

ситуації; 

                                                           
1

Шостак Л.Й. Механізми забезпечення взаємодії суб’єктів державної системи ліквідації медико-

санітарних наслідків надзвичайних ситуацій : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з 
державного управління / . Шостак Людмила Йосипівна ; Одеський регіональний інститут державного 
управління НАДУ при президентові України; наук. кер. Солоненко І.М. ‒Одеса : *б. в.+, 2014. ‒226 с. 

2 Кодекс цивільного захисту України: чинне законодавство із змінами та допов. на 25 липня 2013 року: 
(Відповідає офіц. текстові) – К.: Аперта 2013. – 102 с. 
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здійснення інших заходів, пов‘язаних з медичним захистом населення, залежно від 

ситуації, що склалася. 

Згідно з чинним законодавством
1
 медичний захист постраждалих від наслідків НС 

покладається на МОЗ та ДСНС України. 

Реалізація цих повноважень в системі ДСНС України здійснюється через залучення 

осіб сил ЦЗ (ОРСЦЗ, аварійно-рятувальні служби, формування ЦЗ, спеціалізовані служби 

ЦЗ, пожежно-рятувальні підрозділи (частини), а також мобільних медичних пунктів, що 

формуються на базі амбулаторно-поліклінічних закладів та медико-санітарних частин ДСНС  

відповідно до наказу МВС України.  

Відповідно до п.1 ст. 36 Кодексу цивільного захисту надання медичної допомоги 

населенню, постраждалому від НС, забезпечується службою медицини катастроф, 

керівництво якою здійснює центральний орган виконавчої влади, який забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров‘я.  

Служби медицини катастроф у вищезгаданому Кодексі (п.9, ст. 23) визначені як 

особливий вид аварійно-рятувальних служб сил ЦЗ, які діють у складі центрів екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф системи екстреної медичної допомоги, що 

створюються органами влади Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та 

Севастополя відповідно до закону.  

Для надання медичної допомоги постраждалому населенню вказаними законами 

передбачено використання сил та засобів закладів охорони здоров‘я незалежно від форми 

власності. Організацію та надання екстреної медичної допомоги на території відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці здійснює центр екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф, який за умов виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх 

наслідків, у разі потреби, залучає заклади охорони здоров‘я, які не входять до системи 

екстреної медичної допомоги, та їх працівників і технічні ресурси до надання медичної 

допомоги.  

Незважаючи на ряд важливих кроків, зроблених у розбудові служби медицини 

катастроф, залишається ряд нерозв‘язаних проблем. До них належать: 

недосконалість нормативно-правової бази; 

невідповідність матеріально-технічного, кадрового та фінансового забезпечення; 

завантаженість «швидкої» невластивими їй функціями; 

недосконалість алгоритмів опитування при прийомі виклику диспетчером; 

неузгодженість послідовності догоспітального та раннього госпітального етапів 

надання ЕМД; 

недосконалість системи навчання персоналу; 

необхідність уніфікації та стандартизації надання допомоги на догоспітальному етапі 

за європейськими стандартами; 

недосконалість співпраці з оперативно-рятувальними службами ДСНС та МВС 

України; 

До медичних засобів захисту населення при надзвичайних ситуаціях у мирний та 

військовий час належать протиепідемічні, санітарно-гігієнічні й спеціально-профілактичні 

заходи, що здійснюються для запобігання або послаблення ураження населення. 

Протиепідемічні засоби захисту мають на меті попередити поширення серед 

населення інфекційних хвороб. Вони передбачають: 

вивчення санітарно-епідеміологічного стану районів, де виникло або може виникнути 

інфекційне захворювання; 

проведення щеплень; 

проведення ізоляційних заходів та дезінфекції. 

                                                           
1

Закон України «Про екстрену медичну допомогу» *Текст+: офіц. текст прийнятий Верховною Радою 

України 05.07.2012: із змінами та доп. станом на 10.04.2014 / М-во юстиції України. ‒ К. : Відомості Верховної 
Ради, 2013, № 30. ‒ ст.340. 
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Санітарно-гігієнічні заходи захиступередбачають дотримання правил особистої 

гігієни, а також санітарний контроль за районами проживання людей, продуктами 

харчування, джерелами води. 

Спеціально-профілактичні засоби захисту – застосування протирадіаційних 

препаратів для зміцнення імунної системи людини у разі впливу іонізуючого 

випромінювання, отруйних та сильнодіючих отруйних речовин. 

Біологічний захист 

Головною метою захисту населення і територій під час надзвичайних ситуацій є 

забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання і ліквідації їх наслідків, 

зменшення руйнівних наслідків терористичних актів та військових дій. 

Захист від біологічних засобів ураження включає своєчасне виявлення факторів 

біологічного ураження залежно від їх виду і ступеня ураження, проведення комплексу 

адміністративно-господарських, режимно-обмежувальних і спеціальних протиепідемічних і 

медичних заходів. Біологічний захист передбачає: 

своєчасне використання колективних та індивідуальних засобів захисту; 

ведення режимів карантину і обсервації; 

знезаражування вогнища ураження; 

необхідне знезаражування людей, тварин тощо; 

своєчасну локалізацію зони біологічного ураження; 

проведення екстреної і специфічної профілактики; 

дотримання протиепідемічного режиму підприємствами, установами та організаціями 

незалежно від форм власності й господарювання і населенням. 

Біологічний захист населення, тварин і рослин додатково включає встановлення 

протиепідемічного, протиепізоотичного та протиепіфітотичного режимів та їх дотримання 

суб‘єктами господарювання, закладами охорони здоров‘я та населенням. 

Здійснення заходів біологічного захисту покладається на суб‘єктів забезпечення 

цивільного захисту. 

Медичний захист проводиться для зменшення ступеня ураження людей, своєчасного 

надання допомоги постраждалим та їх лікування, забезпечення епідемічного благополуччя в 

районах надзвичайних ситуацій. 

Біологічний захист включає своєчасне виявлення чинників біологічного зараження, 

визначення їх характеру і масштабів, проведення комплексу адміністративно-господарських, 

режимно-обмежувальних і спеціальних протиепідемічних та медичних заходів. 

Державний нагляд і контроль організовується з метою перевірення повноти і якості 

заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, забезпечення готовності органів 

управління, сил і засобів системи захисту населення і територій, посадових осіб до дій у разі 

виникнення цих ситуацій. 

Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення 

З метою запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини, 

локалізації та ліквідації їх спалахів та епідемій законодавство України передбачає 

організацію та проведення профілактичних і протиепідемічних заходів, зокрема щодо 

санітарної охорони території України, обмежувальних заходів стосовно хворих на інфекційні 

хвороби та бактеріоносіїв, виробничого контролю, у тому числі лабораторних досліджень і 

випробувань при виробництві, зберіганні, транспортуванні та реалізації харчових продуктів і 

продовольчої сировини та іншої продукції, при виконанні робіт і наданні послуг, а також 

організацію та проведення медичних оглядів і обстежень, профілактичних щеплень, 

гігієнічного виховання та навчання громадян, інших заходів, передбачених санітарно-

гігієнічними та санітарно-протиепідемічними правилами і нормами.  

Працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких може 

призвести до зараження цих працівників та (або) поширення ними інфекційних хвороб, 
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підлягають обов‘язковим профілактичним щепленням також проти інших відповідних 

інфекційних хвороб. У разі відмови або ухилення від обов‘язкових профілактичних щеплень 

у порядку, встановленому законом, ці працівники відсторонюються від виконання 

зазначених видів робіт. 

Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають 

обов'язковим профілактичним щепленням проти інших відповідних інфекційних хвороб, 

встановлюється МОЗ України.  

У разі загрози виникнення особливо небезпечної інфекційної хвороби або масового 

поширення небезпечної інфекційної хвороби на відповідних територіях та об'єктах можуть 

проводитись обов‘язкові профілактичні щеплення проти цієї інфекційної хвороби за 

епідемічними показаннями.  

Спрямованість, характер, обсяг і організація лікувально-профілактичної допомоги 

населенню у разі виникнення спалаху інфекційних захворювань визначаються, насамперед, 

характером інфекції та її епідемічними особливостями, а також конкретними місцевими 

умовами та можливостями. 

Основними принципами організації санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів 

є:  

єдиний підхід до організації санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів серед 

постраждалого населення;  

відповідність змісту й обсягу заходів медичній і санітарно-епідеміологічній 

обстановці;  

участь санітарно-епідеміологічної служби в організації екстреної медичної допомоги в 

умовах надзвичайних ситуацій, а також у проведенні відповідних заходів;  

постійна взаємодія медичних служб всіх міністерств та відомств країни з питань 

організації санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів серед населення.  

У надзвичайних умовах система заходів боротьби і профілактики повинна базуватися 

на даних епідеміологічної експертизи території, населених пунктів і прилягаючих зон, які 

були проведені попередніми роками. Роль цих заходів надзвичайно зростає в зв‘язку з 

раптовим погіршенням санітарно-гігієнічної та епідемічної обстановки не тільки у вогнищі 

катастрофи, але й у районах, що примикають. При цьому, чим більше в ураженій зоні 

індустріальних об‘єктів, тим більш складною може виявитися ситуація, яка виникла.  

В Україні, за офіційними статистичними даними галузевої звітності, щорічно 

реєструється до 8 млн випадків інфекційних хвороб, до 50 нозологій, що мають вплив на 

здоров‘я населення. Небезпека інфекційних хвороб зумовлена як шляхом передачі збудника 

(повітряно-крапельний, фекально-оральний), що призводить до швидкого зростання рівня 

захворюваності, так і особливостями перебігу з ускладненнями, що є причиною інвалідизації 

та летальних випадків, особливо у дітей. Крім того, незважаючи на досягнуті успіхи у галузі 

фармації у світі, все таки залишаються проблемні питання ефективної специфічної терапії 

ряду інфекційних хвороб. Тому світова медична спільнота визнає імунопрофілактику як 

ефективний та безпечний спосіб запобігання інфекційним хворобам.  

Якщо рівень охоплення щепленням цільових груп проти певної інфекційної хвороби 

сягає 90% та вище, можна стверджувати про її керованість, тому що формується 

імунізований захищений прошарок.  

Ефективність запобігання інфекційній патології, що керується імунопрофілактикою, 

визначається рівнем захворюваності інфекцією, проти якої проводиться щеплення, та має 

пряму (лінійну) залежність від рівня охоплення щепленнями. Так, у 2015 році рівень 

охоплення щепленням дітей віком до 1 року коливається від 36 % до 72 %  залежно від 

інфекції, проти якої вакцинують, тоді як в країнах Європи він є стабільним та перевищує 

90% (див. табл. 5.4.1 та рис. 5.4.1). 
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Таблиця 5.4.1 

Порівняльний аналіз рівнів охоплення профілактичними щепленнями дітей до 1 року в 

Україні та країнах Європейського регіону ВООЗ у період 2009 – 2015 роки 

 

 
Рисунок 5.4.1 - Порівняльний аналіз рівнів охоплення профілактичними щепленнями дітей 

до 1 року в Україні та країнах Європейського регіону ВООЗ у період 2009 – 2015 роки 

Керовані інфекції 
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
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Туберкульоз 96 94 92 95 90 94 95 95 80 95 57 95 36 95 

Поліомієліт 74 95 57 95 58 95 74 96 62 96 48 96 68 96 

Дифтерія, кашлюк, правець 71 95 52 94 50 94 76 96 60 96 38 96 42 96 

Кір, епідпаротит, краснуха 75 94 56 93 67 94 79 95 39 95 57 95 72 95 

Гепатит В 68 77 48 78 21 78 46 79 24 81 37 82 42 82 

Гемофільна інфекція 66 77 51 78 26 78 83 83 39 83 39 83 49 83 
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Тому, на думку В.М. Князевича, Н.П. Винник, можна стверджувати, що мова йде 

тільки про індивідуальний захист вакцинованих дітей, а не про вплив на циркуляцію 

збудника. Проблема з формуванням популяційного захисту від інфекційних хвороб через 

імунопрофілактику не є проблемою тільки сьогодення, тенденція до зниження рівня 

охоплення щепленнями почалась ще з 2009 року. Для інфекційних хвороб характерний 

епідемічний підйом рівня захворюваності з певною періодичністю, що залежить від 

епідхарактеру того чи іншого захворювання. Це пояснює те, що збільшення рівня 

захворюваності на «керовані» інфекції відмічається через деякий час після зниження рівня 

охоплення щепленням нижче 90%.  

Останніми роками набувають нестабільного некерованого характеру захворюваність 

на краснуху, епідемічний паротит, а також кашлюк (рис. 2.3.4). Наймасовішою інфекційною 

хворобою серед інфекцій, що керуються засобами специфічної профілактики, на сьогодні є 

краснуха. Майже 80% серед хворих припадає на дітей. 

Останніми роками стає очевидним загострення проблеми поліомієліту. Два випадки 

гострого в‘ялого паралічу у дітей, які не були імунізовані, та етіологія котрих підтверджена 

виділенням детерміновано змінених вакцинальних штамів поліомієліту першого типу, є 

результатом критично низького рівня охоплення щепленнями проти поліомієліту в усіх 

цільових групах.  

На діаграмах рисунку 5.4.1 наведені рівні щепленості дітей першого року життя від 

вказаних захворювань та їх порівняння зі станом імунізації в країнах Європейського регіону. 

Як видно з діаграм, в Україні, на відміну від європейських країн, склалася вкрай 

незадовільна картина щодо імунізації населення, зокрема дітей до 1 року. 

Про небезпеку спалаху поліомієліту експерти Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) 

попередили Україну ще на початку цього року. У квітні представник ЮНІСЕФ у Києві 

Джованна Барберіс заявила, що в країні високі ризики швидкого поширення інфекційних 

захворювань, адже лише половина українських дітей вакцинована належним чином. Це 

найнижчий рівень охоплення вакцинацією серед країн Європи. Через чотири місяці 

застереження ЮНІСЕФу стало сумною реальністю – в Україні зафіксовано спалах 

поліомієліту. Україна вже вдруге потрапила до списку таких країн, як Нігерія, Республіка 

Конго, Сирія і Мадагаскар, де недавно були зафіксовані спалахи поліомієліту. Останній 

випадок цієї хвороби в Україні був зафіксований у 1993 році. Тоді після масової кампанії 

щодо вакцинації поширення інфекції в країні було зупинено
1
.  

Зараз така ситуація знову виникла через багаторічне недостатнє охоплення 

вакцинацією. За даними МОЗ України впродовж 2014 року перше щеплення від поліомієліту 

отримало менше половини дітей. У 2015 рівень вакцинації підвищився та склав 68 % Проте 

він також є дуже низьким. І така ситуація не тільки з цими щепленнями.  

За інформацією голови парламентського комітету з питань охорони здоров‘я Ольги 

Богомолець, рівень вакцинації дітей надзвичайно низький – впродовж 2014 року необхідні 

щеплення були зроблені всього лише половині українських дітей. У 2015 році щепленість 

складала 36 – 72 %, хоча в 2009 році цей показник становив близько 80 %, а проти 

туберкульозу навіть перевищував рівень вакцинації в країнах Європи. 

На думку голови правління фонду «Пацієнти України» Дмитра Шерембея, в Україні 

існує дефіцит вакцин. Їх немає, їх просто не купили. Національна кампанія з імунізації не 

виконується, оскільки уряд провалив держзакупівлю ліків у 2014 – 2015 роках.  

Через те, що необхідні щеплення не робляться, в Україні вже спостерігаються спалахи 

не тільки поліомієліту, але й коклюшу (кашлюку), констатують в ЮНІСЕФ і попереджають, 

що можливі спалахи й інших хвороб.  

Дифтерія, кашлюк, паротит, кір, краснуха – всі вони надзвичайно заразні і легко 

поширюються в дитячих колективах, якщо діти не вакциновані. Впродовж 2015 року першу 
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дозу щеплення від дифтерії та кашлюка отримали лише 42 % дітей першого року, другу дозу 

– лише 41 % дітей. Це надзвичайно низький відсоток охоплення щепленнями, тому в дитячих 

садках та школах, на думку медичного експерта ЮНІСЕФ в Україні Катерини Булавінової
4
, 

зараз існує ймовірність спалахів цих хвороб.  

Вона, як і О.Богомолець, відзначає те, що, починаючи з 2009 року, в країні майже не 

фінансується програма імунізації, зберігається низький рівень вибору зареєстрованих 

вакцин, а також діє застаріла та неефективна практика закупівель вакцин. До цих пір в 

Україні медпрепарати і вакцини купують за допомогою тендерів, в процедурі проведення 

яких багато корупційних складових. Хоча ще на початку весни Верховна рада прийняла 

закон про проведення держзакупівель лікарських засобів через міжнародні некомерційні 

організації системи ООН. 

Щорічний бюджет на держзакупівлі вакцин в Україні становить 500 млн грн, але 

через корупцію українські діти «ходять мінним полем», оскільки не можуть вчасно отримати 

щеплення від небезпечних хвороб. «В Україні, наприклад, епідемія туберкульозу, а діти не 

захищені», – констатує голова правління фонду «Пацієнти України». 

Крім того, багато батьків свідомо відмовляються від вакцинації дітей, оскільки не 

вірять в ефективність щеплень або боятися наслідків застосування неякісних препаратів. 

Через це до руху противників вакцинації приєдналося багато батьків.  

Кожна країна світу визначає свій перелік інфекційних хвороб, проти яких проводиться 

обов‘язкова вакцинація населення.  

Міністерство охорони здоров‘я та Державна санітарно-епідеміологічна служба 

України організовувала та здійснювала профілактичні заходи з метою попередження 

епідемічних ускладнень з найбільш поширених інфекційних захворювань людей з 

врахуванням сезонних та регіональних особливостей.  

В Україні це регламентується Календарем щеплення. Згідно з Календарем щеплень 

2015 року, затвердженим наказом МОЗ України № 551 від 11.08.2014, обов‘язковими є 

щеплення від 10-ти інфекційних хвороб: туберкульозу, гепатиту В, кашлюку, дифтерії, 

правця, поліомієліту, кору, краснухи, епідемічного паротиту, гемофільної інфекції типу b 

далі – НІВ). 

Для подальшого забезпечення і підтримання епідемічного благополуччя в Україні 

щодо інфекцій, керованих засобами специфічної імунопрофілактики, необхідно забезпечити 

достатній обсяг охоплення профілактичними щепленнями, рекомендованими ВООЗ та 

закладеними у Загальнодержавній програмі з імунопрофілактики на рівні не менше 95,0%. 

Таке можливе лише за умов повного забезпечення потреб закладів охорони здоров‘я в 

імунобіологічних препаратах для щеплення та безперебійного і ритмічного їх постачання в 

заклади охорони здоров‘я регіонів. 

Щорічно затверджується наказом МОЗ України Календар профілактичних щеплень. 

Він включає обов‘язкові профілактичні щеплення з метою запобігання захворюванням на 

дифтерію, кашлюк, кір, поліомієліт, правець, туберкульоз. 

Громадська недовіра до щеплень та недостатнє забезпечення вакцинами в кінцевому 

результаті створили небезпечну ситуацію щодо захисту дітей від поліомієліту, знизивши 

рівень охоплення щепленнями до критичного. 

З метою запобігання занесення та поширення карантинних та інших особливо 

небезпечних захворювань через державний кордон України функціонують санітарно-

карантинні підрозділи, які здійснюють проведення медичного (санітарного) огляду 

пасажирів, транспортних засобів, багажу, вантажів. Їх діяльність регламентується 

відповідними документами.  

В Україні проводиться комплекс заходів щодо профілактики холери, зокрема 

здійснюється державний санітарно-епідеміологічний нагляд за санітарним станом населених 

пунктів, об‘єктами водопостачання, харчування, ринками, лікувальними, оздоровчими 

установами, закладами тощо. Вживаються заходи щодо готовності до роботи в умовах 

епідускладнень з холери всіх медичних закладів, створення запасу необхідних лікувальних, 



 

255 
 

діагностичних, дезінфекційних засобів та поживних середовищ для проведення 

лабораторних досліджень. 

Рішеннями комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій при обласних, районних, міських державних адміністраціях (далі – комісій ТЕБ і 

НС, до березня 2013 року – комісій надзвичайних протиепідемічних комісій (ліквідовані 

постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2013 № 180) затверджені плани заходів 

щодо попередження виникнення епідемічних ускладнень із захворюваності на грипп, ГРВІ та 

інші інфекції. На засіданнях комісій ТЕБ і НС обласних, районних та міських 

держадміністрацій регіонів заслуховувались питання щодо стану захворюваності населення 

на грипп, ГРВІ та інші інфекції, а також виділення коштів на проведення вакцинації. 

Проведені засідання колегій держсанепідслужби у регіонах та адміністративних територіях 

регіонів.  

На адміністративних територіях областей переглянуто плани перепрофілювання 

госпітальних баз закладів охорони здоров‘я, проведено корегування ліжкового фонду, що 

підлягали перепрофілюванню на випадок епідемічних ускладнень. Визначені пріоритети та 

розроблені заходи системи охорони здоров'я для кожної стадії епідемії грипу, включаючи 

систему сортування хворих, надання екстреної допомоги, розподілу ресурсів тощо. 

З метою стандартизації вірусологічних досліджень та, враховуючи рекомендації СДС 

(Атланта, США) лабораторії Держсанепідслужби, використовують культуру клітин МДСК 

для виділення вірусів грипу типів А та В. Лабораторія вірусології та СНІД ДЗ «Український 

центр з контролю та моніторингу захворювань МОЗ України» має в своєму банку 

лабораторних ліній культур клітин зазначену культуру клітин та за заявками областей 

забезпечує вірусологічні лабораторії обласних та міських лабораторних центрів. 

При цьому у регіонах виконуються програми щодо профілактики 

внутрішньолікарняних інфекцій з 2007 року, а також положення Концепції державної 

цільової програми профілактики внутрішньолікарняних інфекцій на період до 2015 року, де 

включені заходи щодо поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров‘я. 

Це, насамперед, придбання дезінфекційного та стерилізаційного обладнання, забезпечення 

інфекційних стаціонарів локальними очисними спорудами, розвиток мережі 

бактеріологічних лабораторій (бактеріологічних відділень клініко-діагностичних 

лабораторій), придбання дезінфекційних засобів нового покоління, для об‘єктивної оцінки 

санепідситуації проводиться постійний мікробіологічний моніторинг за епідемічно 

значущими об‘єктами внутрішнього середовища стаціонарів тощо. 

Першочерговими вимогами щодо заходів профілактики внутрішньолікарняних 

інфекцій (ВЛІ) залишаються дотримання санітарно-гігієнічного та протиепідемічного 

режиму в закладах охорони здоров‘я з використанням сучасних засобів та технологій 

дезінфекції, стерилізації, раціональне застосування антибіотиків, із визначенням чутливості 

збудників, при лікуванні різноманітних запальних та септичних станів. Актуальними 

питаннями сьогодні повинні бути підвищення професійної свідомості медичних працівників 

щодо дотримання особистої і загальної гігієни на робочому місці, своєчасна санація 

бактеріоносійства у медичного персоналу; покращення медичного обслуговування та 

обстеження хворих, котрі довгостроково перебувають на стаціонарному лікуванні тощо. 

Що ефективності інфекційного контролю за ВЛІ, то за розрахунками американських 

спеціалістів з інфекційного контролю, лікарня на 250 ліжок здатна повернути кошти, що 

витрачаються на ведення заходів з епіднагляду за ВЛІ, за умови зниження їх рівня на 6%.  

За оцінками експертів, здоров‘ю кожного десятого пацієнта заподіюється шкода під 

час його перебування у лікарні. Показник внутрішньолікарняного інфікування в світі 

коливаються від 5% до 15% від кількостігоспіталізованих пацієнтів. У дорослих пацієнтів 

найвищий рівень ВЛІ спостерігається серед породіль і хірургічних хворих. 

Фахівці санепідслужби України здійснюють контроль за виконанням вимог 

санітарного законодавства щодо будівництва, реконструкції та функціонування лікувально-

профілактичних закладів (ЛПЗ) на підставі вимог ДСанПіН «Санітарно-протиепідемічні 
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вимоги до закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) 

допомогу», ДСанПі «Гігієнічні вимоги до розміщення, облаштування, обладнання та 

експлуатації перинатальних центрів», СанПіНу № 5179-90 «Санитарные правила устройства, 

оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров», 

ДБН В.2.2-10-2001 «Будинки і споруди. Заклади охорони здоров'я». 

Держсанепіднагляд здійснювався майже за 30,5 тис. ЛПЗ (у 2013 – 35215, 2012 – 

38071, у 2011 році – 37582), з яких 25% обстежено за новими правилами організації нагляду 

(контролю) об‘єктів нагляду за критеріями ризику. 

Обстежено із застосуванням лабораторних та інструментальних методів дослідження 

7 528 (25%) лікувально-профілактичних закладів проти 32% у 2013 році. Знаходяться в 

незадовільному санітарно-технічному стані 195 (2,6 %) лікувально-профілактичних закладів 

проти 3,0% у 2013 році. Динаміка наведена на рисунку 5.4.2 – 5.4.3. 

 
Рисунок 5.4.2 – Динаміка обстежень ЛПЗ закладами державного санітарно-епідеміологічного 

нагляду за період 1999 – 2014 роки 

 

 
Рисунок 5.4.3 – Динаміка санітарно-гігієнічного та протиепідемічного стану обстежених ЛПЗ 

за період 1999 – 2014 роки 

Упродовж 2015 року проводились комплексні перевірки спеціалістами 

територіальних головних управлінь державної санепідслужби. Неодноразово 

заслуховувались проблемні питання стану та матеріально-технічного забезпечення ЛПЗ і 

профілактичної роботи в них на засіданнях колегій управління охорони здоров‘я 

облдержадміністрацій, міськрайдержадміністрацій, на засіданнях надзвичайних 

протиепідемічних комісій, комісій з питань ТЕБ і НС. 
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За результатами проведених заходів під час держсанепіднагляду за ЛПЗ відмічається 

покращення їх санітарно-гігієнічного стану, забезпеченість обладнанням, твердим та м‘яким 

інвентарем, миючими та дезінфікуючими засобами, покращення санітарно-гігієнічного стану 

та надання медичної допомоги у лікувальних закладах сільської місцевості. Крім того, 

збільшився обсяг обстеження ЛПЗ із застосуванням лабораторних та інструментальних 

обстежень.  

Упродовж 2014 року за даними держсанепідслужби в країні побудовано і проведено 

реконструкцію 39 ЛПЗ (у 2013 – 122; у 2012 – 497, на 3 (0,6%) з них припинено будівництво і 

реконструкцію), не введено в експлуатацію жодного лікувально-профілактичного закладу (у 

2013 – 57, 2012 – 448), не видано жодного висновку щодо вибору земельних ділянок (у 2012 

– 48 і 3 (6,25%)), не видано жодного висновку щодо будівництва і реконструкції (у 2013 – 19, 

2012 – 150, з яких не відповідали вимогам – 1 (5,3%), у 2012 – 13 (8,7%).  

В Україні нараховується близько 300 інфекційних лікарень (відділень). Питання 

очищення та знезараження стічних вод інфекційних лікарень (відділень) протягом багатьох 

років вирішується незадовільно. 

У Вінницькій області загальна кількість інфекційних стаціонарів (відділень) – 23, з 

них: підключено до міських каналізаційних мереж – 19 (65,5%); мають локальні очисні 

споруди – 4 (13,8%) (Гайсинський – 1, Шаргородський – 2 та Погребищенський район – 1); 

на вигріб – 6 (20,7%). Ефективність роботи КОС – 83%. У Одеській області є2 інфекційні 

лікарні та 28 інфекційних відділень. Споруди для знезараження стічних вод, перед скидом їх 

у каналізацію, мають 75% стаціонарів. Розпочато роботи з проектування реконструкції 

очисних споруд Одеської інфекційної лікарні. У Чернігівській області із 32 інфекційних 

стаціонарів (у тому числі 5 туберкульозних) підключені до міських каналізаційних мереж 18, 

з них, мають споруди попередньої очистки 9. На вигріб каналізовані 12 стаціонарів, 2 мають 

локальні споруди. Неефективно працює 1 споруда попередньої очистки (обласний 

протитуберкульозний диспансер). 

Утилізація та знезараження специфічних патологоанатомічних та післяопераційних 

відходів методом збирання в біотермічні ями, ями Беккера проводиться частково у 

Донецькій, Київській, Черкаській, Чернігівській областях. Здебільшого утилізація та 

знезараження специфічних лікарняних відходів на території України проводиться через 

захоронення на спеціально відведених місцях та спалювання.  

Проблемним для ЛПЗ залишається питання використання застарілого 

стерилізаційного обладнання, яке відпрацювало свій нормативний ресурс і функціонує понад 

20-30 років. Щорічна потреба ЛПЗ в нових стерилізаторах забезпечується всього на 3-5%. 

Вкрай недостатньо забезпечені ЛПЗ газовими стерилізаторами для стерилізації виробів 

медичної призначеності  з термолабільних матеріалів (ендоскопи, катетери тощо), які 

широко використовуються для проведення діагностичних та лікувальних процедур. 

Недостатньо забезпечуються ЛПЗ хімічними і біологічними індикаторами контролю 

процесів стерилізації відповідно до вимог національних стандартів України щодо 

стерилізації виробів медичної призначеності. 

Основними проблемними питаннями залишаються: проведення капітальних та 

поточних ремонтів будівель ЛПЗ, а також перенесення ЛПЗ, які знаходяться в аварійних 

будівлях, що не підлягають ремонту; очищення та знезараження стічних вод інфекційних 

лікарень (відділень); утилізація специфічних паталогоанатомічних і післяопераційних 

відходів; у сільській місцевості лікувально-профілактичні заклади не забезпечені 

централізованими інженерними мережами (водопостачання, каналізування, опалення), у 

тому числі через відключення електропостачання та відсутність палива тощо.  

Існуюче в лікувально-профілактичних закладах дезінфекційне і стерилізаційне 

обладнання здебільшого зношене, технічно застаріле, тому часто виходить з ладу. Це не 

дозволяє належним чином забезпечити необхідний режим дезінфекції і стерилізації виробів 

медичної призначеності. Збільшився ризик виникнення внутрішньо-лікарняних інфекцій. 
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Щорічно у містах і селищах України проводяться місячники благоустрою із 

залученням громадськості, зустрічі «За круглим столом», проведення операцій «Чисте 

повітря», «День охорони довкілля», «Чиста Україна – чиста земля», «Жива вода», «Зелена 

весна». Фахівці санепідслужби при перевірках промпідприємств, установ та організацій, 

об‘єктів підвищеного епідризику, нагляді за санітарним станом територій населених пунктів 

проводять лекції та бесіди, де висвітлюється актуальність проблеми щодо охорони 

навколишнього середовища. Інформація про екологічний стан (атмосферного повітря, ґрунту 

та водоймищ, фізичних факторів тощо) областей висвітлюється в засобах масової інформації. 

Гігієнічною підготовкою охоплені 90 % працівників харчопереробної промисловості, 

громадського харчування і торгівлі, житлово-комунального господарства, дошкільних 

закладів тощо (450 тис. із 502 тис. осіб), з них на 96 % працівники, які постійно контактують 

з отрутохімікатами та  яких у 2014 році нараховується 18 317 осіб.  

Захист лісів від шкідників і хвороб 

Кліматичні та фізико-географічні умови України є сприятливими для масового 

розмноження шкідників і хвороб лісу, площа яких становить близько 600 тис. га, з них площа 

осередків шкідників становить близько 300 тис. га (див. табл. 5.4.2).  

Прогресує всихання як похідних, так і корінних ялинників у Карпатському регіоні. Це 

негативне явище сягнуло 36 тис. га, маса всихаючої на корені деревини склала більше 

14 млн м3.  

За період з квітня по серпень минулого року обробку в осередках шкідників лісу 

проведено на площі 14,8 тис. га в т. ч. за видами найнебезпечніших шкідників: 

рудий сосновий пильщик – 9,2 тис. га; 

звичайний сосновий пильщик (друга генерація) – 1,2 тис. га; 

соснова совка – 3,8 тис. га; 

зірчастий та червоноголовий пильщик-ткач – 0,6 тис. га. 

Винищувальні заходи проводились установками ГАРД, які знаходяться на балансі 

лісозахисних підприємств та держлісгоспів. 

Біотехнологічною лабораторією лісозахисного підприємства «Харківлісозахист» у 

2015 році вироблено 28,3 л вірусних препаратів на суму 13,6 тис. грн.  

У 2015 році на придбання препаратів з Державного бюджету кошти не виділялись. 

Лісогосподарськими та лісозахисними підприємствами спільно з науковцями щорічно 

проводяться експериментальні роботи із застосування хімічних інсектицидів проти комах-

шкідників коріння, гербіцидів проти багаторічних бур‘янів на лісокультурних площах та 

фунгіцидів проти хвороб у розсадниках і лісових культурах. 

Таблиця 5.4.2 

Відомості про поширення найнебезпечніших хвороб та шкідників сільськогосподарських 

рослин і лісу у порівнянні з минулим роком 

Хвороби й шкідники 

сільськогосподарських рослин і лісу 

Кількість НС (вогнищ), од. Площа вогнищ, тис. га 

минулий рік звітний рік 
минулий 

рік 
звітний рік 

Хвороби сільськогосподарських 

рослин 
− − − − 

Шкідники сільськогосподарських 

рослин 
− − − − 

Хвороби лісу − − 319,6 313,9 

Шкідники лісу − − 311,4 280,9 

ВСЬОГО − − 631,0 594,8 

На сьогодні лісопатологічна ситуація в лісах України залишається напруженою, 

особливо у центральних та південних областях, і вимагає постійної уваги та оперативних дій 

щодо недопущення масового ураження насаджень шкідниками і хворобами лісу у поточному 

році.  
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Для забезпечення належного санітарного стану лісів необхідно: 

постійно здійснювати комплекс санітарно-оздоровчих заходів, виходячи зі стану лісів
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(очищення від захаращення, санітарні рубки, боротьба з первинними і вторинними 

шкідниками тощо); 

максимально вживати заходів щодо зменшення обробки насаджень хімічними 

препаратами, пошуку та інтенсивного використання біологічних засобів захисту рослин; 

здійснювати комплекс лісогосподарських заходів, спрямованих на поступову заміну 

похідних ялинників, зокрема у Карпатському регіоні, на корінні деревостани із стійких 

деревних порід відповідно до умов місцезростання.  

Епіфітотії і спалахи масового поширення небезпечних хвороб  

У зв‘язку з ускладненням епізоотичної ситуації щодо африканської чуми свиней 

(АЧС) та з метою недопущення поширення збудника цієї хвороби територією України 

Державне агентство лісових ресурсів України на виконання рішень Державної надзвичайної 

протиепізоотичної комісії при Кабінеті Міністрів України від 10.03 2015 № 1, від 17.07. 2015 

№ 2, від 31.07. 2015 № 3, від 14.09.2015 № 4, від 2015 № 5, та від 10.12.2016 № 6 зобов‘язало 

користувачів мисливських угідь:  

забезпечити неухильне виконання рішень Державної надзвичайної протиепізоотичної 

комісії при Кабінеті Міністрів України; 

здійснити до 31 грудня 2015 року депопуляцію диких кабанів в неблагополучних 

щодо АЧС областях та областях загрозливої зони. 

Начальникам обласних управлінь лісового та мисливського господарства доручено 

взяти під особистий контроль здійснення всіх заходів, що вживаються для ліквідації, 

локалізації та недопущення поширення збудника АЧС. 

Користувачами мисливських угідь здійснюють такі заходи: 

проводиться моніторинговий діагностичний відстріл (в межах ліміту використання 

мисливських тварин) диких кабанів; 

здійснюються заходи зі зменшення чисельності диких кабанів з приведенням їх 

щільності до мінімальної; 

розроблено маршрути щоденного обстеження єгерською службою мисливських угідь 

на предмет виявлення хворих чи загиблих диких тварин; 

проводиться роз‘яснювальна робота з мисливцями про важливість відмови від 

використання на полюванні мисливських собак для нерозповсюдження захворювання АЧС; 

призначені наказами посадові особи, які несуть персональну відповідальність за 

реалізацію продукції полювання (м‘яса та субпродуктів диких кабанів) лише тільки після 

отримання результатів державної ветеринарної медициниможлива реалізація; 

постійно проводиться роз‘яснювальна робота з населенням та серед мисливських 

колективів щодо недопущення самовільного переселення диких кабанів і оперативного 

реагування у випадках виникнення підозри на захворювання або виявлення загиблих тварин; 

заборонено використання приватного автотранспорту мисливців під час проведення 

колективних полювань на дикого кабана та транспортування добутих тварин в мисливських 

угіддях епізоотичного осередку; 

проводиться механічна очистка та дезінфекція транспортних засобів, визначених 

користувачем мисливських угідь для проведення зазначених заходів, у спеціально 

відведених місцях; 

розроблено орієнтовні графіки проведення депопуляції диких кабанів у регіонах, 

визначених пунктом 9 протоколу № 4 від 14 вересня 2015 року; 

посилено контроль за видачею ліцензій на добування кабана в межах затверджених 

лімітів добування.  

Запобігання надзвичайним ситуаціям у сфері захисту тварин у 2015 році 

З метою обмеження поширення сказу в Україні Державною ветеринарною та 

фітосанітарною службою здійснюється комплекс ветеринарно-санітарних заходів, 

епізоотологічний і епідеміологічний моніторинг, системна парентеральна імунізація 

домашніх тварин та пероральна імунізація диких м‘ясоїдних тварин. 
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Парентеральна імунізація домашніх тварин включає обов'язкову імунізацію поголів'я 

собак на всій території країни; котів – у зонах стійкого неблагополуччя; 

сільськогосподарських тварин – у випадку спалахів захворювання. 

За 2015 рік проведено близько 5,2 млн щеплень домашніх тварин проти сказу. 

У зв‘язку з недостатнім фінансуванням і проведенням АТО на сході України, 

припинена пероральна імунізація диких м‘ясоїдних. У той же час ЄС визнав ефективність 

таких заходів і, як наслідок, четвертий рік проводиться пероральна імунізація у Львівській, 

Волинській та Закарпатській областях. Витрати на ці роботи компенсуються ЄС. Стан 

щепленості наведено у таблиці 5.4.4. 

Таблиця 5.4.4 

Проведення щеплень щодо профілактики основних інфекційних захворювань тварин у 2015 

році на території України 

Вид тварин, заходи та назви хвороб 
Всього оброблено тварин,тис. 

головообробок 

1 2 

ВРХ, вакцинація  

Сказ 393,732 

Ротавірусна діарея (народжуваного молодняка) 15,497 

Вірусна діарея 93,950 

Інфекційний ринотрахеїт 211,039 

Коронавірусний ентерит 12,231 

Парагрип (параінфлюенца-3) 203,222 

Респіраторно-синтіциальна хвороба 25,260 

Хламідіози 9,867 

Колібактеріоз (ешеріхіоз) 53,115 

Лептоспіроз 332,100 

Пастерельоз 7,715 

Сальмонельоз 25,435 

Сибірка 30782,538 

Емфізематозний карбункул (Емкар) 22,787 

Трихофитія (трихофітоз, стригучий лишай) 107,295 

Свині, вакцинація  

Сказ 3,216 

Хвороба Ауєски 182,034 

Парвовірусна хвороба 250,117 

Класична чума 9 735,683 

Репродуктивно-респіраторний синдром свиней 203,371 

Хвороба Тешена (ензоотичний енцефаломієліт) 441,217 

Цирковірусна хвороба свиней 767,678 

Мікоплазмози 164,935 

Анаеробна ентеротоксемія 5,220 

Колібактеріоз (ешеріхіоз) 341,296 

Лептоспіроз 497,820 

Пастерельоз 21,229 

Сальмонельоз 104,037 

Сибірка 2,401 

Ентеротоксемія 13,280 

Інфекційний атрофічний риніт 9,923 

Бешиха 2 645,068 
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Продовження таблиці 5.4.4 

1 2 

Набрякова хвороба 32,545 

Актінобацильоз (псевдоактиномікоз) 4,561 

ДРХ, вакцинація  

Сказ 24,510 

Інфекційна агалактія овец і кіз 66,090 

Лептоспіроз 0,610 

Сибірка 1 098,223 

Ентеротоксемія 5,377 

Брадзот 9,445 

Коні, вакцинація  

Сказ 7,230 

Грип 1,246 

Ринопневмонія (вірусный аборт) 0,255 

Лептоспіроз 1,516 

Сибірка 245,058 

Правець (стовбняк) 1,110 

Птиця, вакцинація  

Інфекційний енцефаломіеліт 16 849,834 

Парвовірусна хвороба 55,000 

Ньюкаслська хвороба (приватний сектор) 64 574,693 

Хвороба Гамборо 102 337.757 

Хвороба Марека 48 272,187 

Вірусний гепатит 141,063 

Інфекційний бронхіт птахів (ІБК) 227 846,901 

Інфекційний ларинготрахеїт (ІЛТ) 34 068,100 

Інфекційний ентеріт 742,430 

Ньюкаслська хвороба 400 744,582 

Синдром зниження несучості-76 (СЗН-76) 14 206,410 

Віспа-діфтерит 16 387,262 

Реовірусна інфекція 834,373 

Колібактеріоз (ешеріхіоз) 761,107 

Пастерельоз 140,430 

Сальмонельоз 286,454 

Дикі звірі, вакцинація  

Сказ 330,201 

Собаки, вакцинація  

Аденовірусна інфекція 9,363 

Сказ 3 538,727 

Вірусний ентерит 12,207 

Парвовірусна хвороба 6,879 

Чума 42,169 

Інфекційний гепатит 11,476 

Лептоспіроз 28,658 

Коти, вакцинація  

Сказ 1 558,028 

Чума 3,795 

Лептоспіроз 1,517 

Кролі, вакцинація  
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Продовження таблиці 5.4.4 

1 2 

Вірусна геморагічна хвороба 967,215 

Міксоматоз 888,409 

Пастерельоз 0,240 

Хутрові звірі, вакцинація  

Вірусний ентерит 9,353 

Чума 409,345 

Ботулізм 9,353 

Псевдомоноз 9,353 
 

Регіональні служби державного ветеринарно-санітарного контролю і нагляду на 

державному кордоні та транспорті за 2015 рік в областях загрозливої зони щодо можливого 

занесення збудника АЧС перевірили понад 1,1 млн транспортних засобів, при цьому було 

продезінфіковано 1,07 млн транспортних засобів та вилучено понад 600 кг продуктів 

тваринного походження з ручної поклажі громадян, заборонених до ввезення. 

Крім того, територіальні органи Держветфітослужби проводять щеплення свиней 

проти класичної чуми, а також клінічні обстеження свиней в приватних господарствах, 

моніторинг у дикій фауні та серед поголів‘я свиней у господарствах і приватному секторі 

перевірки свиногосподарств на предмет дотримання «закритого» режиму роботи та 

ветеринарно-санітарних вимог, депопуляція диких кабанів у областях, визначених рішенням 

Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кабінеті Міністрів України. 

Із 40 виявлених в Україні у 2015 році та 2 у 2016 році неблагополучних щодо АЧС 

пунктів оздоровлено 36. 

Карантин триває в 6 н/п щодо АЧС трьох областей (Полтавська – 3, Київська – 2 та 

Житомирська – 1). 

Виникнення інших захворювань відмічається на рівні спорадичних випадків, що, 

завдяки своєчасно проведеним заходам, оперативно ліквідуються і не набувають поширення. 

З метою виконання профілактичних заходів із ветеринарно-санітарного контролю і 

нагляду за якістю та безпекою сировини по Україні (крім Автономної Республіки Крим, міста 

Севастополя та частини Донецької і Луганської областей) спеціалісти ветеринарної медицини 

під час здійснення ветеринарно-санітарного контролю та нагляду за безпечністю харчових 

продуктів тваринного походження на забійних пунктах і птахом'ясопереробних 

підприємствах України проведели понад 535 млн експертиз.  

Державними лабораторіями ветеринарно-санітарної експертизи на агропродовольчих 

ринках України (крім Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини Донецької 

і Луганської областей) проведеними ветеринарно-санітарну експертизу 16,6 млн партій 

продукції тваринного та рослинного походження.  

Це дало можливість уникнути масових харчових отруєнь, не допустити ускладнення 

епізоотичної та епідеміологічної ситуації в державі та забезпечити споживачів якісною 

продукцією.  

Виконання заходів протидії біотерористичним актам 

Здатність протидії загрозі біотероризму – один з факторів прояву та поширення 

інфекційної захворюваності – визначається готовністю системи охорони здоров‘я до 

виявлення, локалізації і ліквідації спалахів інфекційних захворювань, незалежно від 

походження (ґенезу) патогенів, що їх спричинили, рівнем готовності мікробіологічних 

підрозділів закладів охорони здоров‘я та науково-дослідних інститутів до індикації та 

ідентифікації біологічних патогенних агентів всіх видів і класів, наявності препаратів 

діагностики, профілактики, лікування та знезараження.  

Постійно проводився комплекс заходів протидії біотероризму за різними напрямами. 

Удосконалена законодавча база, діють профільні Центри з індикації та ідентифікації різних 
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патогенів, проводяться заходи зі скерування існуючої системи боротьби з інфекційною 

захворюваністю, взаємодії з іншими міністерствами та відомствами, науково-дослідними 

інститутами системи МОЗ та АМН України, посилення захисту об‘єктів охорони здоров‘я, 

що можуть бути біонебезпечними для оточення, – це ті заклади та установи, в яких постійно 

проводяться роботи з біологічними агентами різних груп патогенності. 

Забезпечення повної готовності лабораторних підрозділів з індикації та ідентифікації 

збудників особливо небезпечних інфекцій бактеріальної та вірусної етіології до проведення 

оперативних, високоякісних, достовірних досліджень, створення гарантовано безпечних 

умов праці в них – це завдання державного значення. Діє «Державна цільова Програма 

біобезпеки та біологічного захисту на 2015-2020 роки», затверджена постановою Кабінету 

Міністрів України від 01.2013 № 620.  

Щодо міжнародного співробітництва, Україна виконує міжнародні директивні 

документи: Конвенція про заборону біологічної та токсинної зброї (1975 р.), яка заборонила 

розробку, виробництво, придбання, зберігання біологічних речовин і токсинів; Міжнародні 

стандарти ліцензування експорту, які встановлює Австралійська група, заснована у 1985 р.; 

Резолюція Ради безпеки ООН (№ 1540/2004), яка забов‘язує усі держави здійснювати заходи 

національного контролю для запобігання розповсюдження ядерної, хімічної, біологічної 

зброї; Впровадження Міжнародних медико-санітарних правил (WHA58.3-2005); 

Картахенській протокол з біологічної безпеки до Конвенції ООН про біологічну 

різноманітність 2003 року, метою якої є контроль над трансграничним пересуванням 

генетично модифікованих організмів, створених за допомогою сучасних біотехнологій, 

спрямований на взаємодію світової спільноти для зменшення ризику імпортування живих 

відозмінених організмів, таких як «змінене» насіння сільськогосподарських культур і 

мікроорганізми, створені для застосування у фармацевтиці, оскільки вони приховують у собі 

загрозу здоров‘ю людини і глобальній різноманітності видів. 

Центри індикації біологічних патогенних агентів (ЦІ БПА) функціонують на базах 

науково-дослідних інститутів епідеміологічного профілю МОЗ і АМН України (Інститут 

мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова АМН України, Львівський науково-дослідний 

інститут епідеміології та гігієни МОЗ України, Український науково-дослідний протичумний 

інститут ім. І.І.Мечникова) та ДЗ «Український центр з контролю та моніторингу 

захворювань МОЗ України» (далі – ДЗ «УЦКМЗ МОЗ») згідно із спільним наказом МОЗ та 

АМН України від 21.03.2003 №127/27 «Про удосконалення функціонування системи 

індикації біологічних патогенних агентів»; головні установи індикації БПА – на базі ДУ 

«Обласні лабораторні центри Держсанепідслужби» в областях, місті Києві, які мають 

дозволи на роботу та свідоцтва про атестацію. 

Відповідно до сучасних вимог ЦІ БПА обговорювалася подальша співпраця в рамках 

програми «Зменшення біологічної загрози в Україні» між МО США та МОЗ України. 

Лабораторії ЦІ БПА ДЗ «УЦКМЗ МОЗ» оснащені сучасним лабораторним обладнанням, у 

т.ч. для молекулярно-генетичних та імуноферментних досліджень. Налагоджена система 

фізичного захисту (відеоспостереження, електронного допуску) лабораторії ОНІ ДЗ 

«УЦКМЗ МОЗ». За результатами перевірки її стан оцінений як такий, що задовольняє 

умовам Угоди. 

Лабораторії ЦІ БПА та Головних установ в основному відповідають вимогам щодо 

обладнання та системи біологічної безпеки відповідно до сучасних національних і 

міжнародних стандартів біологічної безпеки та біологічної охорони; забезпечені 

необхідними імунобіологічними препаратами для індикації біологічних патогенних агентів 

бактеріальної та вірусної природи.  

У МОЗ України функціонує Центральна режимна комісія з біологічної безпеки, яка 

проводить відповідні заходи та координує роботу з біологічними агентами різних груп 

патогенності. З реформуванням системи Держсанепідслужби України всі територіальні 

режимні комісії (обласні, районні, міські) припинили свою роботу. На сьогодні в Україні 

питанням видачі дозволів на роботу з мікроорганізмами ІІ-ІV груп патогенності займається 
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тільки Центральна режимна комісія МОЗ України, яка функціонує на базі ДЗ «УЦКМЗ МОЗ 

України» у своїй діяльності воникерується нормативно-правовими документами, які є 

чинними. 

У 2015 році Центральна режимна комісія МОЗ видала 247 дозволів лабораторіям на 

работу з мікроорганізмами різних груп патогенності. 

Постійно проводиться післядипломне навчання лікарів закладів охорони здоров‘я з 

питань епідеміології, діагностики і профілактики інфекційних хвороб на базі національної 

академії післядипломного навчання, Українського науково-дослідного протичумного 

інституту ім. І.І. Мечникова, Львівського науково-дослідного інституту епідеміології та 

гігієни, Української протичумної станції, ДЗ «УЦКМЗ МОЗ». 

На виконання Закону України від 06.04.2000 №1645-ІІІ «Про захист населення від 

інфекційних хвороб» та з метою санітарної охорони території України від занесення та 

поширення небезпечних інфекційних хвороб у пунктах пропуску через державний кордон 

України спеціалістами територіальних органів Держсанепідслужби України здійснювалась 

перевірка готовності санітарно-карантинних підрозділів щодо проведення медико-санітарних 

заходів на випадок виникнення епідемічних ускладнень з інфекційних хвороб, які можуть 

створити надзвичайну ситуацію в області громадської охорони здоров‘я та має міжнародне 

значення. Заходи щодо санітарної охорони території України здійснювались згідно з 

«Правилами санітарної охорони території України», затвердженими постановою Кабінету 

Міністрів України від 22.08.2011 № 893.  

З метою забезпечення готовності Держсанепідслужби, зокрема СКП/СКВ, лікувально-

профілактичних закладів проводились навчально-тренувальні заняття іззалученням 

працівників зацікавлених служб і відомств, на яких відпрацьовано алгоритм дій при 

виявленні хворих з підозрою на особливо небезпечні хвороби та небезпечних вантажів. 

Для кожного рівня управління існує визначена система із локалізації та ліквідації 

вогнища. Конкретні завдання охоплюють широке коло проблем, які залежать не тільки від 

інтенсивності епідемічного процесу, але й від біології збудника, джерел інфекції, механізмів 

передачі, готовності до відповідних заходів тієї чи іншої нозології. При проведенні 

епідеміологічного нагляду територіальні органи Державної санітарно-епідеміологічної 

служби співпрацюють з органами виконавчої влади, іншими зацікавленими службами та 

відомствами. 

В Україні розроблені наукові основи визначення провісників і попередників 

епідемічних спалахів, які дають можливість прогнозувати епідемічну ситуацію, зменшити 

ризики, пов'язані з епідеміями і новими інфекціями.  

В Україні забезпечується збір даних про інфекційні захворювання за 67 

нозологічними формами. Важливе значення надається інформації про інфекційні 

захворювання, яка негайно передається до Держсанепідслужби та МОЗ (сибірка, бруцельоз, 

туляремія, дифтерія, малярія, сказ, кліщовій вірусний енцефаліт та ін.). 

Інформація за окремими інфекційними захворюваннями надається до Європейського 

Регіонального Бюро ВООЗ (гострі в‘ялі паралічі – щотижня; дифтерія, кір, краснуха, грип та 

інші гострі респіраторні вірусні інфекції – щомісячно; малярія, ехінококоз, альвеококоз, 

трихінельоз, токсоплазмоз, опісторхоз, інші паразитози, вірусні гепатити – щорічно). 

Щороку до штаб-квартири ВООЗ надається інформація за спільною формою звітності 

ВООЗ/ЮНІСЕФ щодо захворювань, які попереджаються засобами імунопрофілактики, 

спільна звітна форма ВООЗ з інших інфекційних захворювань і спалахах інфекційних 

хвороб. 

У межах реалізації міжнародних проектів, за запитом ВООЗ, надається інформація 

щодо поширеності окремих інфекційних захворювань та циркуляції їх збудників на території 

країни, наприклад з питань оцінки можливостей для діагностики та епідеміологічного 

нагляду за ротавірусною інфекцією в країні. У межах міжнародних програм ЄРБ ВООЗ 

проводиться інформування щодо виділення штамів збудника від хворих на дифтерію, 
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результати серологічних досліджень матеріалу від хворих на кір та краснуху, виділення 

штамів поліовірусів від випадків гострого в‘ялого паралічу.  

Проводиться робота з адаптації законодавства України до європейських вимог 

нормативної бази щодо методів лабораторних досліджень, організації роботи лабораторій, 

забезпечення біологічної безпеки. 

Основними напрямами роботи Центру індикації БПА на базі ДЗ «УЦКМЗ МОЗ» були: 

забезпечення готовності до реагування на надзвичайні ситуації природного та техногенного 

характеру, проведення індикації БПА бактеріальної етіології (зооантропонози); 

організаційно-методична та консультативна допомога Головним установам, іншим 

територіальним закладам, закріпленим відповідно до наказу МОЗ та АМН України від 

21.03.2003 № 127/27; контроль за закладами держсанепідслужби з питань індикації БПА; 

удосконалення матеріально-технічної бази та кадрового потенціалу Центру.  

Фахівці ДЗ «УЦКМЗ МОЗ» взяти участь у конференціях з питань біологічної безпеки, 

епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами, сучасних досягнень у лабораторній 

діагностиці інфекційних захворювань та лабораторному контролі за об‘єктами довкілля, у 

тому числі і міжнародних – міжнародному семінарі «Підвищення обізнаності та освіти з 

безпеки та біозахисту в Україні» (м. Київ, січень 2015) тощо. 

Підготовлено проекти наказів МОЗ України, які знаходяться на розгляді та реєстрації 

в Мін‘юсті: про внесення змін до наказу МОЗ від 23.05.2002 № 190 «Про надання 

позачергових повідомлень МОЗ України»; «Порядок організації та проведення санітарно-

протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання та поширення грипу та ГРВІ»; «Про 

визначення випадків інфекційних та паразитарних захворювань»; «Про створення референт-

центру з малярії та інших трансмісійних паразитарних захворювань».  

З метою реалізації положень Угоди про Асосіацію між Україною та ЄС у сфері 

громадського здоров‘я Європейська комісія у жовтні 2015 р. оцінила  систему епіднагляду, 

готовності та відповідних дій в області інфекційних захворювань з позитивною оцінкою. 

Висновки 

Залишається ряд нерозв‘язаних проблем у розбудові служби медицини катастроф. До 

них належать: 

недосконалість нормативно-правової бази; 

невідповідність матеріально-технічного, кадрового та фінансового забезпечення; 

завантаженість «швидкої» невластивими їй функціями; 

недосконалість алгоритмів опитування при прийомі виклику диспетчером; 

неузгодженість послідовності догоспітального та раннього госпітального етапів 

надання ЕМД; 

недосконалість системи навчання персоналу; 

необхідність уніфікації та стандартизації надання допомоги на догоспітальному етапі 

за європейськими стандартами; 

недосконалість співпраці з оперативно-рятувальними службами ДСНС та МВС 

України; 

До медичних засобів захисту населення під час надзвичайних ситуацій у мирний та 

військовий час належать протиепідемічні, санітарно-гігієнічні й спеціально-профілактичні 

заходи, що здійснюються для запобігання або послаблення ураження населення. Одним із 

найважливіших протиепідемічних заходів є «керування» інфекційною захворюваністю за 

допомогою імунізації населення. 

Достатньо високий рівень охоплення профілактичними щепленнями в Україні до 

2009 року сприяв досягненню високого рівня популяційного імунітету, що дозволив 

протягом певного часу стримувати зростання та поширення інфекційних хвороб, керованих 

засобами планової імунопрофілактики.  
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Зростання  захворюваності на керовані інфекції при катастрофічних зниженнях 

обсягів профілактичних щеплень останніми роками (найбільше у 2010–2012 рр.) свідчить 

про поступове накопичення серед популяції населення когорти сприйнятливих осіб.  

Посилюється загроза виникнення спалахів захворюваності на кір, краснуху, 

епідемічний паротит, кашлюк, дифтерію, які є найбільш висококонтагіозними інфекціями та 

рівень охоплення профілактичними щепленнями. Особливу увагу привертає той факт, що 

навіть при високих рівнях охоплення профілактичними щепленнями проти зазначених 

інфекцій показник захворюваності населення України займає значну частку в структурі 

захворюваності країн Європейського регіону ВООЗ.  

Недооцінка можливих ризиків, нехтування захисту населення від інфекційних хвороб, 

що керуються шляхом імунопрофілактики, може найближчим часом стати великою загрозою 

для здоров‘я громадян, тим більше в такий складний період для держави – військових дій. 

Виправлення ситуації, що склалася останніми роками з імунопрофілактикою в країні, 

можливе лише при реалізації державної політики щодо збереження здоров‘я. 

Проблемним залишається питання використання в ЛПЗ застарілого стерилізаційного 

обладнання, яке відпрацювало свій нормативний ресурс і функціонує понад 20-30 років. 

Вкрай недостатньо забезпечені ЛПЗ газовими стерилізаторами для стерилізації виробів 

медичної призначеності із термолабільних матеріалів (ендоскопи, катетери тощо), які 

широко використовуються для проведення діагностичних та лікувальних процедур.  

Недостатньо забезпечуються ЛПЗ хімічними і біологічними індикаторами контролю 

процесів стерилізації відповідно до вимог національних стандартів України щодо 

стерилізації виробів медичної призначеності. 

Основними проблемними питаннями залишаються: проведення капітальних та 

поточних ремонтів будівель ЛПЗ, а також перенесення ЛПЗ, які знаходяться в аварійних 

будівлях, що не підлягають ремонту; очищення та знезараження стічних вод інфекційних 

лікарень (відділень); утилізація специфічних паталогоанатомічних і післяопераційних 

відходів; у сільській місцевості лікувально-профілактичні заклади не забезпечені 

централізованими інженерними мережами (водопостачання, каналізування, опалення), у 

тому числі через відключення електропостачання та відсутність палива тощо.  

Кліматичні та фізико-географічні умови України є сприятливими для масового 

розмноження шкідників і хвороб лісу. Проте, незважаючи на це, впродовж 2015 року не 

виділялись кошти з Державного бюджету на придбання препаратів для боротьби з ними. 

У зв‘язку з недостатнім фінансуванням і проведенням АТО на сході України, 

недостатнім є рівень парентеральної імунізації домашніх тварин та припинена пероральна 

імунізація диких м‘ясоїдних тварин. 

Пропозиції 

Для виконання основних принципів організації медичного забезпечення запобігання, 

локалізації та ліквідації наслідків НС слід забезпечити: 

централізацію управління службою, яка забезпечує оперативність, етапність і сувору 

спадкоємність в наданні ЕМД;  

концентрацію матеріально-технічного, кадрового і наукового потенціалу в рамках 

єдиної служби, що дає можливість з максимальною ефективністю організувати і 

використовувати увесь спектр системи ЕМД;  

об'єднання усіх ланок служби в єдину систему для спрощення адресного 

фінансування і реального забезпечення державних гарантій безкоштовності і доступності 

послуг з екстреної медицини.  

створення військово-медичних формувань у системах громадської охорони здоров‘я 

для надання гуманітарної допомоги разом з формуванням державних сил швидкого 

реагування під час надзвичайних ситуацій, як це робиться в різних країн світу (Норвегії, 

США, Німеччині, Франції та інших країнах), Ці формування можуть діяти автономно як у 

повному складі, так і в складі окремих груп. 
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Для покращення системи планової вакцинопрофілактики населення в Україні слід 

забезпечити:  

удосконалення чинного вітчизняного законодавства, що регламентує проведення 

імунопрофілактики;  

залучення населення до проведення вакцинації не через закріплення законодавчої 

норми про її обов‘язковість, а через активну просвітницьку роботу;  

удосконалення методології дослідження стану інфекційної захворюваності в Україні; 

наукове обґрунтування основних засад формування переліку інфекцій, проти яких повинна 

проводитись планова імунопрофілактика. 
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5.5 Інформаційно-роз’яснювальна робота у сфері цивільного захисту та 

навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях 

Інформціно-роз’яснювальна роботау сфері цивільного захисту 

Роботу Державної служби України з надзвичайних ситуацій було спрямовано на 

реалізацію державної політики стосовно інформування громадськості з питань цивільного 

захисту населення та територій від наслідків катастроф техногенного та природного характеру, 

своєчасного і об‘єктивного інформування про діяльність ДСНС України у сфері попередження 

та реагування на надзвичайні ситуації різного характеру, формування довіри населення до 

підрозділів ДСНС України, підвищення престижу професії рятувальника. 

Протягом року оперативно висвітлювалась інформація про надзвичайні ситуації та 

ліквідацію їх наслідків, організовувались виступи у прямому ефірі керівників та фахівців 

ДСНС України. Проводились прес-конференції та брифінги з питань виконання вимог чинного 

законодавства, актів і доручень Президента України з питань подальшого вдосконалення 

державного управління у сфері діяльності ДСНС України. 

Інформаційно-роз‘яснювальна робота була спрямована на попередження травмування 

та загибелі людей під час надзвичайних ситуацій як у побуті, так і на виробництві. Особлива 

увага приділялась правилам безпеки громадян у повсякденному житті, а саме вмінням та 

навичкам щодо обережного поводження з вогнем ы на воді. Крім того, підрозділи, 

відповідальны за взаємодію із засобами масової інформації та комунікації з громадськістю 

ДСНС України, забезпечували широке інформування різних верств населення про хід 

реалізації державної політики у сфері цивільного захисту через висвітлення повсякденної 

діяльності у засобах масової інформації. 

У 2015 році у засобах масової інформації було оприлюднено понад 199 тис. матеріалів 

та повідомлень, з них майже 18 тис. у друкованих засобах масової інформації, 43 тис. на радіо, 

19 тис. на телебаченні і 119 тис. в інтернет-виданнях. 

З метою своєчасного реагування на проблемні або критичні матеріали, планування 

подальшої роботи з урахуванням думки громадськості ДСНС України проводить щоденний 

моніторинг та аналіз інформаційних матеріалів, що виходять на каналах телебачення, радіо, в 

газетах та ынтернет-виданнях, у тому числі таких, які стосуються центральних і місцевих 

органів виконавчої влади у сфері запобігання травмуванню та загибелі людей під час 

надзвичайних ситуацій, організації цивільного захисту населення, виконання програм 

діяльності Кабінету Міністрів України. 

З метою роз‘яснення суспільству пріоритетних питань державної політики в межах 

компетенції ДСНС України протягом року проведено 45 інформаційних кампаній, у ході яких 

було здійснено понад 41 тис. заходів. 

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій функціонує офіційний 

інформаційний портал, на якому у 2015 році опубліковано понад24 тис. інформаційних 

повідомлень. Також до складу веб-порталу ДСНС України входять веб-сайти ГУ (У) ДСНС 

України в областях та місті Києві, навчальних та наукових установ системи, підрозділів 

безпосереднього підпорядкування апарату ДСНС України, спеціалізованих формувань, 

підприємств, організацій, установ сфери управління ДСНС України.  

Дієвим засобом інформування громадськості у 2015 році є відомче друковане видання 

— журнал "Надзвичайна ситуація".  

З метою створення в суспільстві соціально-престижного образу рятувальника, 

підвищення обізнаності та інформованості населення про стан цивільного захисту в країні, 

інформування населення з питань пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту, 

виховання у громадян культури безпечної поведінки, запобігання виникненню надзвичайних 

ситуацій, попередження травмування та загибелі людей під час надзвичайних ситуацій 

організовано проведення ряду масових заходів. Одним із таких заходів є Всеукраїнська акція 

"Герой – рятувальник року", яка передбачає вшанування особистостей, які виявили мужність 

та героїзм, рятуючи життя людей під час надзвичайних ситуацій, донесення до широкого 

загалу фактів та обставин вчинення героїчних вчинків. Завдяки проведенню Акції суспільство 



 

270 
 

дізналося про героїчні вчинки близько 45 наших співвітчизників. Десятьом учасникам, які 

стали лауреатами, 17 вересня з нагоди професійного свята - Дня рятівника - вручили нагороди. 

Також упродовж року проводилась акція "Запобігти. Врятувати. Допомогти", 

започаткована у 2004 році. Головним завданням цього заходу є ознайомлення населення з 

діяльністю Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та навчання основам безпеки 

життєдіяльності. У 2015 році організовано 26 827 екскурсій до музеїв пожежної охорони та 

оперативно-рятувальних підрозділів ДСНС України. 

Проведено шкільні, районні, зональні та обласні етапи фестивалю Дружин юних 

пожежникыв. 

Спільно з Міністерством освіти і науки у дошкільних та загальноосвітніх навчальних 

закладах України організовано "Тиждень знань безпеки життєдіяльності". У рамках заходу 

проведено близько 15 тис. відкритих уроків, 19 тис. зустрічей з батьками, 18 тис. практичних 

навчань із залученням працівників ДСНС України. Ця робота висвітлювалась центральними, 

регіональними та обласними ЗМІ (понад 12 тис. 907 матеріалів). 

Протягом року функціонували Центри взаємодії з волонтерами та волонтерськими 

організаціями вусіх територіальних підрозділах. Вони забезпечували координацію волонтерів 

під час проведення профілактичної роботи, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, а 

також надання допомоги внутрішньо переміщеним особам. 

При Державній службі України з надзвичайних ситуацій функціонувала Громадська 

рада. Матеріали за результатами діяльності Громадської Ради оприлюднювались у 

відповідному розділі на офіційному веб-порталі ДСНС України. 

У 2015 році широко використовувалась соціальна реклама як один з найбільш 

ефективних засобів доведення до громадян інформації з основ безпеки життєдіяльності. 

Ролики соціальної реклами транслювались на центральному та регіональному телеканалах: 

8 тис. разів; на радіостанціях: 5 тис. разів; на об‘єктах з масовим перебуванням людей: 24 тис. 

разів.  

Основними напрямами розвитку та удосконалення системи інформаційного 

забезпечення у 2015 році були: 

організація інформаційно-комунікаційного супроводу, реалізація соціально-

економічннх реформ у межах компетенції ДСНС України; 

навчання громадян із основних питань цивільного захисту, реалізація єдиної 

інформаційної політики, спрямованої на інформування населення про діяльність ДСНС 

України, зменшення кількості надзвичайних ситуацій, випадків травмування та загибелі 

громадян на них; 

привернення уваги суспільства, центральних та місцевих органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування, громадських об‘єднань, керівників підприємств, 

організацій, установ усіх форм власності до проблеми забезпечення безпеки життєдіяльності 

громадян; 

запровадження нових форм та методів роботи у галузі взаємодії зі ЗМІ та комунікацій з 

громадськістю, спрямованих на зменшення кількості випадків травмувань та загибелі людей 

внаслідок конкретних видів надзвичайних ситуацій; 

формування позитивного іміджу ДСНС України та популяризація професії 

рятувальника: 

виховання молоді на прикладах героїчних вчинків наших співвітчизників. 

Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях 

Відповідно до чинного законодавства України навчання населення діям у надзвичайних 

ситуаціях здійснюється: 

працюючого населення –за місцем роботи;  

дітей дошкільного віку, учнів та студентів –за місцем навчання; 

непрацюючого населення –за місцем проживання. 
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Організація навчання діям у надзвичайних ситуаціях працюючого та непрацюючого 

населення покладається на ДСНС України, регіональні та місцеві органи виконавчої влади, 

органи місцевого самоврядування, які розробляють і затверджують відповідні організаційно-

методичні вказівки та програми з підготовки населення до таких дій.  

Навчання працюючого населення здійснюється безпосередньо на підприємстві, в 

установі та організації згідно з програмами підготовки працівників до дій у надзвичайних 

ситуаціях, а також під час проведення спеціальних об‘єктових навчань і тренувань з питань 

цивільного захисту. 

Педагогічним складом територіальних курсів та навчально-методичних центрів 

цивільного захисту та безпеки життєдіяльності надано консультативно-методичну допомогу 

підприємствам, установам, організаціям у проведенні: 2 325 комплексних об'єктових навчань, 

9 551 комплексних об'єктових тренувань, 4 382 тренувань спеціалізованих служб і формувань 

цивільного захисту, 15 774 протипожежних тренувань, 4 014 протиаварійних тренувань. 

З метою координації діяльності навчальних закладів щодо навчання молоді та дітей з 

питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності у системі вищої, професійно-технічної, 

загально-середньої та дошкільної освіти надано методичну допомогу в організації та 

проведенні 15 883 «Днів цивільного захисту», за програмами практичної підготовки до дій у 

надзвичайних ситуаціях, 15 018 «Тижнів безпеки дитини», 20 997 об'єктових тренувань. 

З метою популяризації серед дітей і молоді здорового й безпечного способу життя, 

підвищення рівня їх практичної підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях та пропаганди 

професії рятувальника в ДСНС України триває співпраця з Всеукраїнським громадським 

дитячим рухом ―Школа безпеки‖. 

За сприяння ДСНС України та Мінмолодьспорту України організовано Всеукраїнський 

дитячо-юнацький табір «Рятувальник» у період з 02 по 09 жовтня 2015 року (Київська 

область). 

У навчально-методичних центрах цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 

областей м. Києва пройшли функціональне навчання особи керівного складу та фахівці, 

діяльність яких пов‘язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту, 50 тис 971 

особа, при плануванні 60 тис 341 особа, що становить 85% від запланованої кількості, з них: за 

державним замовленням – 31 тис. 806 осіб, що становить 85% від запланованої кількості; на 

договірних умовах підготовлено 19 тис. 166 осіб.  

Міністерство освіти і науки України як керівний орган функціональної підсистеми 

эдиної державної системи цивільного захисту у мирний час та в особливий період забезпечує 

навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань 

безпеки життєдіяльності).  

У галузі освіти функціонує: 

15 002 дошкільних навчальних закладів, у яких виховується 1 294,9 тис. дітей і працює 

133,8 тис. педагогічних працівників, з них 91,7 тис. вихователів; 

17 201 денний загальноосвітній навчальний заклад, де навчається 3 749,6 тис. учнів і 

працює 410,8 тис. педагогічних працівників; 

136 вечірніх (змінних) шкіл, у яких навчається 33,5 тис. учнів і працює 1,5 тис. 

педагогічних працівників; 

817 професійно-технічних навчальних закладів, у яких навчається 303,1 тис. учнів і 

працює 39,5 тис. педагогічних працівників. 
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5.6 Моніторинг і прогнозування надзвичайних ситуацій 

Забезпечення організації та здійснення запобіжних заходів повинно розглядатись 

комплексно, мати системний характер, багаторівневу структуру, централізовану 

координацію та управління. 

Питання здійснення моніторингу і прогнозування через створення та функціонування 

системи моніторингу і прогнозування відображені в Кодексі цивільного захисту України. 

Реалізацію комплексу зазначених питань покладено на єдину державну систему цивільного 

захисту та визначено в Положенні про її створення. Проте чіткого цілісного системного 

відображення реалізації завдань і заходів щодо моніторингу і прогнозування ризику 

виникнення надзвичайних ситуацій в державі не створено. Тому існуючі територіальні й 

функціональні підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту не забезпечують 

належного щоденного збирання, оброблення, передавання та аналізування інформації про 

ймовірність виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, 

відпрацювання запобіжних заходів та пропозицій щодо їх проведення. 

На даний час моніторинг і прогнозування надзвичайних ситуацій в Україні 

здійснюються на рівні регіональних, галузевих або інших самостійних систем, не об'єднаних 

у єдиний інформаційно-аналітичний комплекс, а саме: Державної системи моніторингу 

довкілля, автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки, системи моніторингу 

епідеміологічної ситуації, системи моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря, 

систем соціально-гігієнічного та сейсмічного моніторингу, дистанційного зондування Землі 

тощо, в яких недостатньо широко задіяні сучасні технології аерокосмічного моніторингу.  

Україна є учасником понад 70 міжнародних угод і конвенцій, виконання яких вимагає 

обміну інформацією щодо стану навколишнього середовища та прогнозування його змін, 

тому створення, функціонування та подальший розвиток національної системи моніторингу і 

прогнозування надзвичайних ситуацій має здійснюватись з урахуванням загальноприйнятих 

світових вимог. 

Відсутність моніторингу на чотирьох рівнях (космічний, авіаційний, наземний, 

геологічний) призводить до зниження рівнів достовірності прогнозів щодо виникнення 

надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру. Тому важливим залишається 

питання відпрацювання спільних методів збирання, оброблення та зберігання інформації про 

надзвичайні ситуації, що дозволить аналізувати та систематизувати ризики. 

При цьому необхідно зазначити про недостатнє фінансування зазначених систем 

моніторингу, низькі темпи модернізації та заміни морально застарілого обладнання, ліній 

комунікації, мереж, засобів зв‘язку підрозділів та суб‘єктів господарювання, які 

забезпечують моніторинг, спостереження, оброблення даних, прийняття інформації про 

загрозу виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення. 

Все це не дозволяє повною мірою виконувати вимоги чинних документів з цивільного 

захисту щодо моніторингу та прогнозування виникнення надзвичайних ситуацій.  

Аналіз світового досвіду створення систем моніторингу показав, що лідерами серед 

розвинених країн є США та ЄС, в яких проводиться моніторинг небезпечних явищ, процесів, 

факторів із обов‘язковим розміщенням засобів контролю на космічних платформах та 

передачею отриманої інформації на наземні центри моніторингу. Серед кращих зразків таких 

систем є Аварійна служба управління Європейського Союзу «Коперник» (Copernicus EMS), 

VS(США), Pachube (Японія) тощо. 

Також створена та функціонує сучасна система моніторингу надзвичайних ситуацій з 

використанням потужної космічної та авіаційної компоненти й можливостями дистанційного 

зондування землі (ДоРА) в Російській Федерації.  

Україна має космічні носії, але не має власних штучних супутників Землі для 

розміщення засобів дистанційного зондування Землі. Тому для нас дуже важливим і 

перспективним є те, що на сучасному етапі існує низка міжнародних ініціатив, які 

спрямовані на використання даних дистанційного зондування Землі для попередження, 

ліквідації надзвичайних ситуацій та екстреного реагування, до яких Україна вже розпочала 
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долучатися. До них слід віднести міжнародну «систему систем спостереження Землі» GEOSS 

(Global Earth Observation System of Systems), Міжнародну хартію щодо космосу та великих 

катастроф, Партнерство з комплексної стратегії глобальних спостережень, Глобальний 

моніторинг в інтересах охорони навколишнього середовища та безпеки (GMES ‒ Global 

Monitoring for Environmental Security), Програму попередження та зменшення наслідків 

стихійних лих Всесвітньої метеорологічної організації, Платформу ООН UN-SPI DER, 

Міжнародну ініціативу «Космос і великі катастрофи» (International Charter «Space and Major 

Disasters»). 

За сучасних умов, як один з ефективних шляхів розв‘язання цієї проблеми, обрано 

створення систем, що базуються на передових геоінформаційних технологіях з 

використанням даних аерокосмічних спостережень. Саме їх використання дозволяє суттєво 

покращити метеорологічні прогнози, забезпечити моніторинг довкілля з унікальними 

характеристиками щодо масштабності, повторюваності та оперативності, розв‘язувати 

принципово нові завдання щодо попередження природних і техногенних катастрофічних 

явищ та їх ліквідації. Зазначені обставини обумовили висновок Всесвітньої конференції із 

сталого розвитку (м. Йоханесбург, 2002 рік) про неможливість сталого розвитку без 

використання аерокосмічних систем спостереження. 

Широке впровадження технологій дистанційного зондування Земліє, по суті, 

структурною перебудовою геоінформаційного забезпечення економіки, а за своїми 

масштабами та очікуваним ефектом ‒ загальнонаціональною задачею. Аерокосмічна 

інформація повинна стати ядром загальнодержавної бази геопросторових даних, яка надасть 

нової якості існуючим відомчим інформаційним системам. 

Удосконалення механізму здійснення моніторингу та прогнозування надзвичайних 

ситуацій визначено Концепцією розвитку сектору безпеки і оборони України, затвердженою 

Указом Президента України від 14 березня 2016 року № 92/2016 «Про рішення РНБО 

України від 04 березня 2016 року «Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони 

України». 

Шляхом розв‘язання проблеми є створення ефективного інструменту контролю за 

небезпечними процесами, отримання моніторингової інформації, прогнозування ризиків 

виникнення небезпечних подій та надзвичайних ситуацій, а також підтримка управлінських 

рішень – підсистеми моніторингу і прогнозування ризику виникнення надзвичайних 

ситуацій (далі – Підсистема). 

Підсистема, що пропонується, не є якоюсь новою системою, яка вимагає створення 

мережі, додаткових станцій спостереження, ліній телекомунікації, центрів оброблення даних 

тощо. Вона має об‘єднати існуючі системи та служби моніторингу, спостережень і 

лабораторного контролю за станом техногенного й природного середовища, використовуючи 

їх досвід, так як це відбувається в багатьох розвинених державах. 

Підсистема моніторингу і прогнозування ризику виникнення надзвичайних ситуацій 

призначена для: 

своєчасного виявлення причин, що сприяють виникненню надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру; 

завчасного визначення масштабів та характеру можливого розвитку надзвичайних 

ситуацій; 

прогнозування та своєчасного виявлення негативних процесів у техносфері, 

небезпечних природних явищ, інших чинників, що є джерелами надзвичайних ситуацій, та 

визначення на основі прогнозу потреби в силах і засобах, матеріальних і фінансових 

ресурсах; 

оцінювання динаміки розвитку надзвичайних ситуацій, визначення їх масштабів для 

своєчасного розв‘язання завдань щодо локалізації та ліквідації надзвичайних ситуацій; 

розроблення рекомендацій щодо заходів із запобігання, локалізації та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та пом‘якшення їх соціально-економічних наслідків; 
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опрацювання інформації про надзвичайні ситуації, видання інформаційно-

аналітичних матеріалів. 

На Підсистему покладаються такі завдання: 

безперервне спостереження, збирання, оброблення та аналізування інформації про 

небезпечні техногенні та природні процеси; 

прогнозування ризику виникнення та розвитку небезпечних подій та надзвичайних 

ситуацій; 

розроблення пропозицій та переліку заходів для прийняття управлінських рішень 

щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків; 

створення інформаційної бази даних про небезпечні техногенні та природні процеси;  

забезпечення створення програмно-моделюючих комплексів за окремими видами 

надзвичайних ситуацій; 

організація обміну оперативною інформацією; 

розроблення методології та методик прогнозування ризику виникнення небезпечних 

подій та надзвичайних ситуацій і оцінки їх розвитку; 

інформаційно-аналітична підтримка діяльності центральних і місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань цивільного захисту. 

Підсистема являє собою низку значною мірою самостійних і одночасно організаційно 

і функціонально взаємопов‘язаних відомчих та міжвідомчих систем моніторингу. 

Організаційно-структурна модель Підсистеми повинна мати три рівні – державний, 

регіональний та галузевий, об‘єктовий (рис. 5.6.). 

 

Рисунок 5.6.2 - Організаційно – структурна модель підсистеми моніторингу і прогнозування 

ризику виникнення надзвичайних ситуацій 

Кожен рівень має включати дві структурні ланки: центр моніторингу і прогнозування 

та мережу моніторингу і лабораторного контролю.  

Мережа моніторингу і лабораторного контролю, з огляду на комплексну структуру 

факторів виникнення надзвичайних ситуацій, повинна функціонувати у чотирьох рівнях 

спостереження: дистанційне зондування Землі, аероназемні, наземні та підземні (верхня 

зона – ГС-рівні підземних вод, гідрогеодеформаційні, акустичні поля тощо) та має включати 

існуючі мережі функціонуючих в Україні відомчих та міжвідомчих систем моніторингу, а 

саме:
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Державну систему моніторингу довкілля; 

Національну систему сейсмічних спостережень; 

Систему соціально-гігієнічного моніторингу;  

Єдину державну автоматизовану систему контролю радіаційної обстановки. 

А також лабораторії (центри) екологічного аудиту з впровадженою інтегрованою 

системою якості продукції суб‘єктів господарювання. 

Технічне забезпечення функціонування мережі моніторингу і лабораторного 

контролю Підсистеми здійснюють: 

Система аерокосмічного спостереження та прогнозування надзвичайних ситуацій; 

Автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних 

ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення. 

Центри моніторингу і прогнозування.Для координації діяльності суб‘єктів 

Підсистеми на державному рівні створюється Державний центр моніторингу і 

прогнозування.  

Державний центр моніторингу і прогнозування може функціонувати у складі 

окремого підрозділу в системі ДСНС України або у складі Українського науково-дослідного 

інституту цивільного захисту. 

На регіональному рівні створюються відповідні регіональні центри моніторингу і 

прогнозування як окремі самостійні підрозділи або у складі підрозділу, що належить до 

сфери управління територіальних органів ДСНС України. 

Як альтернативу Державному та регіональним центрам моніторингу та прогнозування 

можна також запропонувати покладення завдань та функцій цих центрів на Державний центр 

управління в надзвичайних ситуаціях та центри управління в надзвичайних ситуаціях у 

регіонах, що мають функціонувати в ДСНС та її територіальних органах відповідно до вимог 

статті 73 Кодексу цивільного захисту України. Проте ці центри на теперішній час не 

створені, крім того на них має покладатись комплекс завдань і функцій з прийняття рішень 

та здійснення управління силами і засобами цивільного захисту під час ліквідації 

надзвичайної ситуації та її наслідків. Тому пріоритетними координуючими органами 

Підсистеми повинні бути Державний та регіональні центри моніторингу та прогнозування. 

З метою збирання та оброблення моніторингової інформації, прогнозування ризиків 

виникнення надзвичайних ситуацій та оцінювання їх розвитку у складі відомчих та 

міжвідомчих систем моніторингу створюються галузеві центри моніторингу і прогнозування. 

Зазначені центри можуть створюватись у складі відомчих науково-дослідних установ або у 

складі одного з підприємств галузі. 

Основними завданнями Державного центру моніторингу і прогнозування є: 

проведення заходів щодо збирання, 

оброблення та аналізування інформації про 

стан небезпечних техногенних процесів та 

природних явищ, що надходить від мережі 

моніторингу і лабораторного контролю 

Підсистеми; 

оцінка можливості виникнення 

небезпечних подій та надзвичайних ситуацій 

техногенного і  природного характеру, 

передача даної інформації у відповідні органи 

виконавчої влади та до РНБО України; 

організація інформаційного обміну та 

координація діяльності галузевих і 

регіональних центрів моніторингу і 

прогнозування; 

Рисунок 5.6.3 – Державний центр 

моніторингу і прогнозування 
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прогнозування ризику виникнення надзвичайних ситуацій, моделювання та 

розроблення сценаріїв їх розвитку; 
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розроблення експертно-аналітичних, організаційних та управлінських рішень щодо 

запобігання виникненню небезпечних подій і надзвичайних ситуацій та їх ліквідації; 

оцінка (на основі моніторингу, аналізу і прогнозування) соціально-економічних 

наслідків ймовірних надзвичайних ситуацій; 

участь у проведенні та реалізації єдиної технічної політики з розроблення та 

впровадження засобів і методів моніторингу та прогнозування надзвичайних ситуацій; 

науково-дослідна діяльність у сфері моніторингу, прогнозування надзвичайних 

ситуацій та ліквідації їх наслідків; 

створення спеціальних баз даних небезпечних техногенних процесів і природних 

явищ; 

розроблення та впровадження заходів сталого та ефективного функціонування і 

розвитку Підсистеми, здійснення контролю та коригування діяльності її суб‘єктів; 

контроль готовності галузевих і регіональних центрів моніторингу і прогнозування, 

мережі моніторингу і лабораторного контролю; 

організаційно-методичне керування та координування діяльності суб‘єктів 

Підсистеми. 

Основними завданнями регіональних Центрів моніторингу і прогнозування є: 

збирання, оброблення і аналізування інформації щодо потенційних джерел 

виникнення небезпечних подій та надзвичайних ситуацій; 

надання узагальненої інформації до Державного центру моніторингу і прогнозування, 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;  

складання й надання прогнозів виникнення небезпечних подій і надзвичайних 

ситуацій, їх розвитку та можливих наслідків;  

підготовка пропозицій для прийняття управлінських рішень щодо запобігання та 

ліквідації надзвичайних ситуацій; 

створення та ведення баз даних щодо небезпечних техногенних процесів і природних 

явищ у регіоні; 

організація інформаційного обміну, координація діяльності та контроль 

функціонування об‘єктових лабораторій (центрів) моніторингу. 

Основними завданнями галузевих центрів моніторингу і прогнозування є: 

збирання, оброблення і аналізування інформації щодо потенційних джерел 

виникнення небезпечних подій і надзвичайних ситуацій у відповідній галузі; 

надання узагальненої інформації до Державного центру моніторингу і прогнозування, 

відповідного центрального органу виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування;  

складання та надання прогнозів загрози виникнення небезпечних подій і 

надзвичайних ситуацій, їх розвитку та можливих наслідків;  

створення та ведення баз даних щодо небезпечних техногенних процесів у галузі; 

підготовка пропозицій для прийняття управлінських рішень щодо запобігання та 

ліквідації надзвичайних ситуацій; 

організація інформаційного обміну, координація діяльності та контроль 

функціонування об‘єктових лабораторій (центрів) моніторингу. 

Дуже важливим у безперебійній роботі підсистеми моніторингу небезпечних 

техногенних процесів і природних явищ є об‘єктовий рівень. На кожному суб‘єкті 

господарювання повинен проводитись моніторинг якості продукції, що виробляється, та 

впливу виробництва на природне середовище.  

Відповідно до вимог Закону України «Про Основні засади (стратегію) державної 

екологічної політики України на період до 2020 року» основними інструментами реалізації 

національної екологічної політики є: 

екологічне маркування;  

екологічна експертиза та оцінка впливу на стан навколишнього природного 

середовища; 
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технічне регулювання та облік у сфері охорони навколишнього природного 

середовища, природокористування та забезпечення екологічної безпеки; 

моніторинг стану довкілля та контроль у сфері охорони навколишнього природного 

середовища і забезпечення екологічної безпеки;  

запровадження ризик – орієнтованого підходу в управлінні техногенною і природною 

безпекою. 

Ці завдання розв‘язуються через створення в суб‘єктах господарювання лабораторій 

(центрів) екологічного аудиту з впровадженою інтегрованою системою якості продукції, 

передбачених ДСТУ ISO 14001:2006 «Системи екологічного керування. Вимоги та настанови 

щодо застосування».  

Об‘єктові лабораторії (центри) екологічного аудиту надають моніторингову 

інформацію керівництву суб‘єкта господарювання, в галузеві та регіональні центри 

моніторингу і прогнозування для відповідного реагування. 

Державний, регіональні, галузеві центри моніторингу і прогнозування, об‘єктові 

лабораторії (центри) повинні бути забезпечені апаратурою для збирання і оброблення даних. 

Центри державного та регіонального рівнів, крім цього, забезпечуються електронними 

цифровими картами регіону або території з необхідним програмним забезпеченням для 

використання геоінформаційних технологій, апаратурою, сполученою з відповідними 

телекомунікаційними засобами зв‘язку та передачі даних. 

Підсистема моніторингу і прогнозування ризику виникнення надзвичайних ситуацій ‒ 

це сукупність органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, що забезпечують 

здійснення моніторингу і прогнозування ризику виникнення надзвичайних ситуацій. 

Підсистема створюється тафункціонує у складі єдиної державної системи цивільного 

захисту як інформаційно-аналітичний комплекс.  

Залежно від обстановки, що склалася, масштабу небезпечної події або надзвичайної 

ситуації, що прогнозується або виникла, Підсистема має функціонувати в режимах 

повсякденного функціонування, підвищеної небезпеки, надзвичайної ситуації, 

надзвичайного стану або в умовах військового стану.  

Основними завданнями Підсистеми відповідно до режимів функціонування є: 

1) у режимі повсякденного функціонування: 

спостереження та здійснення контролю за станом навколишнього природного 

середовища та небезпечних процесів, що можуть призвести до виникнення надзвичайних 

ситуацій на потенційно небезпечних об‘єктах і прилеглих до них територіях, а також на 

територіях, на яких існує загроза виникнення геологічних та гідрогеологічних явищ і 

процесів; 

безперервний збір, оброблення та аналіз інформації про небезпечні техногенні та 

природні процеси; 

визначення ризиків виникнення небезпечних техногенних та природних процесів;  

забезпечення проведення планових заходів щодо запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій; 

розроблення пропозицій для прийняття управлінських рішень щодо запобігання 

виникненню надзвичайних ситуацій; 

створення інформаційної бази даних про небезпечні техногенні та природні процеси;  

забезпечення створення програмно-моделюючих комплексів за окремими видами 

надзвичайних ситуацій; 

організація обміну оперативною інформацією; 

розроблення методології та методик прогнозування ризику виникнення надзвичайних 

ситуацій та оцінки їх розвитку; 

інформаційно-аналітична підтримка з питань цивільного захисту діяльності 

центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування;  

інші завдання з питань моніторингу та прогнозування. 

2) у режимі підвищеної готовності: 
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посилення спостереження та контролю за гідрометеорологічною обстановкою, 

ситуацією на потенційно небезпечних об‘єктах, території об‘єктів підвищеної небезпеки 

та/або за їх межами, території, на якій існує загроза виникнення геологічних, інженерно-

геологічних, сейсмо-геофізичних та гідрогеологічних явищ і процесів, а також здійснення 

постійного прогнозування можливості виникнення небезпечних подій та надзвичайних 

ситуацій; 

безперервне збирання, оброблення та аналізування інформації про небезпечні процеси 

та об‘єкти, на яких існує загроза виникнення небезпечних подій і надзвичайних ситуацій; 

посилення режиму обміну оперативною інформацією про загрозу розвитку 

небезпечних подій і надзвичайних ситуацій; 

розроблення пропозицій для прийняття управлінських рішень щодо запобігання 

виникненню надзвичайних ситуацій; 

інформаційно-аналітична підтримка діяльності центральних і місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування про небезпечні процеси та загрозу 

розвитку надзвичайних ситуацій; 

інші завдання з питань моніторингу та прогнозування. 

3) у режимі надзвичайної ситуації: 

спостереження та контроль за розвитком надзвичайної ситуації, що сталася; 

визначення зони надзвичайної ситуації; 

здійснення постійного прогнозування зони можливого поширення надзвичайної 

ситуації та масштабів можливих наслідків; 

розроблення конкретних заходів для прийняття управлінських рішень щодо ліквідації 

надзвичайної ситуації, що сталася; 

інформаційно-аналітична підтримка діяльності центральних і місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо розвитку надзвичайної ситуації, 

що сталася; 

проведення процедури оптимізації заходів з подолання наслідків надзвичайної 

ситуації; 

інші завдання з питань моніторингу та прогнозування. 

4) у режимі надзвичайного стану проводяться заходи, що передбачені Законом 

України «Про правовий режим надзвичайного стану» стосовно виникнення надзвичайних 

ситуацій техногенного або природного характеру державного та регіонального рівнів. 

5) в умовах військового стану в Україні або в окремих її місцевостях проводяться 

заходи, що передбачені у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру, а також у разі виникнення небезпеки для населення під час ведення 

військових дій або внаслідок цих дій. 

Дані соціально-гігієнічного моніторингу за 2015 рік  

Система соціально-гігієнічного моніторингу – це система спостереження, аналізу, 

оцінки і прогнозу стану здоров'я населення та середовища життєдіяльності людини, а також 

виявлення причинно-наслідкових зв'язків між станом здоров'я населення та впливом на нього 

факторів середовища життєдіяльності людини. Важливою її підсистемою є Національна 

система епідемічного нагляду, основними задачами якої є: 

динамічне спостереження за захворюваністю (поточний і ретроспективний 

епідеміологічний аналіз) та за імунологічною структурою населення (аналіз стану 

щепленості тощо); 

спостереження за клінічними проявами інфекцій (облік різних форм і важкості 

перебігу захворювань, частоти появи і характер ускладнень, лабораторне підтвердження 

діагнозу); 

оцінка якості і ефективності профілактичних та протиепідемічних заходів і 

оперативна розробка управлінських рішень щодо покращення епідемічної ситуації. 

Функціонування системи епідеміологічного нагляду у трьох рівнях. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1550-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1550-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1550-14
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Перший рівень (районний) – своєчасне виявлення та повідомлення про випадки 

інфекційних захворювань, оповіщення, проведення епідеміологічного обстеження вогнищ, 

організація та проведення заходів з їх локалізації, аналіз інфекційної захворюваності і 

ефективності здійснюваних протиепідемічних заходів. 

Другий рівень (регіональний, обласний) – здійснення організаційно-методичного 

керівництва підпорядкованими територіальними органами Державної санітарно-

епідеміологічної служби і контроль за проведеням ними профілактичних і протиепідемічних 

заходів, надання їм необхідної допомоги. Здійснення епідеміологічного аналізу та оцінки 

ефективності проведених профілактичних і протиепідемічних заходів. 

Третій рівень (національний) – організаційно-методичне керівництво структурними 

підрозділами з питань охорони здоров‘я обласних та міських держадміністрацій, 

територіальних органів Державної санітарно-епідеміологічної служби в областях, на 

транспорті, контроль за проведенням ними профілактичних і протиепідемічних заходів. 

Система реєстрації, обліку і звітності про інфекційну захворюваність. Система 

реєстрації, обліку і звітності про інфекційні хвороби, прийнята в нашій країні, забезпечує 

своєчасну поінформованість територіальних органів Державної санітарно-епідеміологічної 

служби і органів охорони здоров‘я про виявлення випадків інфекційних захворювань з 

метою вжиття всіх необхідних заходів для попередження їх поширення або виникнення 

епідемічних ускладнень і спалахів серед населення. 

Виявлення інфекційних хворих або підозри на інфекційне захворювання відбувається 

на першому рівні, до якого належать заклади охорони здоров‘я: ФАП (фельдшерсько-

акушерські пункти), дільнична лікарня (амбулаторія), центральна районна (міська) лікарня, 

поліклініка тощо. Медичний персонал цих закладів охорони здоров‘я повідомляє 

територіальні органи Державної санітарно-епідеміологічної служби про виявлений випадок 

або про підозру. 

Реєстрація випадків інфекційних хвороб проводиться на основі облікової форми 

№ 58/о «Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання». Повідомлення заповнюється 

лікарями і середнім медичним персоналом, котрий виявив або запідозрив захворювання в 

лікувально-профілактичних закладах усіх відомств, незалежно від умов, за яких воно було 

виявлено. 

Заповнене у лікарняно-профілактичному закладі повідомлення ф. №58/о заноситься 

до журналу (ф. № 60/о) і протягом 12 ‒ 24 години направляється до територіальних органів 

Державної санітарно-епідеміологічної служби за місцем виявлення захворювання незалежно 

від місця проживання хворого. Після надходження до територіальних органів 

Держсанепідслужби екстреного повідомлення епідеміологом проводиться епідеміологічне 

обстеження вогнища інфекційного захворювання. Дані цього обстеження вносяться до карти 

епідеміологічного обстеження вогнища (ф. № 375). На цьому ж рівні проводиться 

оперативний і ретроспективний епідеміологічний аналіз захворюваності.  

За заключним діагнозом інфекційних стаціонарів і кабінетів інфекційних захворювань 

(КІЗ) до журналу обліку інфекційних захворювань (ф. № 60/о) заноситься заключний діагноз. 

З урахуванням цих даних у територіальних органах Державної санітарно-епідеміологічної 

служби складається щомісячний звіт про окремі інфекційні і паразитарні захворювання 

(форма державної статистичної звітності № 1-щомісячна) і спрямовується на другий рівень – 

до Головних управлінь Державної санітарно-епідеміологічної служби в АР Крим, областях, 

містах Києві і Севастополі, де також проводиться оперативний і ретроспективний аналіз у 

цілому по регіону та в розрізі окремих адміністративних територій. Якщо зафіксовано факт 

перевищення епідпогору захворюваності, вивчаються причини і розробляються необхідні 

заходи (із виїздом на місце для прийняття відповідного рішення на підставі наказу). 

Головні управління Держсанепідслужби в областях, місті Києві щомісячно надають 

узагальнений звіт за державною статистичною формою №1-щомісячна «Звіт про окремі 

інфекційні та паразитарні захворювання» Державній санепідслужбі України та 

ДЗ «Український центр з контролю та моніторингу захворювань МОЗ України», де 
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проводиться аналіз епідемічної ситуації. У цій роботі беруть участь також вчені профільних 

НДІ країни. На основі щомісячних звітів складається річний звіт щодо інфекційної 

захворюваності на території країни, також один раз на рік приймається і зводиться державна 

статистична форма № 2-щорічна. 

Система інформування про інфекційну захворюваність. У разі виникнення групових 

захворювань (спалахів) інформація з першого рівня протягом 24 годин надається до 

Головного управління Держсанепідслужби в АР Крим, областях, містах Києві та 

Севастополі, на транспорті, яке, за необхідності, надає методичну і практичну допомогу. 

Основні заходи проводяться на першому рівні за участі всіх спеціалістів міністерств, 

відомств і служб.  

Відповідно до чинного наказому МОЗ від 23.05.2002 № 190 «Про позачергові подання 

повідомлень Міністерству охорони здоров‘я України інформація надається до МОЗ України 

та Держсанепідслужби МОЗ України для прийняття управлінських рішень і контролю за їх 

виконанням. 

На регіональному рівні, відповідно до «Регламенту взаємодії територіальних органів 

Держсанепідслужби та установ, що належать до сфери її управління», затвердженого 

наказом від 28.01.2013 № 10, забезпечується проведення санітарно-епідеміологічного 

нагляду за рівнем інфекційної захворювності та об‘єктами нагляду, профілактичних та 

протиепідемічних заходів для запобігання виникненню інфекцій та спалахів інфекційних 

хвороб, надання позачергових повідомлень.  

На підставі діючого порядку взаємодії територіальних органів і установ 

Держсанепідслужби, розслідування спалахів інфекційних хвороб, випадків інфекційних 

хвороб, особливо небезпечних та небезпечних інфекцій, проведення санітарно-

епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами та об‘єктами нагляду, організація та 

контроль за виконанням заходів із санітарної охорони території, надання позачергових 

повідомлень до органів вищого рівня покладається на спеціалістів Головних управлінь. Якщо 

порушено санітарно-протиепідемічний режим на об‘єктах, накладаються штрафи на осіб, 

через бездіяльність яких виникають спалахи тощо. Щомісячно проводиться моніторинг 

інфекційної захворюваності, на підставі якого здійснюється аналіз її стану та розробляються 

конкретні додаткові заходи щодо зниження. Якщо виникають ускладнення, складаються 

плани їх ліквідації, де додатково передбачаються сили (спеціалісти), додаткове розгортання 

ліжок для госпіталізації хворих та осіб з підозрою на захворювання, залучення транспорту, а 

також увесь комплекс профілактичних та протиепідемічних заходів з метою локалізації та 

ліквідації ускладнення.  

Реєстрація термінових повідомлень, заповнення епідкарт, спостереження за 

вогнищами, організація та проведення дезінфекційних заходів, лабораторних досліджень, 

проведення факторного аналізу здійснюється фахівцями Лабораторних центрів служби. Крім 

того, зазначені спеціалісти можуть бути залучені до проведення епідрозслідування окремих 

випадків та спалахів інфекційних хвороб, здійснення моніторингових обстежень 

піднаглядових об‘єктів, у тому числі лікувально-профілактичних закладів. 

На місцях у складі держадміністрацій працюють Комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, до яких входять спеціалісти Державної 

санітарно-епідеміологічної служби. 

Стан чинників санітарно-епідеміологічного благополуччя у 2015 році. Протягом 

останніх років щорічно з приводу інфекційних та паразитарних хвороб за медичною 

допомогою звертається 7 ‒ 8 млн осіб. В основному це обумовлено зростанням групи 

соціальних захворювань, внаслідок значних соціально-економічних проблем, недостатнього 

бюджетного фінансування галузі охорони здоров‘я. Більшість збудників інфекційних 

захворювань людини є біологічними агентами, використання яких можливе як агентів 

біологічного терору.  

Здатність до протидії поширенню інфекційної захворюваності визначається 

готовністю системи охорони здоров‘я до виявлення, локалізації і ліквідації спалахів 
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інфекційних захворювань, незалежно від ґенезу патогенів, рівня готовності мікробіологічних 

підрозділів держсанепідслужби та науково-дослідних інститутів до індикації та ідентифікації 

цих патогенів, наявності препаратів діагностики, профілактики, лікування та знезараження. 

Відповідно до державного моніторингу довкілля, моніторингу в галузі охорони 

атмосферного повітря, сучасної Концепції захисту населення і територій у разі виникнення 

загрози надзвичайних ситуацій тощо, одним із завдань захисту населення і територій є 

спостереження і проведення лабораторного контролю за станом довкілля, якістю продуктів 

харчування, води, стану забрудненості їх небезпечними для життя радіоактивними, 

хімічними та інфекційними речовинами, мікроорганізмами.  

Заходи, спрямовані на здійснення цих завдань, передбачені постановами Кабінету 

Міністрів України від 30.03.1998 № 391 «Про затвердження Положення про державну 

систему моніторингу довкілля», від 09.03.1999 № 343 «Про затвердження Порядку 

організації та проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря» та іншими 

документами, забезпечують достатній контроль за екологічною та санітарно-епідемічною 

ситуаціями на території країни. Для державної санітарно-епідеміологічної служби режим 

роботи системи моніторингу довкілля під час надзвичайних ситуацій не відрізняється від 

режиму повсякденної діяльності. ДержСЕС бере активну участь у роботі комісій, 

оперативних штабів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, створених у складі 

обласних (районних) держадміністрацій. 

Одним із найвагоміших джерел забруднення довкілля, у тому числі водних об'єктів, є 

ґрунт.  

Санепідслужба здійснює моніторинг стану ґрунтів на територіях їх можливого 

негативного впливу на здоров‘я населення. У 2015 році досліджено за санітарно-хімічними 

показниками 16 464 проби, з них не відповідали санітарним нормам 646 (3,5 % проти 5,4 % у 

2013 і 3,5 % у 2012 роках), у тому числі на солі важких металів – 7034 проби, з яких 7,6% 

(536) не відповідали санітарним нормам (у 2013 – 7,7 % і 2012 – 6,5 %); пестициди – 

2 466 проб ґрунту, з яких 0,2% (4) не відповідали санітарним нормам (0,8 % у 2013 і 1,45 % у 

2012). Також ґрунт було досліджено на гельмінти – 49496 проб, з яких не відповідали 

нормам 2,7% (1330) (у 2013 – 2,6 % і 2012 – 2,7 %); за бактеріологічними показниками 11 890 

проб, з яких не відповідали нормам 6,7 % (796) (у 2013 – 4,8 % і 2012 – 4,9 %).  

Незважаючи на зменшення обсягу досліджених проб, зареєстровано збільшення 

кількості таких, що не відповідають нормам за бактеріологічними показникам, за рахунок 

збільшення частки проб ґрунту, відібраних поза територією підприємств у місцях 

складування або захоронення відходів (полігони, звалища, кар‘єри) і місцях зрошення 

стічними водами. 

Держсанепіднаглядом і лабораторним контролем були найбільше охоплені території 

вирощування сільськогосподарської продукції, сільгоспугіддя, на яких застосовуються 

пестициди, ґрунт в зоні житлових масивів, дитячих майданчиків та закладів. 

У 2015 році в місцях зберігання токсичних відходів на території підприємств 

досліджено 1425 проб ґрунту за хімічними показниками, з них не відповідали гігієнічним 

нормам – 2,0 % проти 2,1 % у 2013; поза територією підприємств у місцях їх складування або 

захоронення – 1820, з них не відповідало нормативам – 7,3 % проти 6,4 % у 2013; у житловій 

зоні – 5044, з них не відповідали нормам – 4,2 % проти 5,3 % у 2013 році. У 2014 році проти 

2013 року виріс показник невідповідності ґрунту в місцях зберігання токсичних відходів поза 

територією підприємств у місцях їх складування або захоронення щодо бактеріологічного 

забруднення з 10,2 % до 12,4 %, на гельмінти – з 4,4 % до 4,8 %, на солі важких металів – з 

11,5 % до 14,3 %; а також в житловій зоні – щодо бактеріологічного забруднення з 3,6 % до 

5,9 %. 

Пріоритетом найбільшої вагиу сфері поводження з відходами є забезпечення 

утилізації та знешкодження небезпечних відходів, а також їх екологічно безпечне видалення. 

На території України відходи в основному зберігаються на звалищах і спеціальних 

полігонах. Токсичні промислові відходи складуються на території підприємств або 
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вивозяться на полігони для твердих побутових відходів. Токсичні промислові відходи 

складуються на території підприємств або вивозяться на полігони для твердих побутових 

відходів. У 2014 році порівняно з 2013 роком збільшилась кількість місць знешкодження та 

захоронення господарсько-побутових і промислових відходів ІІІ-ІV класу небезпеки у містах 

і селищах міського типу – зареєстровано 1493 місця (у 2013 – 1351), з них 59% (881) не 

відповідають санітарним вимогам (у 2012 – 57,1 %). Близько 90% з них експлуатується з 

перевантаженням.  

Слід зазначити, що основною причиною утворення стихійних сміттєзвалищ є: 

невирішення питання щодо вчасного вивозу сміття з територій населених пунктів, 

насамперед з приватного сектору міських поселень та сіл; недотримання графіків санітарної 

очистки у населених пунктах та неповне їх охоплення; відповідні служби та організації, що 

здійснюють санітарну очистку населених пунктів недостатньо забезпечені механізованою 

технікою та працівниками, насамперед у сільській місцевості.  

Незважаючи на незначне поступове зниження забрудненості ґрунтів 

наднормативними кількостями забруднювачів, гострота проблеми не знижується. 

Характеризуючи стан водних об‘єктів слід зазначити, що кількість досліджень на 

пестициди, які виконуються у постійних створах, залишається дуже низькою. Із загальної 

кількості створів – 2152 (2013 – 2614, 2012 – 2724) – відібрано 2428 проб води на пестициди 

(у 2012-2013 роках відповідно 4558 і 1706), 1 % із них (21 проба) мають перевищення (у 2013 

– 19, 2012 – 23). 

Гігієнічною підготовкою охоплено 96 % працівників, які постійно працюють з 

отрутохімікатами, проти 93,5% у 2013 році.  

Державною санітарно-епідеміологічною службою проводиться моніторинг вмісту 

нітратів у воді нецентралізованих джерел водопостачання, зокрема колодязів та каптажів, 

вода з яких використовується для споживання дітьми віком до 3-х років, на виконання 

постанови Головного державного санітарного лікаря України від 17.05.2010 № 16 «Про 

попередження виникнення водно-нітратної метгемоглобінемії у дітей». 

Під наглядом держсанепідслужби знаходилось 286 тис. джерел децентралізованого 

водопостачання, з них 282 тис. громадських та індивідуальних колодязів, 4 638 громадських 

та індивідуальних каптажів.  

У 2015 році було обстежено лише 35 % (100,2 тис.) громадських та індивідуальних 

шахтних колодязів і каптажів, з яких 14,2 % не відповідали санітарним нормам.  

За санітарно-хімічними показниками у 2015 році досліджено 19645 проби питної води 

з громадських колодязів і каптажів, з них не відповідає санітарно-гігієнічним нормативам за 

вмістом нітратів – 3632 (18,5 %); за мікробіологічними показниками досліджено 17 545 проб, 

з них не відповідає нормативам – 3241 (18,5 %); з індивідуальних шахтних колодязів і 

каптажів – відповідно 50 953 і 12 988 (25,5 %), 12 954 і 2 398 (18,5 %). 

За порушення вимог санітарного законодавства, які були виявлені під час обстежень 

громадських колодязів/каптажів, у 2015 році було винесено 303 постанови про тимчасове 

припинення експлуатації об‘єктів; за результатами обстеження індивідуальних 

колодязів/каптажів винесено 19 постанов про припинення експлуатації об‘єктів на постійній 

основі та 68 – на тимчасовій.  

У кожному випадку виявлення порушень стану щодо утримання колодязів 

індивідуального користування та невідповідності якості колодязної води вимогам за 

санітарно-хімічними та санітарно-мікробіологічними показниками, власникам криниць та 

органам місцевого самоврядування держсанепідслужбою скеровуються пропозиції, приписи 

про необхідність належного облаштування колодязів, здійснюється інформування населення, 

у тому числі й через засоби масової інформації щодо неприпустимості використання 

колодязної води для питних потреб у випадку перевищення вмісту нітратів тощо, зокрема 

для приготування дитячого харчування, проводиться санітарно-просвітня робота з батьками, 

персоналом дитячих навчальних закладів, з працівниками медичних закладів, зокрема 

ФАПів. 
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Слід зазначити, що влітку поточного року зареєстрований один летальний випадок 

отруєння дитини колодязною водою у с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської 

області, що містить нітрати. За даним фактом повідомлено прокурора Царичанського району 

та районний відділ міліції, опублікована стаття у районній газеті щодо забезпечення 

правильного питного режиму дітей перших трьох років життя, вагітних та породілль. У 

зв‘язку із зазначеним випадком пропозиції Головного управління Держсанепідслужби у 

Дніпропетровській області щодо проведення санітарно-оздоровчих заходів щодо колодязів, 

включені до протокольного рішення Дніпропетровської регіональної комісії з питань ТЕБ і 

НС (протокол від 22.09.2015 року № 17).  

За результатами перевірок власникам колодязів і каптажів постійно надаються 

рекомендації щодо упорядкування відповідно до діючих вимог та умов безпечного 

водокористування. Органам місцевого самоврядування надано рекомендації про правила 

проведення очистки джерел нецентралізованого водопостачання та знезараження води в них. 

Проводиться щоквартальний переоблік дітей віком до 3-х років, які споживають питну воду з 

джерел нецентралізованого водопостачання, та переоблік наявних індивідуальних джерел 

водопостачання. Державна санепідслужба постійно співпрацює з органами місцевого 

самоврядування, державними адміністраціями, громадськістю.  

Міністерством охорони здоров‘я та Державною санепідслужбою виконуються План 

основних організаційних та санітарно-протиепідемічних заходів установ Державної 

санітарно-епідеміологічної служби України, План дій міністерств, інших центральних 

органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської 

та Севастопольської міських державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування 

щодо підготовки до пропуску льодоходу, повені та паводків, постанова головного 

державного санітарного лікаря України від 05.02.2013 № 3 щодо посилення державного 

санітарно-епідеміологічного нагляду на потерпілих від паводка територіях; посилено 

контроль за санітарно-епідеміологічною ситуацією на територіях населених пунктів, які 

можуть бути підтоплені або затоплені внаслідок повені та паводків.  

В областях діють місцеві «Плани дій…», карти-схеми зон можливого виникнення 

надзвичайних ситуацій, пов‘язаних з паводком і несприятливими погодними умовами, 

визначаються населені пункти з джерелами централізованого та децентралізованого 

водопостачання, очисними спорудами каналізації, яким загрожує підтоплення, 

відпрацьовуються схеми подання інформації, визначаються сили і засоби реагування для 

оперативного проведення протиепідемічних заходів. 

Держсанепідслужба областей постійно здійснюємоніторинг за санітарною та 

епідемічною ситуаціями, станом довкілля та об‘єктів підвищеного епідризику, проведення 

оцінки і прогнозування санітарно-епідемічної ситуації. 

Території, забезпечені дезінфекційними засобами, придбаними у централізованому 

порядку за кошти резервного фонду Державного бюджету згідно з розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 24.02.2010 № 311-р «Про фінансування заходів, спрямованих на 

запобігання можливому затопленню територій внаслідок льодоходу, повені та паводків у 

2010 році», наказами МОЗ України від 20.04.2010 № 349 «Про закупівлю дезінфекційних 

засобів для проведення першочергових заходів з дезінфекції підтоплених об'єктів, очищення 

питної води та місць зберігання побутових відходів» і від 05.05.2010 № 381 з метою 

раціонального використання дезінфекційних засобів, придбаних у централізованому порядку 

за кошти резервного фонду Державного бюджету.  

Разом з відділами з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, 

екологічною інспекцією проводяться перевірки та паспортизація потенційно небезпечних 

об‘єктів на території населених пунктів, де можливі виникнення підтоплень, зсувів та інших 

надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру. 

Проводиться постійний моніторинг якості питної води. Лабораторний контроль 

об‘єктів зовнішнього середовища і в першу чергу питної води, здійснюється лабораторіями 

http://zakon.nau.ua/doc/?code=311-2010-�
http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0349282-10
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територіальних санепідстанцій та розширені дослідження – лабораторіями облсанепідстанції 

згідно зі складеними графіками. 

У зв‘язку з несприятливими погодними умовами, пов‘язаними з інтенсивними 

атмосферними опадами протягом 15-16.06.2015 року постраждало 4 населених пункти 

с. Біла, с. Стрілецький Кут, с. Чорторія, с. Брусниця Кіцманського району Чернівецької 

області; 2 мікрорайони у м.Чернівцях. 

Протягом 16.06.-26.06.2015 всього по області за наслідками підтоплення дощовими 

водами проведено дезінфекцію 73 приватних криниць (3 власники криниць відмовились), 12 

підвалів житлових будинків, досліджено 72 проби води з приватних криниць на санітарно-

хімічні та бактеріологічні показники, з них 31 проба не відповідала вимогам санітарних 

правил за санітарно-хімічними показниками (за мутністю). Власникам криниць було 

рекомендовано після закінчення дощів звернутися до ДУ «Чернівецький обласний 

лабораторний центр Держсанепідслужби України» для повторного проведення 

органолептичних показників якості води.  

Ситуація у Чернівецькій області пов‘язана з інтенсивними атмосферними опадами 

протягом 15-16.06.2015 року стабілізувалась, об‘єкти життєзабезпечення функціонують у 

звичайному режимі. 

Ситуація у Закарпатській області станом на 03.12.2015 через несприятливі погодні 

умови, пов‘язані з інтенсивними атмосферними опадами протягом 20-22.11.2015 року, 

стабілізувалася. 

Проведено дезінфекцію 238 джерел децентралізованого водопостачання. Проведено 

5 досліджень питної води з джерел децентралізованого водопостачання за бактеріологічними 

і санітарно-хімічними показниками, перевищень не зареєстровано. 

Рівень захворюваності гострими кишковими інфекціями та вірусним гепатитом А має 

спорадичний характер і не перевищує середньо-обласні показники. Спалахів та групових 

захворювань не зареєстровано. Підвищення рівнів інфекційної захворюваності в 

постраждалих районах не зареєстровано. Спалахів та групових захворювань не 

зареєстровано. 

У всіх районах, що були підтоплені, проводилась санітарно-просвітницька та 

роз‘яснювальна робота серед населення, готувались статті у місцеві засоби масової 

інформації, проводились лекції, розповсюджувались пам‘ятки та бюлетені.  

Таблиця 5.6.1 

Стан системи моніторингу й прогнозування 

Найменування 

центрів 

Укомплектованість, % Готовність до 

виконання 

завдань, % 

Сумарна 

вірогідність 

прогнозів, % 
фахівцями устаткованням 

Держсанепідслужба 

(ГУ і ЛЦ) 
80 91 100 100 

Таблиця 5.6.2 

Стан системи спостереження й лабораторного контролю системи епідмоніторингу 

Найменування 

систем 

спостереження й 

лабораторного 

контролю 

Кількість установ 
Площа території 

спостереження 

Забезпеченість систем, 

% 

загальна 

кількість, од. 

зміна 

за рік, 

% 

загальна, 

км
2
 

зміна 

за рік, 

% 

спеціаліс-

тами 

обладнанням 

і приладами 

Держсанепідслужба 

(ГУ і ЛЦ) 

28 ГУ з 

управліннями 

та 

28 ЛЦ з 

відділами 

Без 

змін 

Вся 

територія 

України 

Без 

змін 

80 89,7 
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Моніторинг санітарного та епідемічного стану в Україні забезпечується фахівцями 

сфери державного санітарно-епідеміологічного контролю в системі соціально-гігієнічного 

моніторингу, що працюють у головних управління, управліннях та лабораторних центрах 

Держсанепідслужби. Забезпеченість фахівцями наведена у таблицях 5.6.1 – 5.6.2.  

Наведені дані свідчать про те, що погіршення ситуації впродовж 2015 року не 

відбулося. І система спостереження й лабораторного контролю, і системи моніторингу й 

прогнозування не повністю укомплектовані фахівцями, устаткуванням та обладнанням. 

Зрозуміло, що це не може не впливати на своєчасність отримання та передавання інформації 

та якість захисних заходів. 

Дані сейсмологічного моніторинг у за 2015 рік 

Згідно з українськими нормативними документами, захищатися від сейсмічної загрози 

повинні власники (розпорядники) будинків і споруд. Але інформацію, від чого слід 

захищатися, можна одержати в країні лише на основі даних режимних сейсмологічних 

спостережень, які здійснюють сейсмологічні станції НАН України та інтегровані в неї 

локальні сейсмологічні мережі.  

НАН України відповідає за сейсмологічний моніторинг, орієнтований на одержання 

даних, необхідних для сейсмічного захисту. Інститут геофізики НАН України (далі ІГФ) 

забезпечує цілодобову безперервну роботу мережі сейсмологічних станцій НАН України та 

Національного центру сейсмологічних даних.  

Сучасна конфігурація мережі сейсмічних станцій НАН України показана на рисунку 

5.6.4. До її складу входять 29 режимних сейсмічних станцій (без локальної мережі Криму), 

регіональний (м. Львів) і Національній (м. Київ) сейсмологічні центри.  

 

 
 

Рисунок 5.6.4 – Сучасна конфігурація мережі сейсмічних станцій НАН України 
 

За даними обробки сейсмологічних записів постійно поповнюється комп‗ютерна база 

даних про потужні світові землетруси та сейсмічні події, які відбулись в ближній зоні та 

безпосередньо на території України. Поповнюються бази цифрових сейсмограм сейсмічних 

подій і мікросейсмічних коливань, зареєстрованих на сейсмічних станціях. 
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Формуються щодекадні бюлетені зареєстрованих сейсмічних подій. Дані про 

параметри сейсмічності і сейсмічної небезпеки території України, результати оперативного 

визначення параметрів вогнищ землетрусів з М>6 на планеті та з М>3 на території України 

та інформація про їх макросейсмічні прояви надаються Державній службі надзвичайних 

ситуацій України, Мінрегіонбуду України, Мінприроди України, обласним 

Держадміністраціям, прокуратурі, слідчим МВС України, засобам масової інформації та 

іншим зацікавленим установам для використання в їх діяльності. Сейсмологічні дані 

публікуються в щорічних «Сейсмологічних бюлетенях України», у фахових журналах і 

міжнародних збірниках.  

Основною ланкою, яка поставляє об‗єктивні дані для діяльності в галузі захисту від 

землетрусів, ємережа сейсмічних спостережень НАН України. 

Зареєстровані події класифікуються за причинами їх виникнення. Природні 

землетруси відділяються від вибухів. Для прикладу, на рисунку 5.6.5 показано розміщення 

вогнищ землетрусів Карпатського регіону з енергетичним класом К≥4.5, зареєстрованих 

мережею сейсмічних станцій НАН України в 4 кварталі 2015 року. 

У національному центрі сейсмологічних даних пр ІГФ НАН України досліджено 

сейсмічність платформної частини території України за 2011 по 2015 роки. Детально вивчено 

параметри вогнища локального землетрусу 03.02.2015 року з магнітудою 4,6 і глибиною 

вогнища 5 км на території Дніпровсько-Донецького авлакогену поблизу границі Полтавської 

і Сумської областей України. 

 

 
Рисунок 5.6.5 - Вогнища землетрусів з енергетичним класом К≥4.5, зареєстрованих 

Карпатською мережею сейсмічних станцій у 4 кварталі 2015 року 
 

Прогнозування землетрусів для сейсмічного захисту будинків, інфраструктури і 

промислових споруд. 
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Результати сейсмологічного моніторингу, необхідні для прогнозування сейсмічної 

небезпеки територій населених пунктів, важливих і екологічно небезпечних об'єктів, 

одержуються в рамках загального і детального сейсмічного районування, а також 

сейсмічного мікрорайонування.  

Розроблена в ІГФ НАН України методика сейсмічного захисту передбачає широке 

впровадження сейсмостійкого проектування і будівництва житла та промислових об‗єктів на 

базі об‗єктивних знань про кількісні параметри реально існуючої сейсмічної небезпеки в 

районах їх розміщення і на конкретних будівельних майданчиках. Методика визначення 

кількісних параметрів сейсмічних впливів включає побудову моделей сейсмічності для 

території України і суміжних районів, максимальне використання інформації про зафіксовані 

на підконтрольній території сейсмічні коливання, аналіз їх динамічних характеристик, 

одержання емпіричних закономірностей поширення сейсмічних коливань від вогнищ 

землетрусів до будівельних майданчиків, побудову теоретичних і емпіричних моделей 

реакції майданчиків на сейсмічні коливання.  

Методичні розробки ІГФ НАН України впроваджено в практику під час вивчення 

сейсмічних умов розташування Південно-Української, Чорнобильської, Хмельницької, 

Рівненської, Запорізької АЕС, Київської, Канівської і Дністровської ГЕС, експериментальних 

атомних реакторів у Києві і Мінську, при проектуванні Одеської і Чигиринської ТЕС, НСК 

«Олімпійський», ГЗКів, газоперекачувальних станцій, газогонів, мостів та понад сотні 

будинків і споруд, розташованих в сейсмічних зонах України. В результаті проведених 

досліджень побудовано і передано проектувальникам розрахункові акселерограми, спектри 

реакції та супроводжувальні обчислювальні програми, необхідні для моделювання 

сейсмічних впливів від місцевих землетрусів і землетрусів зони Вранча під час визначення 

сейсмостійкості наявних і проектованих об‗єктів.  

Вагомий внесок у розвиток Системи моніторингу і прогнозування ймовірності 

виникнення надзвичайних ситуацій дають наукові дослідження науково-дослідних установ 

НАН України. Зокрема, необхідно відзначити результати фундаментальних і прикладних 

досліджень, які отримані в 2015 році співробітниками Державної установи «Науковий центр 

аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України» (ДУ 

«НЦАКДЗ»): 

створено нову експертну систему дистанційного радіаційного моніторингу на базі 

безпілотного літального апарата. Система побудована на основі сучасних інструментальних 

та інформаційних технологій, які дозволяють у режимі реального часу отримати високоточні 

карти радіаційних забруднень та теплових аномалій. В рамках Міжнародного проекту 

Єврокомісії «Поводження з радіоактивними відходами в Україні» система була апробована у 

зоні відчуження Чорнобильської АЕС для виявлення буртів та траншей із захороненими 

радіоактивними матеріалами. Система може бути ефективно використана для протидії 

ядерно-радіаційного тероризму; 

створено нові технічні засоби для дистанційного картографування радіоекологічного 

стану територій, які мають широкий спектр застосування (геологорозвідувальні роботи, 

радіаційна зйомки, контроль перевезення радіоактивних вантажів, радіаційна розвідка при 

аварійних ситуаціях). Їх успішно апробовано в умовах Чорнобильської зони відчуження та 

АЕС України; 

обґрунтовано підхід до космічного моніторингу і оцінювання біорізноманіття в 

умовах кліматичних змін; 

удосконалено й адаптовано існуючі методики оцінки ризиків, апробовано та 

верифіковано розроблені методики і оперативні оцінки ризиків поточних подій за даними 

супутникового спостереження. 

Запропоновано опис методів оцінки ризиків надзвичайних ситуацій окремих типів з 

використанням даних супутникового спостереження для низки конкретних випадків з метою 
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оцінки екологічних ризиків, пов‘язаних з негативними наслідками природних і техногенних 

катастроф. 

розроблено рекомендації щодо застосування підходів та даних ДЗЗ для аналізу змін 

біофізичних та спектральних параметрів геосистем з метою екологічних прогнозів, 

вдосконалення підходів до визначення концентрацій парникових газів. 

На практиці отримані результати можуть використовуватись для оцінки й 

прогнозування ризиків підтоплення та заболочування територій, для обґрунтування 

управлінських рішень з мінімізації збитків від таких небезпечних процесів, а також для 

проведення комплексного регіонального моніторингу небезпечних процесів. 
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5.7 Технічне регулювання у сфері цивільного захисту 

Одним із важливих заходів щодо запобігання техногенним і природним катастрофам, 

а також пожежам, є технічне регулювання у сфері цивільного захисту. 

Складовими технічного регулювання та функціями державної влади є технічна 

регламентація, стандартизація, оцінка відповідності, державний ринковий нагляд та інші 

види державного нагляду. 

Реалізуючи План заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх 

державами-членами, з іншої сторони, на 2014—2017 роки, прийнято нову редакцію Закону 

України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», який введено в дію з 10.02.2016, 

та внесено зміни до Законів України «Про загальну безпечність нехарчової продукції» і 

«Державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції». 

Для реалізації цих законів розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 серпня 

2015 р. № 844-р схвалено Стратегію розвитку системи технічного регулювання на період 

до 2020 року, постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1057 оновлено 

Перелік сфер діяльності, в яких центральні органи виконавчої влади здійснюють функції 

технічного регулювання. 

Зазначеною постановою Кабінету Міністрів України Державній службі України з 

надзвичайних ситуацій надано повноваження щодо здійснення функцій технічного 

регулювання у таких сферах діяльності, як цивільний захист, техногенна і пожежна безпека, 

гідрометеорологічна діяльність (у тому числі засоби протипожежного захисту; засоби 

цивільного захисту (крім виробів медичної призначеності та лікарських засобів); 

пожежобезпечність продукції (крім видів продукції, що включені до сфер діяльності, в яких 

функції технічного регулювання здійснюються іншими центральними органами виконавчої 

влади і стосовно яких встановлені вимоги щодо пожежобезпечності). 

Реалізуючи зазначені функції технічного регулювання, завданнями Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій є: 

І Загалом у сфері цивільного захисту:  

1) приведення протягом 2016 – 2020 роківприйнятих нормативно-правових актів 

відповіднодо технічних регламентів, прийнятими законами України та актів Кабінету 

Міністрів України; 

2) перегляд і скасування галузевих нормативних документів та забезпечення 

розроблення для їх зміни національних стандартів протягом 2015 – 2030 років; 

3) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України протягом 2016 р. 

проекту Технічного регламенту засобів цивільного та протипожежного захисту;  

4) створення протягом 2015 – 2017 років інфраструктури призначених органів з 

оцінки відповідності та здійснення їх акредитації; 

ІІ У сфері гідрометеорологічної діяльності (запобігання природним катастрофам): 

1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України протягом 2015– 

2017 років проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 

2007/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 р. про оцінку та 

управління ризиками затоплення; 

2) проведення протягом 2015– 2019 років попередньої оцінки ризиків затоплення; 

3) підготовка протягом 2018 – 2021 років карт загроз та ризиків затоплення; 

4) запровадження протягом 2018 – 2023 років планів управління ризиками затоплення; 

ІІІ У сфері техногенної безпеки (запобігання техногенним катастрофам): 

1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України протягом 2015 – 

2017 років проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 

2012/18/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 4 липня 2012 р. про регулювання 

небезпечністю, що має місце при великомасштабних аваріях, пов’язаних з небезпечними 

речовинами, внесення змін та скасування у подальшому Директиви Ради 96/82/ЄС; 
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2) здійснення протягом 2018 – 2020 років заходів щодо забезпечення виконання 

розроблених нормативно-правових актів; 

IVУ сфері пожежної безпеки: розроблення протягом 2016 – 2020 років нової редакції 

Правил пожежної безпеки в Україні з урахуванням положень міжнародного стандарту  

ISO 23932:2009 Інжиніринг у сфері пожежної безпеки. Загальні принципи. 

Основними проблемними питаннями технічного регулювання у сфері цивільного 

захисту є: 

1) незабезпечення належної імплементації європейського законодавства;  

2) обмежене фінансування робіт зі стандартизації; 

3) відсутність фінансування на модернізацію випробувальними лабораторіями 

випробувальної бази для оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів і 

стандартів;  

4) незабезпечення прийняття в Україні технічного регламенту хімічних речовин, 

технічних специфікацій щодо їх класифікації та методів випробування з урахуванням 

положень Регламентів (ЄС) № 1907/2006, № 1272/2008 та № 440/2008, які є основою для 

реалізації положень Директиви 2012/18/ЄС. 
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Глава 6 Забезпечення заходів цивільного захисту 

6.1 Удосконалювання нормативно-правової бази 

Питання правового забезпечення та регулювання відносин у сфері забезпечення 

захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій набувають особливої 

актуальності за сучасних умов з огляду на тенденцію значного збільшення кількості 

надзвичайних ситуацій, зумовлених як природними, так і антропогенними факторами, 

ускладненням екологічної ситуації як у світі загалом, так і в нашій державі. З урахуванням 

цих причин, активно формується та розвивається правова база, що забезпечує регулювання 

попередження та профілактики надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків, організацію 

функціонування єдиної державної системи цивільного захисту та інших суспільних відносин. 

Нормативно-правова база у сфері цивільного захисту як в Україні, так і в інших 

країнах, за сучасних умов значною мірою розвивається в контексті загальносвітових 

гуманітарних процесів. 

Протягом 2014 ‒ 2015 років було прийнято ряд нормативних актів. 

 

Постанови Кабінету Міністрів України: 

від 26 січня 2015 р. № 18 «Про внесення змін до постанови КабінетуМіністрів України 

від 16 лютого 1998 року № 174»; 

від 25 лютого 2015 р. № 87-2 «Про внесення змін до постанови КабінетуМіністрів 

України від 29 квітня2004 р. №561-9»; 

від 11 березня 2015 р. № 101 «Про затвердження типових положень 

профункціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системицивільного 

захисту»; 

від 22 квітня 2015 р. № 230 «Про внесення змін у додатки до постановиКабінету 

Міністрів України від 7 листопада 2007 р. № 1294»; 

від 20 травня 2015 р. № 311 «Про внесення змін до Порядку подання іреєстрації 

декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єктагосподарювання вимогам 

законодавства з питань пожежної безпеки»(постановою затверджено нову спрощену форму 

декларації відповідностіматеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам 

законодавства з питань пожежної безпеки); 

від 4 червня 2015 р. № 361 «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету 

Міністрів України від 29 лютого 2012 р. № 306»; 

від 17 червня 2015 р. № 409 «Про затвердження Типового положення про регіональну 

та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій»; 

від 08 липня 2015 р. № 469 «Про затвердження Положення про спеціалізовані служби 

цивільного захисту»; 

від 19 серпня 2015 р. № 606 «Про внесення змін до пункту 3 Порядку та умови 

виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), травми або поранення, 

захворювання чи інвалідності осіб рядового і начальницького складу служби цивільного 

захисту»; 

від 26 серпня 2015 р. № 630 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 3 вересня 2008 р. № 774-10»; 

від 30 вересня 2015 р. № 775 «Про затвердження Порядку створення та використання 

матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій»; 

від 13 жовтня 2015 р. № 824 «Про затвердження Порядку та обсягів підготовки осіб, 

які уклали контракти про перебування у резерві служби цивільного захисту, і строків 

проведення навчальних та перевірочних зборів»; 
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від 28 жовтня 2015 р. № 863 «Про Порядок виплати і розміригрошового забезпечення 

осіб, які перебувають у резерві служби цивільногозахисту»; 

від 28 жовтня 2015 р. № 862 «Про створення галузевого державного архіву матеріалів 

гідрометеорологічних спостережень Державної служби з надзвичайних ситуацій»; 

від 16 грудня 2015 р. № 1052 «Про затвердження Положення про Державну службу 

України з надзвичайних ситуацій»; 

від 16 грудня 2015 р. № 1053 «Про затвердження Порядку виплати грошової 

компенсації особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту за 

піднайом (найом, оренду) ними житлових приміщень та визначення її розміру і умов 

виплати»; 

від 16 грудня 2015 р. № 1057 «Про визначення сфер діяльності, в яких центральні 

органи виконавчої влади здійснюють функції технічного регулювання» 

Розпорядження Кабінету Міністрів України: 

від 14 травня 2015 р. № 476-р «Про затвердження плану основних заходів цивільного 

захисту на 2015 рік»; 

від 25.03.2015 р. № 419-р «Про затвердження Плану заходів щодо реалізаціїКонцепції 

управління ризиками виникнення надзвичайних ситуаційтехногенного та природного 

характеру на 2015-2020 роки»; 

від 15 червня 2015 р. № 715-р «Про виділення коштів для проведеннязаходів з 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що виникла 08 червня 2015р. у Київській 

області»; 

від 22 липня 2015 р. № 760-р «Про підписання Угоди між КабінетомМіністрів 

України та Урядом Республіки Болгарія про співробітництво в разівиникнення катастроф»; 

від 22 липня 2015 р. № 762-р «Про віднесення цілісних майновихкомплексів 

державних підприємств, установ та організацій до сфери управлінняДержавної служби з 

надзвичайних ситуацій»; 

від 12 серпня 2015 р. № 820-р «Про внесення змін до розпорядженняКабінету 

Міністрів України від 26 грудня 2012 р. № 1075»; 

від 16 вересня 2015 р. № 945-р «Про затвердження планів комплектуванняІнституту 

державного управління у сфері цивільного захисту слухачами з числакерівного складу та 

фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією іздійсненням заходів з питань цивільного 

захисту, на період з 01 вересня 2015року по 30 червня 2016 року»; 

від 28.10.2015 № 1106-р «Про підписання Угоди між Урядом України таВсесвітньою 

продовольчою програмою (ВПП) про відкриття Офісу ВПП вУкраїні». 

Накази Міністерства внутрішніх справ України: 

від 04.09.2014 № 905 «Про затвердження Вимог до переліку та змістудокументів для 

надання експертного висновку про рівень надзвичайноїситуації», зареєстровано: Мін'юст 

України від 01.10.2014 № 1193/25970; 

від 11.09.2014 № 935 «Про Порядок затвердження програм навчанняпосадових осіб з 

питань пожежної безпеки, організації та контролю їхвиконання», зареєстровано: Мін'юст 

України від 07.10.2014 № 1204/25981; 

від 10.11.2014 № 599/1198 «Про затвердження Інструкції про порядоквзаємодії між 

Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформаціїУкраїни і Державною 

службою України з надзвичайних ситуацій з питаньзабезпечення урядовим зв'язком 
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спеціальної Урядової комісії з ліквідаціїнаслідків надзвичайної ситуації», зареєстровано: 

Мін'юст України від24.11.2014 № 1493/26270; 

від 30.12.2014 № 1417 «Про затвердження Правил пожежної безпеки вУкраїні», 

зареєстровано: Мін'юст України від 05.03.2015 № 252/26697; 

від 16.02.2015 № 162/61 «Про затвердження Інструкції про порядокобміну 

інформацією у сфері запобігання виникненню надзвичайних ситуацій тареагування в разі їх 

виникнення між Державною службою України знадзвичайних ситуацій і Державним 

агентством автомобільних доріг України»,зареєстровано: Мін'юст України від 13.03.2015 № 

286/2673; 

від 20.02.2015 № 189 «Про затвердження Положення про організаціюслужбової 

підготовки осіб рядового і начальницького складу служби цивільногозахисту», 

зареєстровано: Мін'юст України від 16.03.2015 № 293/26738; 

від 23.02.2015 № 197 «Про затвердження Порядку відбору та прийому довищих 

навчальних закладів цивільного захисту», зареєстровано: Мін'юстУкраїни від 16.03.2015 № 

290/26735; 

від 16.03.2015 № 279 «Про затвердження Правил авіаційного пошуку і рятування в 

Україні», зареєстровано: Мін'юст України від 01.04.2015 №364/26809; 

від 30.03.2015 № 349 «Про затвердження Правил з пожежного спостерігання», 

зареєстровано: Мін'юст України від 29.07.2015 № 920/27365; 

від 23.04.2015 № 475 «Про затвердження Інструкції про виплату грошового 

забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні особам рядового і 

начальницького складу служби цивільного захисту», зареєстровано: Мін'юст України від 

15.05.2015 № 544/26989; 

від 30.04.2015 № 501 «Про затвердження Інструкції про розміри і порядок виплати 

особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту винагороди за 

водолазні роботи», зареєстровано: Мін'юст України від 18.05.2015 № 554/26999; 

від 30.04.2015 № 500 «Про затвердження Інструкції про порядок обміну інформацією 

у сфері запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації між Державною 

службою України з надзвичайних ситуацій і Адміністрацією Державної прикордонної 

служби України», зареєстровано: Мін'юст України від 22.05.2015 № 590/27035; 

від 05.05.2015 № 515 «Про затвердження Інструкції про порядок проведення 

службових розслідувань в органах і підрозділах цивільного захисту», зареєстровано: 

Мін'юст України від 20.05.2015 № 582/27027; 

від 07.05.2015 № 251/531 «Про затвердження Інструкції про порядок здійснення 

контролю за виконанням правил пожежної безпеки на об'єктах Державної служби 

спеціального зв'язку та захисту інформації України івзаємодії підрозділів Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій і Державної служби спеціального зв'язку та захисту 

інформації України під часзабезпечення виконання аварійно-рятувальних робіт та інших 

невідкладнихробіт, заходів і робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій, у тому числі пожеж», 

зареєстровано: Мін'юст України від 27.05.2015 № 613/27058; 

від 15.06.2015 № 696 «Про затвердження Інструкції про порядок утримання, обліку та 

перевірки технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання», 

зареєстровано: Мін'юст України від 03.07.2015 № 780/27225; 
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від 30.06.2015 № 776 «Про затвердження Порядку проведення сертифікації 

водолазних підрозділів спеціалізованих аварійно-рятувальних служб», зареєстровано: 

Мін'юст України від 15.07.2015 № 850/27295; 

від 10.07.2015 № 838 «Про затвердження Умов оплати праці працівників льотного, 

інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих 

забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій», зареєстровано: Мін'юст України від 

29.07.2015 № 917/27362; 

від 14.08.2015 № 975 «Про затвердження Умов оплати праці працівників бюджетних 

установ, закладів та організацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій», 

зареєстровано: Мін'юст України від 04.09.2015 № 1062/27507; 

від 02.11.2015 № 1337 "Деякі питання проведення перевірок щодо додержання 

суб'єктами господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та 

пожежної безпеки"; 

від 06.11.2015 року № 1368 "Про затвердження Порядку та умовприсвоєння класної 

кваліфікації рятувальникам і громадянам України, якихприймають на роботу до аварійно-

рятувальних служб", зареєстровано: Мін'юст від30.11.2015 №1488/27933; 

від 20.11.2015 № 1470 "Про затвердження Нормативів виконаннянавчальних вправ з 

підготовки осіб рядового і начальницького складу службицивільного захисту та працівників 

Оперативно-рятувальної служби цивільногозахисту ДСНС України до виконання завдань за 

призначенням", зареєстровано:Мін'юст від 9.12.2015№ 1528/27973; 

від 24.11.2015 № 1477 "Про затвердження Інструкції про порядокзабезпечення 

доступу до публічної інформації у ДСНС України", зареєстровано:Мін'юст від 11.12.2015 № 

1553/27998.
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6.2 Освіта і наука в сфері цивільного захисту 

Однією з найважливіших складових забезпечення ефективного виконання завдань, 

пов‘язаних із запобіганням та ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру, захистом населення і територій від їх негативного впливу є належна 

професійна підготовка працівників органів та підрозділів цивільного захисту до виконання 

завдань за призначенням та наукове забезпечення комплексного розв‗язання проблем 

захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, пожежної та техногенної безпеки. 

Професійна підготовка працівників органів та підрозділів цивільного захисту у 

системі ДСНС України 
Реалізацію напрямів освітньої діяльності забезпечує галузева система освіти, до 

складу якої входять навчальні заклади цивільного захисту та навчально-методичні центри 

сфери цивільного захисту (рис. 6.2.1, 6.2.2). 
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Рисунок 6.2.1 - Галузева система освіти у сфері цивільного захисту 

 

Удосконалення системи фахового навчання та навчання населення у 2015 році 

здійснювалось через розвиток існуючих та впровадження нових напрямів освітньої 

діяльності навчальних закладів і установ цивільного захисту та передбачало такі напрями 

підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях: 

підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітничих кадрів сфери 

цивільного захисту; 

підготовка осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту за 
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освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст», 

«магістр»; 

післядипломна професійна освіта (професійна підготовка, підвищення кваліфікації та 

перепідготовка) осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту; 

підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів для навчальних закладів та 

науково-дослідних установ цивільного захисту; 

функціональне навчання (підвищення кваліфікації цільового призначення) керівного 

складу та фахівців, діяльність яких пов‘язана з організацією і здійсненням заходів цивільного 

захисту. 

Національний Університет цивільного захисту України – акредитований за ІV рівнем 

вищий навчальний заклад, який здійснює підготовку та післядипломну освіту фахівців 

освітньо-кваліфікаційних рівнів: 

«бакалавр», «спеціаліст», «магістр» за напрямами та спеціальностями «Цивільний 

захист», «Охорона праці», «Пожежна безпека» галузі знань «Цивільна безпека», у тому числі 

спеціалістів за спеціалізацією «Інженерне забезпечення саперних, піротехнічних та 

вибухових робіт» спеціальності «Цивільний захист»; 

«спеціаліст», «магістр» за спеціальністю «Управління у сфері цивільного захисту» 

галузі знань «Цивільна безпека»; 

«магістр» за спеціальністю «Управління пожежною безпекою» галузі знань «Цивільна 

безпека»; 

«бакалавр», «спеціаліст», «магістр» за напрямом «Психологія» галузі знань 

«Соціально-політичні науки»; 

«бакалавр» за напрямом «Хімічна інженерія» галузі знань «Хімічна технологія та 

інженерія»; 

«спеціаліст» за спеціальністю «Природоохоронні хімічні технології» галузі знань 

«Хімічна технологія та інженерія»; 

«бакалавр» за напрямом «Екологія, охорона навколишнього середовища та 

збалансоване природокористування» галузі знань «Природничі науки»; 

«спеціаліст», «магістр» за спеціальністю «Екологічна безпека» галузі знань 

«Природничі науки»; 

«магістр» за спеціальністю «Державне управління» галузі знань «Державне 

управління»; 

підготовку науково-педагогічних кадрів за науковими спеціальностями «Пожежна 

безпека», «Цивільний захист», «Психологія діяльності в особливих умовах», «Екологічна 

безпека», «Механізми державного управління». 

Черкаський інститут пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля Національного 

університету цивільного захисту України здійснює підготовку фахівців освітньо-

кваліфікаційних рівнів: 

«бакалавр», «спеціаліст», «магістр» за напрямом «Пожежна безпека» галузі знань 

«Цивільна безпека»; 

«бакалавр» за напрямом «Цивільний захист» галузі знань «Цивільна безпека»; 

«бакалавр» за напрямом «Психологія» галузі знань «Соціально-політичні науки»; 

«бакалавр» за напрямами «Системна інженерія» і «Автоматизація та комп'ютерно-

інтегровані технології» галузі знань «Автоматика та управління»; 

підготовку науково-педагогічних кадрів за науковими спеціальностями «Пожежна 

безпека» та «Психологія діяльності в особливих умовах».  
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності – акредитований за ІІІ 

рівнем вищий навчальний заклад, який здійснює підготовку фахівців освітньо-

кваліфікаційних рівнів: 

«бакалавр», «спеціаліст», «магістр» за напрямами та спеціальностями «Пожежна 

безпека», «Охорона праці», «Цивільний захист» галузі знань «Цивільна безпека»; 

«бакалавр» за напрямом «Філологія (англо-український переклад)» галузі знань 
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«Гуманітарні науки»; 

«бакалавр», «спеціаліст», «магістр» за напрямом «Практична психологія» галузі знань 

«Соціально-політичні науки»; 

«бакалавр» за напрямом «Управління інформаційною безпекою» та «спеціаліст» і 

«магістр» за спеціальністю «Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації» 

галузі знань «Інформаційна безпека»; 

«бакалавр» за напрямом «Екологія, охорона навколишнього середовища та 

збалансоване природокористування», «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю «Екологія 

та охорона навколишнього середовища» галузі знань «Природничі науки»; 

«бакалавр» за напрямом «Транспортні технології», «спеціаліст» та «магістр» за 

спеціальностями «Організація перевезень і управління на транспорті» і «Організація і 

регулювання дорожнього руху» галузі знань «Транспорт і транспортна інфраструктура»; 

«магістр» за спеціальністю «Управління проектами» галузі знань «Специфічні 

категорії»; 

«бакалавр» за напрямом «Соціальна робота» галузі знань «Соціальне забезпечення»; 

«бакалавр» за напрямом «Філологія» галузі знань «Гуманітарні науки»; 

підготовку науково-педагогічних кадрів за науковими спеціальностями «Пожежна 

безпека», «Управління проектами та програмами», «Теорія та методика професійної освіти», 

«Екологічна безпека». 

Вище професійне училище Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності здійснює підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації фахівців 

для сфери цивільного захисту за робітничими спеціальностями та фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальностями «Організація та техніка 

протипожежного захисту» та «Радіаційний та хімічний контроль». 

Ліцей цивільного захисту Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності здійснює навчання за програмою здобуття повної загальної середньої 

освіти дітей, позбавлених батьківського піклування, батьки яких загинули під час виконання 

службових обов‘язків, дітей працівників ДСНС України та обдарованої молоді віком до 16 

років, які мають базову загальну середню освіту. 

Інститут державного управління у сфері цивільного захисту (м. Київ)– вищий 

навчальний заклад післядипломної освіти, який здійснює освітню діяльність, пов'язану з 

перепідготовкою спеціалістів за спеціальністю «Пожежна безпека» галузі знань «Цивільна 

безпека», а також підвищення кваліфікації: 

у галузі знань «Цивільна безпека» керівного складу та фахівців, діяльність яких 

пов‘язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, начальницького 

складу органів і підрозділів служби цивільного захисту та керівного складу і фахівців сил 

цивільного захисту, а також викладачів навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності»; 

у галузі знань «Державне управління» державних службовців V–VII категорій посад, 

керівників державних підприємств, установ і організацій ДСНС України, державних 

службовців ІІ-VII категорій посад у сфері цивільного захисту, а також викладачів дисципліни 

«Цивільний захист» для вищих навчальних закладів України. 

У 2015 році в інституті за програмами підвищення кваліфікації керівного складу та 

фахівців, діяльність яких пов‗язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного 

захисту пройшли навчання: 

334 особи керівного складу міністерств, інших центральних та місцевих органів 

виконавчої влади (в тому числі 16 осіб керівного складу та працівників Секретаріату 

Кабінету Міністрів України) та 123 особи керівного складу райдержадміністрацій, 

підприємств, установ та організацій м. Києва в Інституті державного управління у сфері 

цивільного захисту; 

50980 осіб, у тому числі 19000 осіб керівного складу місцевих органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, на базі 

навчально-методичних центрів сфери цивільного захисту. 
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Крім цього, у 2015 році в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту 

пройшли навчання такі категорії: 

 надання домедичної допомоги – 527 рятувальників органів і підрозділів ДСНС 

України; 

 підвищення кваліфікації керівного складу та фахівців авіаційного пошуку і рятування 

– 8 осіб; 

 підвищення кваліфікації державних службовців V-VII категорій посад, керівників 

державних підприємств, установ і організацій ДСНС України за напрямом 1501 «Державне 

управління» – 44 особи; 

 підвищення кваліфікації посадових осіб з питань цивільного захисту суб‘єктів 

господарювання – 46 осіб; 

 вивчення англійської мови фахівцями керівного складу, аварійно-рятувальних та 

спеціалізованих формувань ДСНС України – 211 осіб; 

 перепідготовка за спеціальністю 7.17020301 «Пожежна безпека» за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» (заочна форма навчання, термін навчання – 2 роки) – 

138 осіб; 

 підвищення кваліфікації викладачів навчальних дисциплін: «Безпека 

життєдіяльності» – 43 особи та «Цивільний захист» – 19 осіб; 

 навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки, організації та контролю за їх 

виконанням – 143 особи; 

додаткова професійно-педагогічна підготовка педагогічних працівників Навчально-

методичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності областей, м. Києва – 84 

особи; 

підвищення кваліфікації інспекторів у сфері пожежної і техногенної безпеки (галузь 

знань – цивільна безпека) – 19 осіб. 

Навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 

організовують функціональне навчання (підвищення кваліфікації цільової призначеності) 

керівного складу та фахівців, діяльність яких пов‘язана з організацією і здійсненням заходів 

цивільного захисту, методичний супровід проведення суб‘єктами господарювання 

спеціальних об‘єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту та навчання 

населення діям у надзвичайних ситуаціях та його методичного забезпечення. 

Відповідно до стратегічних пріоритетів та завдань протягом 2015 року постійно 

проводилась робота щодо розвитку системи освіти цивільного захисту, ліцензування та 

акредитації нових напрямів та спеціальностей підготовки, підтвердження прав на 

провадження освітньої діяльності у сфері цивільного захисту. 

Протягом минулого року навчальними закладами цивільного захисту реалізовано ряд 

заходів щодо удосконалення освітянської діяльності. 

Національний університет цивільного захисту України отримав ліцензію на 

проведення освітньої діяльності за спеціальністю «Державне управління» за освітнім 

ступенем «магістр» та здійснив перший набір на денну та заочну форму навчання.  

Відкрито ад‘юнктуру за науковими спеціальностями 21.06.01 «Екологічна безпека» та 

25.00.02 «Механізми державного управління». 

Черкаський інститут пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля Національного 

університету цивільного захисту України провів ліцензійну експертизу щодо 

започаткування діяльності з підготовки бакалаврів за напрямом 6.170202 «Охорона праці» 

галузі знань 1702 «Цивільна безпека» та за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, 

охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльностіпровів акредитацію: 

за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра: напрям підготовки 6.030103 

«Практична психологія»; напрям підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування»; напрям підготовки 6.170203 «Пожежна 

безпека»; 



 

300 
 

за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста: спеціальність 7.04010601 «Екологія 

та охорона навколишнього середовища»; спеціальність 7.17020101 «Цивільний захист»; 

спеціальність 7.17020301 «Пожежна безпека»; спеціальність 7.17020301 «Пожежна безпека 

(перепідготовка)»; 

за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра: спеціальність 8.03010301 «Практична 

психологія»; спеціальність 8.07010102 «Організація перевезень і управління на транспорті»; 

спеціальність 8.17010302 «Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації»; 

спеціальність 8.17020201 «Охорона праці». 

У 2014-2015 навчальному році вищі навчальні заклади цивільного захисту здійснили 

черговий набір на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями: «молодший спеціаліст» - 

за 2-ма спеціальностями; «бакалавр» – за 10-ма напрямами; «спеціаліст» – за 10-ма 

спеціальностями; «магістр»– за 12-ма спеціальностями. 

За підсумками навчального року за усіма освітньо-кваліфікаційними рівнями та 

формами навчання вищими навчальними закладами цивільного захисту у 2015 році 

здійснено випуск 2618 фахівців для сфери цивільного захисту, з них 1070 – за державним 

замовленням. 

ДСНС України забезпечило 100% працевлаштування випускників вищих навчальних 

закладів цивільного захисту, які навчались за державним замовленням, відповідно до 

отриманої кваліфікації та спеціальності. Наказом ДСНС України 564 курсантам було 

присвоєно спеціальне звання лейтенант служби цивільного захисту та 40 курсантам – 

прапорщик цивільного захисту.  

У 2015 році на перший курс навчання у вищих навчальних закладах цивільного 

захисту за денною формою за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста та 

бакалавра зараховано 711 осіб, у тому числі 489 – за державним замовленням, 222 – за 

рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.  

На цей час у системі вищих навчальних закладів цивільного захисту навчаються: 

за денною формою навчання 4411 осіб (2488 – за державним замовленням, 1923 – за 

рахунок інших джерел); 

на заочній формі навчання 2213 осіб (364 – за державним замовленням, 1849 – за 

рахунок інших джерел). 

Особливістю практичної підготовки курсантів є підвищення їх постійної готовності до 

виконання завдань з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій державного та регіонального 

рівнів разом з підрозділам ДСНС України. Для забезпечення цієї задачі у навчальних 

закладах цивільного захисту створені спеціальні чергові підрозділи з курсантів старших 

курсів. 

Ефективне виконання завдань з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах 

цивільного захисту потребує досвідченого та високопрофесійного науково-педагогічного 

складу. 

У системі вищих навчальних закладів цивільного захисту працює 474 науково-

педагогічних працівники вищої кваліфікації, з них 65 мають наукові ступені доктора наук та 

409 – кандидатів наук.  

Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої категорії проводиться в ад'юнктурах 

(докторантурах) вищих навчальних закладів цивільного захисту за науковими  

спеціальностями 21.06.02 «Пожежна безпека», 21.02.03 «Цивільний захист», 19.00.09 

«Психологія діяльності в особливих умовах», 05.01.22 «Управління проектами і 

програмами», 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти», 05.13.06 «Інформаційні 

технології», 21.06.01 «Екологічна безпека», 25.00.02 «Механізми державного управління». 

У вищих навчальних закладах цивільного захисту діють спеціалізовані вчені ради з 

захисту кандидатських та докторських дисертацій. 
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Структура підготовки та післядипломної освіти фахівців з вищою освітою  

у вищих навчальних закладах цивільного захисту 

Напрями та спеціальності підготовки кадрів 

Галузь знань 

Освітньо-кваліфікаційний рівень, напрями та 

спеціальності підготовки фахівців з вищою 

освітою 

 

 

Природничі 

науки 

Бакалавр   "Екологія, охорона навколишнього середовища та 

збалансоване природокористування" 

Спеціаліст "Екологія та охорона навколишнього середовища" 

"Екологічна безпека" 

Магістр      "Екологія та охорона навколишнього середовища" 

"Екологічна безпека" 

 Бакалавр   "Управління інформаційною безпекою" 

Спеціаліст "Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації" 

Магістр      "Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації" 

 

Інформаційна 

безпека 

 

Транспорт і  

транспортна 

інфраструктура 

Бакалавр   "Транспортні технології" 

Спеціаліст "Організація перевезень і управління на транспорті" 

Магістр      "Організація перевезень і управління на транспорті" 

 "Організація регулювання дорожнього руху" 

Хімічна 

технологія та 

інженерія 

Бакалавр   "Хімічна технологія " 

Спеціаліст "Природоохоронні хімічні технології" 

Специфічні 

категорії Магістр      "Управління проектами" 

Автоматика та 

управління 

Бакалавр    "Системна інженерія",  

                      "Автоматизація та компьютерно-інтегровані технології" 

Гуманітарні 

науки 

Бакалавр     "Філологія" Спеціалізація: переклад (англо-                                                 

український переклад) 

 

 

Цивільна 

безпека 

Молодший спеціаліст "Радіаційний та хімічний контроль" 

"Організація та техніка протипожежного захисту" 

Бакалавр    "Пожежна безпека", "Цивільний захист",  

                      "Охорона праці" 

Спеціаліст   "Пожежна безпека", "Цивільний захист",  

                      "Управління у сфері цивільного захисту",  

                     "Охорона праці у сфері цивільного захисту" 

Магістр        "Пожежна безпека", "Цивільний захист",  

                      "Управління у сфері цивільного захисту",  

                     "Охорона праці у сфері цивільного захисту" 

                     "Управління пожежною безпекою" 

Соціально-

політичні науки 

Бакалавр     "Психологія", "Практична психологія" 

Спеціаліст   "Психологія", "Практична психологія" 

Магістр        "Психологія", "Практична психологія" 

Соціальне 

забезпечення 
Бакалавр      "Соціальна робота" 

Магістр         "Державне управління" 
Державне 

управління 

 
Рисунок 6.2.2 – Структура підготовки та післядипломної освіти фахівців 
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У Національному університеті цивільного захисту України: 

спеціалізована вчена рада Д 64.707.01 за спеціальностями 21.06.02 «Пожежна 

безпека», 21.02.03 «Цивільний захист»; спеціалізована вчена рада К 64.707.02 за 

спеціальністю 19.00.09 «Психологія діяльності в особливих умовах»; спеціалізована вчена 

рада К 64.707.03 за спеціальністю 25.00.02 «Механізми державного управління». 

У Черкаському інституті пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля Національного 

університету цивільного захисту України – 

спеціалізована вчена рада К 73.736.01 за спеціальністю 21.06.02 «Пожежна безпека». 

У Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності:  

спеціалізована вчена рада К 35.874.01 за спеціальністю 21.06.02 «Пожежна безпека»; 

спеціалізована вчена рада К 35.874.02 за спеціальністю 05.13.22 «Управління 

проектами і програмами» та 05.13.06 «Інформаційні технології». 

За вищезазначеними спеціальностями в ад‘юнктурах та докторантурах вищих 

навчальних закладів цивільного захисту станом на кінець року навчалося 74 ад'юнкти та 6 

докторантів. У 2015 році успішно завершили навчання в ад‘юнктурі 20 осіб, здійснено захист 

6 кандидатських дисертацій.  

Наукове забезпечення заходів цивільного захисту 

Одним із важливих шляхів підвищення ефективності виконання визначених завдань 

ДСНС України є наукове забезпечення заходів цивільного захисту, що реалізується 

проведенням наукової і науково-технічної діяльності відповідно до Законів України «Про 

наукову і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і 

техніки», Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності в ДСНС 

України, затвердженого наказом ДСНС України від 30.07.2013 № 495. 

Мета проведення наукової і науково-технічної діяльності – наукове забезпечення 

комплексного розв‘язання проблем захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, 

пожежної та техногенної безпеки, вдосконалення нормативно-правової бази у сфері 

цивільного захисту, забезпечення гідрометеорологічної діяльності, одержання і 

використання нових знань, розвиток науки, підвищення ефективності використання 

наукових досягнень у забезпеченні реалізації державної політики у всіх сферах діяльності 

ДСНС України.  

Зазначена мета досягалася через проведення наукових досліджень, виконання 

науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, підготовку до видання навчальної та 

наукової літератури, проведення та участь у проведенні конференцій та науково-практичних 

семінарів, підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів. 

У ДСНС України здійснення наукової та науково-технічної діяльності покладено на: 

Український науково-дослідний інститут цивільного захисту, Національний університет 

цивільного захисту України, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 

Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету 

цивільного захисту України, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, 

Український гідрометеорологічний інститут. 

Пріоритетним завданням, що стоїть перед науковцями ДСНС України, є забезпечення 

системного підходу до ефективного виконання науково-дослідних робіт та інших заходів у 

сфері наукової діяльності з метою забезпечення високоефективного управління та прийняття 

найбільш оптимальних рішень під час попередження, локалізації чи ліквідації пожеж, 

надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру. 

Наукова і науково-технічна діяльність ДСНС України здійснюється відповідно до 

пріоритетних напрямів, основними з яких є: 

удосконалення нормативно-правової бази у сфері цивільного захисту, пожежної та 

техногенної безпеки; 

розроблення пропозицій та рекомендацій, які спрямовані на удосконалення організації 

та діяльності органів управління, підрозділів, установ, підприємств, організацій та 

навчальних закладів, які віднесені до сфери управління ДСНС України, засобів і методів 
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виконання ними своїх завдань, вивчення ефективності правового регулювання діяльності 

органів державного управління у сфері цивільного захисту, підготовка проектів нових та 

удосконалення діючих законодавчих та інших нормативно-правових актів із зазначених 

питань; 

розроблення стандартів системи «Безпека у надзвичайних ситуаціях»;  

удосконалення існуючих, обґрунтування та розроблення нових способів застосування 

засобів аварійно-рятувальної, протипожежної та іншої спеціальної техніки, оперативного 

зв'язку, охорони, методик застосування оперативної, комп‘ютерної та іншої сучасної техніки 

і технологій в діяльності органів управління та підрозділів ДСНС України; 

дослідження можливостей і шляхів удосконалення методології і методів оцінки 

пожежної небезпеки будівель і споруд, протипожежного нормування, пожежної небезпеки 

речовин, матеріалів, виробів, технологічних процесів, об‘єктів, розроблення систем і 

елементів забезпечення протипожежного захисту об‘єктів різної призначеності, підвищення 

надійності та ефективності забезпечення пожежної безпеки об‘єктів, процесів тощо; 

розроблення інформаційного забезпечення проведення досліджень щодо захисту 

населення і територій від надзвичайних ситуацій; 

дослідження актуальних проблем щодо попередження надзвичайних ситуацій і 

усунення їх наслідків, удосконалення систем державного та регіонального моніторингу 

загрози виникнення надзвичайних ситуацій; 

проведення досліджень щодо підвищення рівня захищеності об‘єктів, населених 

пунктів та наукове обґрунтування інженерно-технічних заходів цивільного захисту, 

ефективності функціонування системи технічного регулювання у сфері техногенної та 

пожежної безпеки; 

дослідження проблем підвищення стійкості об‘єктів життєзабезпечення в умовах 

впливу вражаючих факторів, наукове обґрунтування комплексу заходів з підготовки систем 

життєзабезпечення до надзвичайних ситуацій; 

розробка новітніх методів та психотехнологій в межах професійно-психологічної 

підготовки персоналу ДСНС України до дій в кризових, екстремальних та надзвичайних 

ситуаціях службової діяльності; 

діагностика, профілактика та корекція негативних психічних станів, що виникають у 

працівників під впливом ризиконебезпечних ситуацій службової діяльності; 

розробка сучасних методів постекстремальної роботи з працівниками, психологічного 

забезпечення відновлювального періоду діяльності особового складу після виконання 

складних задач службової діяльності; 

обґрунтування методів і розробка технічних засобів підготовки фахівців у сфері 

цивільного захисту; 

розроблення нормативно-правових актів, навчально-методичної, наукової та 

інформаційної літератури для підготовки кадрів, керівного складу та фахівців, діяльність 

яких пов‘язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту населення 

та територій; 

участь у розробленні галузевих стандартів вищої освіти;  

розробка рекомендацій щодо удосконалення організаційних форм і методів 

функціонального навчання керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту; 

дослідження закономірностей формування клімату, погоди, водних ресурсів, 

гідрометеорологічних умов і процесів та розроблення моделей, методів і технологій їх 

прогнозування; 

розроблення та впровадження сучасних методів і засобів гідрометеорологічних 

спостережень, технологій для отримання, зберігання, обробки, аналізу та узагальнення 

гідрометеорологічної інформації, підготовка національних нормативних документів у галузі 

гідрометеорології;  

дослідження та прогнозування стану навколишнього природного середовища, 

вивчення впливу на нього природних і техногенних чинників; 
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дослідження, оцінка, прогноз гідрометеорологічного і гідрохімічного режимів 

Чорного та Азовського морів. 

Напрями, тематика, заходи наукової і науково-технічної діяльності вищих навчальних 

закладів цивільного захисту та науково-дослідних установ ДСНС України визначаються 

планами їх наукової та науково-технічної діяльності. Також планами вищих навчальних 

закладів передбачається виконання ініціативних науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт.  

За підсумками року вищими навчальними закладами цивільного захисту та науково-

дослідними установами завершено виконання 36 науково-дослідних робіт, підготовлено 14 

монографій, 43 підручники та навчальні посібники, 3 практикуми, 3 словники, 8 конспектів 

та курсів лекцій, видано 15 збірок наукових праць та 1 Національну доповідь про стан 

техногенної та природної безпеки в Україні. 

Протягом 2015 року вищими навчальними закладами цивільного захисту та науково-

дослідними установами було проведено 6 міжнародних, 9 всеукраїнських, 4 наукових 

конференції, 3 інтернет-конференції, 7семінарів, 1 навчально-методичний збір, 1 круглий 

стіл, 1 конференція молодих вчених. 

Відповідно до Плану наукової та науково-технічної діяльності Державної служби з 

надзвичайних ситуацій на 2015 рік (далі – План) було заплановано 82 науково-дослідні 

роботи та планувалося завершити 36, а 46 – перехідні. 

Наукова діяльність наукового та науково-педагогічного складу ДСНС України була 

спрямована на отримання практичних результатів, які впроваджуються у роботу практичних 

підрозділів та навчальний процес.  

За результатам НДР у 2015 році науковими установами та навчальними закладами для 

сфери цивільного захисту було розроблено: 

Національні стандарти: 

ДСТУ Методи випробувань покрівель зовнішнім вогневим впливом; 

ДСТУ Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій. 

Частина 5. Класифікація за результатами випробувань стійкості покрівель до зовнішнього 

вогневого впливу; 

ДСТУ Загальні методи вогневих випробувань кабелів. Визначення показників 

тепловиділення та димоутворення кабелів під час випробування на поширення полум‘я. 

Випробувальне устатковання, процедури випробування та оцінювання 

рекомендації: 

щодо ресурсного забезпечення Єдиної системи проведення авіаційних робіт з пошуку 

і рятування в Україні; 

щодо підвищення рівня індивідуальної безпеки особового складу піротехнічних 

підрозділів при вилученні, транспортуванні та знищенні вибухонебезпечних предметів; 

з організації та виконання водолазних робочих спусків під час проведення аварійно-

рятувальних та спеціальних робіт на водних об‘єктах; 

щодо забезпечення електромагнітної сумісності засобів радіозв‘язку ДСНС України; 

щодо застосування систем гідроімпульсного руйнування елементів будівельних 

конструкцій для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

щодо підвищення ефективності ліквідації пожеж нафтопродуктів в обвалуванні 

резервуарів.  

з організації служби оперативного зв‘язку, телекомунікаційних систем та 

інформаційних технологій в системі ДСНС України; 

з питань організації та реалізації заходів цивільного захисту в органах виконавчої 

влади на підприємствах, установах та організаціях; 

щодо створення, обладнання та функціонування інформаційно-довідкових куточків з 

питань цивільного захисту для вищих, професійно-технічних, загальноосвітніх, дошкільних 

навчальних закладів, а також підприємств, установ, організацій; 

щодо забезпечення методичного супроводу підприємств, установ, організацій, що 
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проводять спеціальні об‘єктові навчання і тренування з питань цивільного захисту; 

щодо ресурсного забезпечення Єдиної системи проведення авіаційних робіт з пошуку 

і рятування в Україні; 

методичні рекомендації та методики: 

щодо розроблення планів з питань цивільного захисту; 

щодо прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при 

аваріях на хімічно-небезпечних об‘єктах і транспорті; 

щодо визначення граничної штатної чисельності підрозділів оперативно-рятувальної 

служби; 

щодо визначення технічного стану пожежного насоса в експлуатації за вібраційними 

показниками 

пропозиції: 

щодо підвищення ефективності профілактичних заходів для боротьби з лісовими 

пожежами за рахунок раціонального лісоустрою; 

щодо зниження ймовірності виникнення джерел запалювання електричного 

походження у пароповітряному просторі резервуарів із нафтопродуктами; 

до кваліфікаційних характеристик посад наукових працівників ДСНС України; 

щодо реалізації міжнародного проекту «Реалізація затверджених гуманітарних 

кризових вправ в європейському контексті - українське партнерство»; 

щодо удосконалення діяльності підрозділів добровільної пожежної охорони в Україні. 

Протягом 2015 року у практичних підрозділах ДСНС, на підприємствах та установах 

було впроваджено такі основні результати наукової та науково-технічної діяльності: 

підходи створення комплексної системи моніторингу надзвичайних ситуацій 

природного та техногенного характеру, у Головному управлінні ДСНС України в 

Харківській області; 

підходи з організації психологічної роботи з постраждалими внаслідок катастроф, у 

Командно-інженерному інституті МНС Республіки Білорусь; 

математичні моделі оптимізації розміщення джерел канцерогенних сполук з 

урахуванням рельєфу місцевості, на Гнединцівському ГПЗ; 

моделі виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій на території Харківської 

області, у Головному управлінні ДСНС України в Харківській області; 

моделі підвищення ефективності проведення евакуації з будівель підвищеної 

поверховості під час пожеж, у Головному управлінні ДСНС України в Харківській області; 

аналіз пожежної небезпеки машинного залу за умови викиду водню з корпусу 

турбоагрегату енергоблока №1 ВП ЗАЕС; 

дослідження взаємозв‘язку параметрів вібраційних коливань відцентрових пожежних 

насосів з їх технічним станом та технічними характеристиками, у Головному управлінні 

ДСНС України у Львівській області, ТОВ «ПК «Пожмашина»; 

удосконалення моделі прогнозування вторинного забруднення територій 

техногенними радіонуклідами внаслідок пожеж у лісах Чорнобильської зони та методики 

оцінювання потенційних ризиків життєдіяльності населення, на ДП «Укрліс»; 

база даних щодо структури, функцій та завдань, покладених на органи управління 

цивільного захисту на місцевому рівні, у діяльності органів управління районних державних 

адміністрацій м. Києва.  

Для подальшого удосконалення галузевої системи освіти і науки ДСНС України, 

зважаючи на вимоги сьогодення, пропонується врахувати у діяльності такі питання: 

удосконалення нормативної бази щодо професійної підготовки фахівців у сфері 

цивільного захисту з урахуванням нової редакції Закону України «Про вищу освіту» та 

Законів України «Про професійно-технічну освіту» та «Про науково-технічну діяльність»; 

забезпечення підготовки кадрів за основними напрямами діяльності ДСНС України: 

підготовка фахівців з вищою освітою у галузі знань «Цивільна безпека»; 

підготовка кваліфікованих науково-педагогічних кадрів; 
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підготовка кваліфікованих робітників для сфери цивільного захисту, у тому числі для 

проведення вибухових, підводних, висотних, підземних та інших видів рятувальних робіт;  

розробка та впровадження нових стандартів вищої освіти, навчальних планів та 

програм в галузі «Цивільна безпека» відповідно до нового Переліку галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, що дозволить 

продовжити проведення якісної підготовки фахівців рятувального профілю вищими 

навчальними закладамицивільного захисту; 

проведення професійно-орієнтаційної роботи серед цивільної молоді для організації 

якісного відбору кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів цивільного захисту;  

удосконалення системи підготовки фахівців з вищою освітою, зокрема, за допомогою 

створення у вищих навчальних закладах сучасної інноваційної навчально-лабораторної бази, 

зміцнення навчально-матеріальної бази навчальних закладів цивільного захисту відповідно 

до змісту підготовки висококваліфікованих фахівців сфери цивільного захисту; 

забезпечення системного підходу до ефективного виконання науково-дослідних робіт 

з метою забезпечення високоефективного управління та прийняття найбільш оптимальних 

рішень під час попередження та ліквідації пожеж, надзвичайних ситуацій природного та 

техногенного характеру; 

з метою підвищення якості надання освітніх послуг з навчання населення діям у 

надзвичайних ситуаціях створення дієвої системи підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників НМЦ ЦЗ та БЖД. 

удосконалення матеріально-технічної бази науково-дослідних лабораторій ВНЗ ЦЗ та 

наукових установ, зокрема виділення фінансування для лабораторій: екологічної безпеки, 

пожежної безпеки, геоінформаційних технологій моніторингу. 

 

Наукова та науково-технічна діяльність наукових закладів МОН України 
З метою покращення стану техногенної та природної безпеки в Україні протягом 2015 

року вищими навчальними закладами та науковими установами, що належать до сфери 
управління Міністерства освіти і науки, за рахунок коштів Державного бюджету 
проводились фундаментальні та прикладні наукові дослідження. 

Фундаментальні наукові дослідження.Проведені наукові дослідження були 
спрямованіна вирішення питань щодо виявлення техногенних небезпек, прогнозування 
надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, розроблення технологій та 
засобів утилізації виробничих відходів. 

Одеський державний екологічний університету рамках виконання НДР 

«Прогнозування стану і безпеки навколишнього середовища з урахуванням антропогенного, 

радіоактивного забруднення, радіаційно-екологічних наслідків аварій на АЕС: Нові моделі і 

технології» вперше побудував комплекс принципово нових моделей коротко- та 

довгострокового прогнозу впливу антропогенних факторів, радіоактивного забруднення, 

радіаційно-екологічних наслідків аварій АЕС на екологічний стан природних середовищ 

(атмосфери, водних ресурсів, ґрунтів), який не має світових аналогів. Розвинуті нові 

принципи нелінійного моделювання динаміки змінення концентрацій забруднюючих, 

радіоактивних речовин у природних середовищах, нові підходи до підвищення рівня 

екологічної безпеки сховищ радіоактивних відходів, у т.ч. аналізу радіаційної безпеки, та 

чинників для обґрунтування надійного захисту сховищ радіоактивних відходів; нові методи 

кількісного оцінювання радіаційно-екологічних наслідків аварій на АЕС, визначення 

ймовірностей виникнення аварій на АЕС, моделювання впливу екстремальних дій на 

радіаційну безпеку АЕС з узагальненим аналізом їх радіаційних наслідків для природних 

середовищ. 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили 

У раках НДР «Теоретичні основи визначення індикаторів та коефіцієнтів вагомості 

індексів екологічної безпеки в системі сталого розвитку Південного регіону України» 

запропоновано схему-алгоритм багатофазної моделі забезпечення екологічної безпеки 
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об‘єкта на основі теорії ситуативного підходу; розроблено новий підхід оцінювання впливу 

людської господарської діяльності на довкілля, в основу якого закладено поняття 

комплексності екологічних систем: процес обробки даних включає взаємопов‘язані між 

собою абіотичні та біотичні показники об‘єкта досліджень. Закладено підґрунтя для 

формування системи індексів та індикаторів екологічної безпеки, зокрема для Південного 

регіону України; запропоновано моніторинг 73-х індикаторів і оцінювання їх на основі 

методу порівняння з попередніми роками. 
 
Прикладні наукові дослідження Зазначені наукові дослідження дозволили 

отримативажливі наукові й практичні результати, зокрема: 
Одеський державний екологічний університет 
За результатами виконання НДР «Оцінка кліматичних ризиків для галузей економіки 

України в умовах глобальних змін клімату»надано оцінку майбутнього температурного 
режиму та режиму опадів за різними кліматичними сценаріями; визначено просторово-
часовий розподіл посух на базі індексу посушливості у вегетаційний період 2020-2050 рр.; 
проведено порівняльний аналіз вітрових характеристик, отриманих за різними сценаріями; 
надано оцінку збільшення повторюваності метеорологічних явищ, які можуть погіршувати 
ситуацію для автотранспорту на дорогах; оцінено можливість роботи геліоустановок в 
умовах реалізації кліматичних сценаріїв; досліджено вплив проекцій майбутніх змін клімату 
на показники біокліматичного режиму України; отримана оцінка впливу змін клімату на 
розвиток рекреаційно-туристичної діяльності; оцінка агрокліматичних ресурсів при змінах 
клімату та їх вплив на продуктивність сільськогосподарських культур. Практичне значення 
роботи полягає у можливості мінімізації економічних втрат у різних галузях господарства 
України внаслідок зміни клімату. 

Київський національний університет технологій та дизайну 

У рамках НДР «Екологічні компенсаторні заходи щодо обмеження негативного 

впливу урбокомплексу на малі водні об'єкти на основі аналізу фізико-географічних 

особливостей гідрологічної мережі, екологічного стану водних об‘єктів м. Києва та типів 

антропогенних впливів на них» отримано такі результати: обрано озера системи «Опечень» 

та дві водойми оз. Редькине та Вербне, як модельні, для подальших екологічних досліджень; 

оцінено основні типи антропогенних забруднень водойм; здійснено оцінку якості води 

гідрохімічними методами та методами біоіндикації; здійснено санітарно-епідеміологічну 

оцінку якості води. За основною групою трофо-сапробіологічних показників вміст води озер 

системи «Опечень» можна характеризувати як «добру», «чисту» чи «помірно забруднену», а 

за окремими показниками – як «погану», «брудну». Оцінюючи якість води за трофо-

сапробіологічними показниками виявлено, що жодна із водойм, що досліджуються, за 

показниками вмісту біогенних речовин, не може розглядатися як така, що характеризується 

водою високої якості. Найгіршою якістю води, за даними досліджень, характеризуються 

озера Лугове, Андріївське, Кирилівське, Йорданське і Вербне, котрі за окремими 

показниками класифікувались як «брудні» та «дуже брудні», належать до IV і V класу якості 

води – «погана» і «дуже погана». Для жодної із водойм що досліджувались, не виявлено 

перевищення норм ГДК за вмістом азоту неорганічного як для рибництва, так і для 

культурно-побутового використання. За вмістом фосфору неорганічного озера системи 

«Опечень» є непридатними для рибництва. Норми ГДК для культурно-побутового 

використання за показниками вмісту РO43– (1,4 мгР/дм³) на цих водоймах були дещо 

перевищені у озерах Йорданське та Вербне. Найвищою якістю характеризувалося оз. 

Редькине, де вода в екологічній класифікації належала до ІІ класу якості – «посередня» і 

характеризувалась як «слабко забруднена», β″ – мезосапробної зони. Ступінь забруднення 

водойм визначав якісний склад вищих водних рослин у них. Усі водойми характеризувались 

відносно збідненим видовим складом. Озера Лугове, Богатирське та Кирилівське 

характеризувались мінімальною кількістю водних рослин. Половину видового списку 

макрофітів, поширених на водоймах, складали представники водно-болотного комплексу – 

індикатори посилення антропогенної евтрофікації водойм.  
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На сьогодні немає нормативно-правових документів і зведених докупи методичних 

рекомендацій щодо екологічно компенсаторних заходів та проектів з експлуатації водних 

об‘єктів в умовах простих типових компенсаторних схем, що будуть доступні для втілення 

малим коштом і малими силами (у т.ч. і громадськими об‘єднаннями). Аналіз результатів, 

отриманих вітчизняними та іноземними вченими з цієї проблеми з очікуваними результатами 

даних наукових досліджень дає змогу стверджувати, що результати проекту будуть новими у 

цій галузі. На основі зазначених досліджень здійснюватиметься оцінка організації рекреації 

та господарювання у водоохоронних зонах (ВЗ) і прибережних захисних смугах (ПЗС), 

проведених на модельних об‘єктах (збір вихідної інформації щодо виробничо-господарської 

діяльності в басейні річки та інспекції з дотримання положень Водного кодексу України 

щодо режиму прибережних захисних смуг). Отримані наукові результати досліджень у 

подальшому можуть знайти свій розвиток в нормативно-правових документах чи 

відповідних Правилах експлуатації, що матиме суттєву соціально-економічну значимість і 

буде актуальним, як для господарських галузей застосування (містобудування, 

водокористування, рекреація тощо), так і в області охорони та збереження довкілля. 

Національний авіаційний університет  

За результатами виконання НДР «Розвиток технологій екомоніторингу і експрес-

діагностики для розв‘язання завдань оцінки впливу транспортної діяльності на довкілля» 

здійснено огляд концептуальних підходів щодо екологічно сумісного розвитку транспорту в 

зв'язку з формуванням екомережі та методичних рекомендації щодо застосування 

інноваційних підходів у транспортній галузі. Розроблено: технологію екомоніторингу на 

основі бази даних забруднення довкілля та багатофакторної моделі оцінки впливів 

забруднення з врахуванням обробки сигналів в інформативних діапазонах спектра, мапи 

національної екомережі та альтернативних рішень для уразливих зон з точки зору розвитку 

транспортної мережі; макетні зразки приладів для польових і лабораторних досліджень; 

програмний продукт актуалізації карт ГІС-форматів із врахуванням даних ДЗ, методичні 

рекомендації та пропозиції щодо змін до національного екологічного законодавства в частині 

автотранспортної та дорожньо-будівельної галузі. 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 

Під час виконання НДР «Розроблення методології оцінювання ризиків для населення 

та навколишнього середовища робіт, пов'язаних з розробкою покладів нетрадиційного газу», 

розроблено нову технологію оцінювання ризиків при розробці родовищ сланцевого газу, що 

враховує усі екологічні та технологічні аспекти; запропоновано підхід до оцінки ризиків; 

проведено дослідження способів ідентифікації та розрахунку індексу ризику окремих 

факторів на кожному етапі розробки родовищ; розроблено номенклатуру показників 

поетапної оцінки ризиків розробки родовищ сланцевого газу. 

Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини МОН 

України та НАН України 

За НДР «Розробка, впровадження і організація дослідного виробництва засобів 

індивідуального захисту органів дихання працівників коксохімічної галузі промисловості 

України»розроблено типоряд легких та патронних респіраторів з поліпшеними захисними, 

гігієнічними та експлуатаційними характеристиками ПГЕ-І. 

Унаслідок розробки нормативно-технічної і відповідної дозвільної документації 

вперше в Україні налагоджено виготовлення дослідних партій оригінальних, доступних 

імпортозамінюючих ЗІЗОД та здійснено їх впровадження на коксохімічних та інших 

промислових підприємствах України.  

Результати: вперше в Україні розроблено і освоєно виробництво ЗІЗОД, витрату ПГЕ 

котрих можна контролювати завдяки використанню ІВХС з індикацію «спрацьовування» 

динамічної поглинальної ємності, що відповідають функціональній призначеності, умовам 

експлуатації, санітарно-гігієнічним, фізіологічним та ергономічним вимогам, забезпечують 

нормований захист органів дихання працівників коксохімічної галузі промисловості України 

та виробництва графіту, їх продуктивну працю на робочих місцях. Розроблено: технічні 
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умови на виготовлення виробів, що внесені до бази даних ТУ України, технологічну 

документацію на 4 вироби, конструкторську документацію на 4 вироби та оснащення для їх 

виготовлення, конструкторську документацію на виготовлення експериментального 

обладнання, методики виробничих випробувань дослідних партій. Одержані висновки 

державної санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ України на відповідність виробів 

медичним критеріям безпеки; одержано висновки державної санітарно-епідеміологічної 

експертизи МОЗ України на відповідність технічних умов на виготовлення вимогам діючого 

санітарного законодавства України. 

Розроблені ЗІЗОД конкурентоспроможні не тільки за своїми кращими ергономічними, 

технічними та експлуатаційними характеристиками, а і завдяки нижчій в 1,4– 1,5 рази ціни у 

порівнянні з іноземними аналогами.  

Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини МОН 

України та НАН України 

За НДР «Розробка і організація дослідного виробництва засобів індивідуального 

захисту цивільного дорослого населення, призначених для використання в умовах 

надзвичайних ситуацій»розроблено каталізатор реакції низькотемпературного окиснення 

оксиду вуглецю(ІІ) (КНО-СО/Н-Кл-0,5); досліджено структурно-адсорбційні характеристики 

носія і каталізатора, вплив компонентів на час захисної дії, ступінь конверсії СО, 

експлуатаційні характеристики, конструкції; виготовлено конструкторську документацію на 

макети та проведено лабораторні випробування засобів індивідуального захисту цивільного 

дорослого населення, призначених для використання в умовах надзвичайних ситуацій. 

Волокнисті хемосорбенти-амфоліти з функцією візуального визначення 

«спрацьовування» динамічної поглинальної ємності, що не мають аналогів не тільки в 

Україні, а й у світі, можуть використовуватись як для виготовлення ПГЕ засобів 

індивідуального захисту органів дихання, так і установок санітарної очистки повітря.  

Розроблені ЗІЗ можуть застосовуватись дорослим цивільним населенням України 

(члени особового складу об‘єктових спеціалізованих формувань цивільного захисту, 

працююче і непрацююче населення та особи з послабленим здоров‘ям) під час НС, що 

трапляються внаслідок аварії на хімічних заводах, транспорті, підприємствах 

теплоенергетики, а також під час пожеж, стихійних лих тощо, що матиме соціальний ефект – 

поліпшення умов праці, збереження здоров‘я людини. 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

За НДР «Наукове обґрунтування інтегрованої системи охорони лісів від пожеж у 

кризових лісопожежних регіонах України як основи збереження біорізноманіття та стійкості 

лісових екосистем» вперше розроблено інформаційну систему підтримки прийняття рішень 

під час профілактичних протипожежних заходів і гасіння радіоактивних пожеж, 

комп‘ютерний модуль для оцінювання доз внутрішнього та зовнішнього опромінення 

персоналу, задіяного у гасінні пожеж, здійснено оцінювання вуглецедепонувальної функції 

лісів зони відчуження та їх енергетичного потенціалу, розроблено відповідні моделі і 

нормативно-довідкові матеріли; запропоновано структуру мережі природно-заповідного 

фонду зони відчуження, сучасну методику виявлення осередків загоряння в лісах, 

картографування територій,пошкоджених пожежами, оцінювання впливу пожеж на лісові 

екосистеми засобами дистанційного зондування землі (далі – ДЗЗ); розроблено еколого-

лісівничу класифікацію ділянок лісовідтворювального фонду й екологобезпечні підходи 

відтворення лісів зони відчуження. На основі створеної спеціалізованої геоінформаційної 

системи розроблено комп‘ютерну систему підтримки прийняття рішень (СППР) при гасінні 

лісових пожеж у зоні відчуження ЧАЕС, що включає електронні карти лісів, доріг п/п 

призначення, зони видимості пожежно-спостережних веж, розташування лісових пожежних 

станцій, пожежних водойм. СППР дозволяє оцінити час прибуття на пожежу технічних 

засобів гасіння та оптимізувати маршрут доставки ретардантів, а також прогнозувати 

інтенсивність та швидкість поширення пожежі. Виявлено та кількісно оцінено головні 

джерела опромінення пожежниківу зоні відчуження ЧАЕС, проаналізовано забруднення 
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лісових горючих матеріалів, розроблено та апробовано програмне забезпечення (модуль) для 

прогнозування доз опромінення (внутрішньої і зовнішньої) персоналу під час гасіння пожеж 

у зоні відчуження. Запропоновані границі функціонального зонування Чорнобильського 

радіаційно-екологічного біосферного заповідника. З метою забезпечення відтворення лісів 

після пожеж та інших порушень розроблено класифікацію ділянок лісовідтворювального 

фонду та запропоновані радіаційно-безпечні технології заліснення. Розроблено моделі і 

нормативно-довідкові матеріали оцінювання біомаси і енергетичного потенціалу лісів зони 

відчуження. На прикладі зони відчуження розроблено та апробовано методику застосування 

ДЗЗ для моніторингу лісів, виявлення осередків загоряння в лісах за даними продуктів 

системи MODIS, оцінювання наслідків пожеж за даними знімків Landsat. Розроблені наукові 

рекомендації щодо моніторингу природних пожеж у кризових лісопожежних регіонах та 

здійснено оцінку їх наслідків на основі даних ДЗЗ. За результатами досліджень підготовлено 

6 методичних рекомендацій: щодо заходів з протипожежного впорядкування зони 

відчуження; підвищення радіаційної безпеки персоналу, задіяного у проведенні 

профілактичних протипожежних заходів та гасінні пожеж; оптимізації мережі природно-

заповідного фонду зони відчуження; оцінювання вуглецедепонувальної функції лісів зони 

відчуження та визначення кількісних параметрів радіаційно безпечного енергетичного 

потенціалу лісової біомаси. 

До цієї наукової розробки не існувало вітчизняного або закордонного аналога 

створеної в рамках НДР системи управління лісовими пожежами та сталого управління 

лісовими землями зони відчуження, забрудненими радіонуклідами. Ця розробка унікальна і 

вже зацікавила у США, Німеччину та інші країни.  

Упровадження цієї розробки коштує близько 15 млн грн, що в 5 разів дешевше 

системи, розробленої для центральної Європи без урахування радіаційного забруднення. 

Впровадження цієї системи дозволить уникати переопромінення українських пожежників під 

час гасіння пожеж, вторинного забруднення радіонуклідами довкілля та виносу їх із димом 

за межі зони відчуження та України. Розроблені рекомендації зі збереження біорізноманіття 

дозволять зберегти унікальні природні комплекси зони відчуження та сприяти відновленню 

природних лісів. 
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6.3 Міжнародне співробітництво у сфері цивільного захисту 

ДСНС України є основним бенефіціаром Проекту ЄС "Програма з попередження, 

готовності та реагування на катастрофи природного та техногенного характеру для країн 

Східного партнерства" (далі – Програма ЄС ―PPRD East II‖). Метою зазначеної Програми є 

посилення і розвиток потенціалу країн-учасниць Східного партнерства у сфері цивільного 

захисту через залучення експертної та технічної підтримки ЄС. 

Фінансована Європейським Союзом Флагманська Ініціатива Європейського Союзу, 

яка має загальний бюджет 5,5 млн євро, буде впроваджена у шести країнах Східного 

партнерства (Азербайджані, Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдові та Україні) протягом 48 

місяців.  

Другу фазу було розроблено як природне продовження першої фази, що закінчилась у 

червні 2014 року. Вона буде сконцентрована на подальшому розвитку національного 

інституційного та регуляторного правового поля з наголосом на політиці цивільного захисту 

Європейського союзу та Директиві ЄС з питань запобігання і реагування на повені. Заходи з 

підвищення потенціалу також будуть орієнтовані на підготовку країн-партнерів до відкриття 

Європейського Механізму цивільного захисту Європейського Союзу для країн Східного 

партнерства. Набуватиме удосконалення Електроний регіональний атлас ризиків (ЕРАР), 

створеного під час першої фази. З метою запобігання ризикам і виникненню надзвичайних 

ситуацій природного та техногенного характеру будуть організовані подальші заходи з 

підвищення інформованості населення. 

23– 24 березня 2015 року представники ДСНС України взяли участь у першому 

засіданні Національних координаторів та засіданні Керівного Комітету Програми ЄС спільно 

з представниками всіх країн-учасниць Проекту ЄС, представниками Європейської Комісії та 

групи Управління Проектом ЄС, що відбулось у м. Києві. 

Відповідно до запрошення Генерального Директора з гуманітарної допомоги та 

цивільного захисту Європейської Комісії пана Клауса Соренсена делегація ДСНС України 

взяла участь у П‘ятому Європейському форумі цивільного захисту «Партнерство та 

інновації», що відбувся 06– 07 травня 2015 року у м. Брюсселі, Королівство Бельгія.  

З 16 по 30 червня 2015 року експертами PPRDEAST 2 було проведено оцінювальні 

місії щодо ДСНС України з таких питань: існуючі механізми зниження ризику стихійного 

лиха, як елементи державних інвестицій; управління повенями і наближення до Директиви 

ЄС із запобігання повеням, оцінка ризиків стихійного лиха, збір та обробка даних щодо втрат 

внаслідок стихійного лиха або катастроф, обмін даними та інформацією; волонтерство в ЄС 

у сфері цивільного захисту та обговорення рекомендацій, напрацьованих у рамках першої 

фази проекту ЄС PPRDEAST. 

Також представники ДСНС України взяли участь у таких заходах PPRDEAST 2: 

міжнародний регінальний семінарз питань функціонування Електронного 

регіонального атласу ризиків (ЕРРА), 17– 23 травня 2015, м. Тбілісі, Грузія; 

міжнароднийрегіональнийсемінарзуправлінняризикамиповеней, 

15– 17 вересня 2015, м. Мінськ, Білорусь; 

міжнародний регіональний семінар щодо оцінки втрат внаслідок катастроф, 

07– 09 червня 2015, м. Кишинів, Республіка Молдова; 

базовий навчальний курс ЄС з цивільного захисту (4 курси), 13 – 19 червня, 

29 серпня – 04 вересня, 07 – 13 листопада, 28 листопада – 4 грудня 2015 року, м. Тінглев, 

Данія; 

міжрегіональні багатогалузеві навчання ―BARENTS RESCUE 2015‖, 

27.09 – 03.10.2015, м. Кітілля, Фінляндія; 

засідання Національної консультативної групи PPRD EAST2,06 – 08 жовтня 2015,  

м. Київ. 

засідання Керівного комітету та Національних координаторів Програми PPRD East II, 

03 – 04 лютого 2016 року, м. Брюссель, Королівство Бельгія.  
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Довідково:під час участі представників ДСНС України у цьому засіданніпроведено 

двосторонню зустріч з представниками ГД ЄК «Гуманітарна допомога та цивільний 

захист», за результатами якої Єврокомісія висловила підтримку пропозиції української 

сторони щодо узгодження протягом найближчого часу та підготовки до підписання 

проекту нового документа про співробітництво між ДСНС України та ГД ЄК 

«Гуманітарна допомога та цивільний захист», який стане основою для зміцнення 

двостороннього співробітництва та наближення України до механізму цивільного захисту 

ЄС. 
Також засвідчено готовність щодо попереднього направлення в Україну робочої 

групи ЄК з метою вироблення плану подальших дій, необхідних для підготовки наступної 
експертної місії ЄК. 

2. ДСНС проводить роботу щодо посилення потенціалу України в галузі контролю 

ризиків виникнення хімічних аварій через імплементацію Директиви 2012/18/ЄС 

Європейського Парламенту і Ради від 04 липня 2012 р. про контроль значних аварій, 

пов‘язаних з небезпечними речовинами, яка вносить зміни і у подальшому відміняє 

Директиву 96/82/ЄС від 9 січня 1996 р. (далі – Директива ЄС СЕВЕЗО ІІІ). ДСНС України 

розробила План імплементації Директиви, який затверджено розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 25 лютого 2015 р. № 132-р «Про схвалення розроблених Державною 

службою з надзвичайних ситуацій планів імплементації деяких актів законодавства ЄС». 

ДСНС України розмістила План імплементації на офіційному сайті та поінформувала 

заінтересовані органи виконавчої влади щодо цього. З метою виконання розпорядження 

КМУ ДСНС України наказом від 08.07.2015 № 367 створила міжвідомчу робочу групу з 

імплементації Директиви ЄС та затвердила її персональний склад. 

Разом з цим, ДСНС України підготувала проекти Закону України «Про внесення змін 

до Закону України «Про об‘єкти підвищеної небезпеки» і постанови Кабінету Міністрів 

України «Про внесення змін до Порядку ідентифікації об‘єктів підвищеної небезпеки, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956», які 

листами від 28.01.2016 № 26-1133/262 направлено до заінтересованих органів виконавчої 

влади для надання зауважень та пропозицій.  

Також опрацьовано пропозиції експертів ЄС, які надавали допомогу Уряду України, 
зокрема ДСНС України, у рамках консультативної місії ЄС з надання підтримки Уряду 
України у сфері цивільного захисту, в частині щодо імплементації Директиви 2012/18/ЄС. 

Згідно з пунктом 1.4 Розділу II Плану імплементації та з метою отримання 
практичного досвіду щодо імплементації Директиви 2012/18/ЄС підготовлено та направлено 
до Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу Національного 
агентства України з питань державної служби (далі – Центр) проектну заявку для участі у 
програмі TAIEX. За результатами розгляду Центр надав пропозиції та зауваження, які 
опрацьовано, після чого вищезазначену проектну заявку спрямовано на розгляд до 
Європейської Комісії, якою прийнято рішення про її схвалення. 

За результатами консультацій між ДСНС України, координатором від Європейської 

Комісії та компетентними структурами країн-членів ЄС визначено строки та обсяги 

виконання проектної заявки TAIEX.  

3. Державна служба України з надзвичайних ситуацій з метою врахування у роботі 

рекомендацій консультативної групи експертів ЄС у рамках Консультативної місії ЄС з 

надання підтримки Уряду України у сфері цивільного захисту, яка відбулася з 23 березня по 

22 квітня 2015 року, в межах компетенції розробила проект Плану спільних заходів між 

Державною службою України з надзвичайних ситуацій та Генеральним Директоратом з 

питань гуманітарної допомоги та цивільного захисту Європейської Комісії (DG ECHO) на 

період з 2015 року по 2020 роки та надіслала його до МЗС України з метою подальшого 

направлення встановленим порядком європейській стороні. 
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4. Для розширення правових рамок співробітництва з ЄС у сфері цивільного захисту 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій доопрацювала та у липні 2015 року 

передала через МЗС України для узгодження з Європейською Комісією проект нової, 

розширеної редакції, підписаної в 2008 році, Адміністративної домовленості між МНС 

України та Генеральним Директоратом "Навколишнє середовище" Європейської Комісії.  
Довідково: ЄК висловила підтримку українській стороні щодо підготовки до 

підписання проекту нового документа (Угоди або Адміндомовленості) про співробітництво 
між ДСНС України та ГД ЄК «Гуманітарна допомога та цивільний захист», який стане 
основою для зміцнення двостороннього співробітництва у сфері цивільного захисту та 
наближення України до Механізму цивільного захисту ЄС. 

Співробітництво з НАТО  

1. Протягом 2015 року ДСНС України здійснювала виконання заходів Річної 

національної програми співробітництва Україна – НАТО. 

Практично всі заходи РНП-2015, в яких ДСНС України визначено головним 

виконавцем, виконано (виконання довгострокових заходів триватиме в 2016 році), а саме: 

 забезпечено проведення в Україні у вересні 2015 року за участю країн-членів та 

держав-партнерів НАТО у рамках програми ―Партнерство заради миру‖ міжнародних 

навчань з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій ―Україна – 2015‖; 

проведено засідання Спільної робочої групи Україна – НАТО у сфері планування на 

випадок надзвичайних ситуацій цивільного характеру та готовності до катастроф; 

 забезпечується міжнародне співробітництво у сфері запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків у рамкахдвосторонніх та багатосторонніх 

міжнародних угод, насамперед за напрямом європейської інтеграції, співробітництва з 

НАТО, поглиблення співпраці з міжнародними гуманітарними організаціями, 

двостороннього співробітництва з країнами-членами та партнерами НАТО; 

 триває вивчення іноземних мов у системі ДСНС України (насамперед – 

англійської мови, а також мов країн-сусідів України – членів НАТО) з метою забезпечення 

готовності органів управління і рятувальних формувань до дій, пов'язаних з участю у 

міжнародних пошуково-рятувальних та гуманітарних операціях ЄС та НАТО; 

 піротехнічні підрозділи ДСНС України й надалі виконують роботи зі 

знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів на території України, в тому числі 

з гуманітарного розмінування звільнених територій Донецької і Луганської областей (в 

результаті чого очищено від боєприпасів близько 9000 га території, виявлено і знищено 

понад 44 тис. вибухонебезпечних предметів, з них понад 700 спеціально встановлених 

боєприпасів); 

проведено аналіз стану техногенної та природної безпеки в Україні, який свідчить про 

збільшення на 30% кількості надзвичайних подій, пожеж і надзвичайних ситуацій, 

спричинених підпалами, диверсіями з використанням вибухівки, терористичними актами, в 

результаті чого збільшилась кількість  потерпілих на 50%, а також сталося збільшення у 

понад 2 рази кількості пожеж у природних екосистемах, спричинених підпалами, з яких 

близько 50% припадає на Луганську область, де російські бандформування знищують не 

тільки інфраструктуру, а й прагнуть завдати максимальної шкоди природним екосистемам; 

триває реалізація спільного проекту ДСНС України та НАТО ―Надання підтримки 

проведенню гуманітарного розмінування в Україні‖, яким передбачається надання допомоги 

в оснащенні піротехнічних підрозділів ДСНС України у Донецькій та Луганській областях, 

які розграбовані проросійськими терористичними угрупованнями; 

ДСНС України в межах компетенції опрацювали та здійснює виконання рекомендацій 

Групи НАТО з дорадчої консультативної підтримки із захисту критичної (ядерної) 

інфраструктури; 
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триває участь у міжнародних заходах у рамках реалізації другої фази Програми 

Європейського Союзу із запобігання, готовності та реагування на катастрофи природного та 

техногенного характеру для держав Східного партнерства; 

забезпечено участь у міжнародних заходах у рамках Індивідуальної програми 

партнерства між Україною та НАТО на 2015 рік. 

 

2. Державна служба України з надзвичайних ситуацій та Євроатлантичний 

координаційний центр реагування на катастрофи з 21 по 25 вересня 2015 року у Львівській 

області провів спільні міжнародні польові навчання з ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій природного та техногенного характеру "Україна – 2015". 

Тема навчань: «Організація реагування та ліквідація надзвичайних ситуацій 

природного і техногенного характеру». 

Навчання проводились на території Львівської області, а саме: 

на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ 

Збройних сил України (знаходиться в 45 км від м. Львова); 

на об'єктах і спорудах Новояворівського державного підприємства, що знаходяться на 

території Яворівського району Львівської області (в 10 км від полігона Міжнародного центру 

миротворчості та безпеки). 

До Міжнародних навчань залучалося 1 тис. 100 чол. особового складувід 26 країн 

Європи, Азії та Америки, із них 800 осіб від України (рятувальні підрозділи ДСНС та служби 

цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 

у Львівській області) та близько 300 представників країн-членів та держав-партнерів НАТО. 

Участь у церемонії відкриття навчань взяли Президент України Петро Порошенко і 

ГенеральнийСекретар НАТО Йенс Столтенберг.  

За сценарієм навчань було імітовано обвал сіркової шахти, спричинений вибухом 

газоповітряної суміші. Вибух спричинив сильні локалізовані сейсмічні хвилі, і, як наслідок, 

велику кількість жертв і значні пошкодження критичної інфраструктури, у тому числі хімічні 

розливи та інцидент з радіаційними речовинами. 

Навчання "Україна – 2015" дозволили країнам-членам і державам-партнерам НАТО на 

практиці відпрацювати механізми реагування на надзвичайні ситуації різного характеру та 

сприяли підвищенню взаємосумісності дій рятувальних команд в умовах надзвичайних 

ситуацій.Під час навчань країни-члени і держави-партнери НАТО відпрацювали процедури і 

можливості для того, щоб поліпшити здатність країни реагувати на катастрофи та стихійне 

лихо. 

Проведення зазначеного навчання безумовно сприяло подальшій інтеграції України в 

євроатлантичний безпековий простір, а також наближенню національної системи реагування 

на надзвичайні ситуації до загальноєвропейської системи захисту населення від катастроф та 

стихійного лиха.  

 

3. Протягом звітного періоду за 2015 рік представники ДСНС України взяли участь у 

таких заходах Меню партнерства Україна– НАТО (Індивідуальна програма партнерства між 

Україною та НАТО): 

2 засіданнях Комітету НАТО з планування на випадок надзвичайних ситуацій 

(КПНС); 

11 засіданнях підпорядкованих КПНС Груп НАТО у сфері надзвичайного цивільного 

планування (група з цивільного захисту, група з охорони здоров‘я та продовольчих/водних 

ресурсів, група з транспортного планування, група з планування цивільного зв‘язку та 

промисловості).  

Важливою складовою співробітництва з НАТО є освіта та професійна підготовка. У 

2015 роціпредставники ДСНС України проходили підготовку на курсах НАТО у сферах: 

інформаційних технологій (1 курс); 

надзвичайного цивільного планування (1 курс); 
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підготовки фахівців у сфері РХБЯ захисту (4 курси); 

розвідки вибухонебезпечних предметів, розмінування та протидії саморобним 

вибуховим пристроям, що проводились на базі навчальних закладів Міністерства оборони 

Словацької Республіки (3 курси). 

 

4. ДСНС України взяла участь у Засіданні Спільної робочої групи Україна – НАТО у 

сфері планування на випадок надзвичайних ситуацій цивільного характеру та готовності до 

катастроф (18 листопада 2015 року, м. Брюссель, Королівство Бельгія). Від НАТО участь у 

засіданні взяла заступник Помічника Генерального секретаря НАТО з питань операцій, 

Посол Франческа Тардіолі; керівник Євроатлантичного координаційного центру реагування 

на катастрофи (ЄАКЦРК) Гюнтер Бретшнайдер та інші експерти Альянсу. 

 Участь у засіданні від України взяла делегація ДСНС України на чолі з 

Головою ДСНС України Чечоткіним М.О., представник Національного Інституту 

стратегічних досліджень України, а також представники Місії України при НАТО. 

Відповідно до порядку денного було обговорено такі питання:  

 звіт про реалізацію ДСНС України заходів Річної національної програми 

співробітництва Україна – НАТО на 2015 рік;  

презентація проекту РНП-2016 в частині компетенції ДСНС України; 

ситуація з внутрішньо переміщеними особами в Україні та надання гуманітарної 

допомоги Україні країнами-членами та партнерами НАТО з метою забезпечення 

життєдіяльності внутрішньо переміщених осіб в нашій державі; 

забезпечення країнами-членами та партнерами НАТО медичної реабілітації та 

лікування поранених під час АТО українських військовослужбовців; 

проведення 25– 27 січня 2015 року у м. Софії (Болгарія) міжнародної конференції з 

метою обговорення отриманого досвіду та найкращих практик за результатами навчань 

―Україна – 2015‖; 

проведення у травні 2016 р. у штаб-квартирі НАТО спільного міжнародного семінару 

високого рівняз отриманих уроків у сфері планування на випадок надзвичайних ситуацій 

цивільного характеру під час кризи в Україні; 

поточний стан та подальші кроки щодо розробки та прийняття Зеленої книги України 

із захисту критичної інфраструктури; 

поточний стан реалізації спільного з НАТО проекту у сфері гуманітарного 

розмінування у рамках Програми НАТО ―Наука заради миру‖. 

З боку НАТО було висловлено запевнення, що країни-члени та партнери НАТО і 

надалі надаватимуть підтримку Україні для забезпечення життєдіяльності внутрішньо 

переміщених осіб, та поінформовано, що нещодавно серед країн-членів та партнерів Альянсу 

було розповсюджено черговий запит української сторони з конкретним переліком необхідної 

гуманітарної допомоги для внутрішньо переміщених громадян України. 

Було висловлено вдячність НАТО від імені України за допомогу в забезпеченні 

реабілітації та лікуванні поранених у зоні АТО військовослужбовців України, завдяки чому, 

починаючи з липня 2014 року, в 16-ти країнах-членах та партнерах НАТО пройшли або 

проходять лікування 328 поранених військовослужбовців. 

Під час засідання сторона НАТО висловила зацікавлення у спільному проведенні 

міжнародного семінару високого рівня з «отриманих уроків» у сфері планування на випадок 

надзвичайних ситуацій цивільного характеру під час кризи в Україні. Зокрема було 

відзначено високий інтерес країн-членів та партнерів НАТО щодо проведення такого заходу 

з метою обговорення проблемних питань у цивільній сфері, з якими зіткнулась Україна після 

анексії Криму та «початку кризи на сході України». У зв‘язку з цимбуло запропоновано 

провести такий захід у травні 2016 року у форматі ―28+1+7‖ (країни-члени НАТО+Україна+7 

країн-партнерів Альянсу, які надають найбільшу гуманітарну допомогу Україні). Зазначений 

Семінар стане черговим спільним заходом високого рівня між Україною та НАТО у сфері 

ПНС, який надасть можливість детально ознайомити представників країн-членів та партнерів 
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НАТО з актуальною ситуацією у цивільному вимірі в Україні, а також сприятиме залученню 

додаткової гуманітарної допомоги для потреб внутрішньо переміщених громадян нашої 

держави. 

Засідання СРГ ПНС дало можливість на високому рівні обговорити та узгодити 

подальші практичні кроки двостороннього співробітництва в організації спільних з НАТО 

заходів у сфері планування на випадок надзвичайних ситуацій цивільного характеру, зокрема 

міжнародної конференції для обговорення досвіду та найкращих практик за результатами 

навчань ―Україна – 2015‖, щовідбулись 25– 27 січня 2015 року у м. Софії (Болгарія), та 

міжнародного семінару із отриманих уроків у сфері ПНС під час кризи в Україні, який 

відбудеться у травні 2016 року у м. Брюсселі (Королівство Бельгія). Досягнуто домовленості 

щодо подальшої активної двосторонної співпраці у сфері надання Україні гуманітарної 

допомоги внутрішньо переміщеним особам, реалізації заходів із відновлення об‘єктів 

критичної інфраструктури на сході держави, забезпечення лікування та медичної реабілітації 

поранених у зоні АТО військовослужбовців України,гуманітарного розмінування тощо. 

5. Протягом звітного періоду здійснювалась взаємодія з експертами НАТО в частині 

реформування і розвитку складових сектору безпеки і оборони України, а самещодо 

подальшої участі ДСНС України у Процесі планування та оцінки сил (ППОС). З цією метою 

10– 12 листопада 2015 року представники ДСНС України спільно з іншими причетними 

ЦОВВ сектору безпеки і оборони взяли участь у зустрічі з експертами НАТО щодо 

обговорення змісту проекту пакета Цілей партнерства України з НАТО та Оцінки участі 

України у Процесі планування та оцінки сил. За результатами зустрічей представників 

НАТО поінформовано про виконання ДСНС України поточних Цілей партнерства ППОС, а 

також обговорено та схвалено проект пакета нових Цілей партнерства для ДСНС України на 

2016 рік. 

Взаємодія з міжнародними організаціями та окремими країнами щодо 

отримання гуманітарної допомоги  
Протягом 2015 року отримано гуманітарну допомогу від 18 організацій і держав 

Європи та Азії на суму понад 153,0 млн грн, у тому числі від Німецького товариства 

Міжнародного співробітництва (GIZ) на суму понад 125,0 млн грн.  

Гуманітарна допомога розподілена серед внутрішньо переміщених осіб, населення, 

яке проживає у зоні проведення антитерористичної операції та підрозділів ДСНС України, 

які залучені до виконання завдань за призначенням у зоні АТО. 

Отримана гуманітарна допомога включала: продукти харчування, речове майно, 

електрогенератори, засоби обігріву та кондиціювання, насоси, меблі, ємності для зберігання 

та транспортування води, освітлювальні прилади, засоби гігієни, будівельні матеріали, 

спецтехніку (автоцистерни для перевезення питної води, підводні засоби радіозв‘язку), 

гідрокостюми та підводне спорядження, предмети першої необхідності, бензорізи та 

бензопили з комплектуючими до них, побутову хімію, пожежні рукави, дихальне 

обладнання, захисний одяг та взуття, автомобілі «швидкої допомоги». 

Також у 2015 році підрозділи ДСНС України сформували, доставили до Донецької та 

Луганської областей та передали відповідним обласним державним адміністраціям для 

подальшого розподілу серед постраждалого населення 330 тонн допомоги.  

До складу зазначеної гуманітарної допомоги ввійшли: продукти харчування, 

будівельні матеріали, речове майно, засоби гігієни, предмети першої необхідності, побутова 

хімія. 

Співробітництво з ОБСЄ 

У 2015 році в межах компетенції ДСНС України тривала реалізація спільних проектів 

між ДСНС України та Координатором проектів ОБСЄ в Україні (КПОУ). 

 

1. Проект «Допомога з реагування на забруднення вибухонебезпечними залишками 

війни і залишками компонентів ракетного палива». 



 

317 
 

Донор проекту – ОБСЄ. Загальна вартість проекту – 79 300 євро. 

Проектом передбачалося: 

підтримка реформування та розвитку сфери гуманітарного розмінування; 

розробка національних стандартів протимінної діяльності;  

допомога в розбудові системи управління інформацією у протимінній діяльності 

(ІМСМА) у ДСНС України; 

допомога у діяльності з інформування населення щодо небезпеки від 

вибухонебезпечних предметів і вибухових пристроїв. 

Проект реалізовано у 2015 році та завершено 31.12.2015. 

 

2. Проект ДСНС України та ОБСЄ «Допомога Уряду України в очищенні території на 

Сході України від залишків війни». 

Донор проекту –Федеративна Республіка Німеччина. 

Загальна вартість проекту – 995 тис. євро. 

Проект передбачає надання технічної допомоги в оснащенні піротехнічних 

підрозділів ДСНС України у Донецькій та Луганській областях (4 піротехнічних розрахунки, 

22 чол. особового складу), у тому числі: 

спеціальні піротехнічні транспортні засоби; 

індивідуальні засоби бронезахисту піротехніків та засоби для пошуку боєприпасів;  

засоби щодо забезпечення проведення робіт, зв‘язку та навігаційні системи; 

проведення тренінгів для піротехніків ДСНС України щодо навчання використанню 

обладнання. 

Реалізація проекту триває. 

 

3. Спільний проект з Координатором проектів ОБСЄ в Україні«Допомога Уряду 

України у реабілітації місцевостей, забруднених вибухонебезпечними залишками війн (ВЗВ) 

та унаслідок надзвичайних ситуацій у місцях зберігання боєприпасів». 

Загальна вартість проекту – 143 600 євро (позабюджетний проект). 

Проектом передбачалося: 

надання технічної допомоги ДСНС України для проведення гуманітарного 

розмінування, утому числі територій колишніх військових полігонів; 

проведення тренінгів щодо надання екстреної медичної допомоги постраждалим від 

вибухонебезпечних предметів. 

Проект завершено 31.12.2015. 

Упродовж року заходи, передбачені проектом, не виконувались у зв‘язку з 

відсутністю фінансування проекту за рахунок позабюджетних джерел ОБСЄ. 

Інформація щодо реалізації інших проектів у сфері гуманітарного розмінування у 

2015 році. 

1. Спільний проект ДСНС України із Данською Радою у справах біженців та 

Данською групою з розмінування «Підтримка гуманітарного розмінування в Україні». 

Проект започатковано у 2015 році. 

Загальна вартість проекту – 454 тис. євро. 

Донори проекту – країни Європейського Союзу. 

Проект передбачає надання технічної допомоги в оснащенні піротехнічних 

підрозділів 1 Спеціального центру швидкого реагування та гуманітарного розмінування 

ДСНС України, що виконують завдання з гуманітарного розмінування територій Донецької 

та Луганської областей (4 піротехнічних розрахунки, 22 чол. особового складу): 

спеціальні піротехнічні транспортні засоби; 

індивідуальні засоби бронезахисту піротехніків та засоби для пошуку боєприпасів;  

засоби щодо забезпечення проведення робіт, зв‘язку та навігаційні системи. 
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Реалізація проекту триває. 

 

2. Спільний проект ДСНС України із Данською Радою у справах біженців та 

Данською групою з розмінування «Інформування населення про мінну небезпеку у Донбасі». 

Данська Рада у справах біженців разом із її структурною одиницею Данською групою 

з розмінування спільно з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) у 2015 році реалізували проект 

міжнародної технічної допомоги «Інформування населення про мінну небезпеку у Донбасі». 

Проект передбачавпосилення безпеки дітей дошкільного і шкільного віку та їх 

батьків, які проживають на звільнених від терористичних угруповань територіях Донецької 

та Луганської областей, через проведення бесід, занять, розповсюдження друкованої 

продукції щодо небезпеки від вибухонебезпечних предметів і вибухових пристроїв та 

порядку дій у разі їх виявленні, проведення тренінгів і підготовка інструкторів з 

інформування населення про мінну небезпеку серед вчителів, психологів навчальних 

закладів та волонтерів. 

Донор проекту – Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ). 

Вартість проекту – 349 926 доларів США. 

Проект реалізовано у 2015 році та завершено 21.09.2015. 

 

Співробітництво з Організацію із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) 

Протягом 2015 року працівники ДСНС України взяли участь у таких заходах: 

міжнародний навчальний курс ОЗХЗ з питань надання допомоги та захисту від 

хімічної зброї (16– 20 листопада 2015 р., м. Ісламабад, Пакистан, начальник відділу 

планування заходів цивільного захисту та радіаційного, хімічного і медико-біологічного 

захисту ГУ ДСНС України у Львівській області Довгановський М.О.); 

міжнародний навчальний курс ОЗХЗ для інструкторів з питань надання допомоги та 

захисту від хімічної зброї (20– 27 травня 2015 року, м. Лазне Богданеч, Чеська Республіка, 

начальник відділення радіаційного, хімічного та біологічного захисту групи спеціальних 

робіт з радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗТС ГУ ДСНС України у Львівській 

області Підгайний Д.В.) 

 

Співробітництво у сфері РХБЯ безпеки у рамках ініціативи Групи Семи 

«Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матеріалів масового 

знищення» 

У ДСНС України триває співробітництво у сфері РХБЯ безпеки у рамках ініціативи 

Групи Семи з Федеральним управлінням цивільного захисту й допомоги у разі стихійного 

лиха Федеративної Республіки Німеччина  

(далі – ВВК) щодо реалізації проектних пропозицій з підвищення хімічної безпеки України.  

За попередньою інформацією, отриманою від ВВК, у березні 2016 року 

передбачається візит до України представників ВВК з метою підготовки та підписання 

меморандуму щодо співпраці у сфері РХБЯ безпеки між ДСНС України та Федеральним 

управлінням цивільного захисту й допомоги у разі стихійного лиха Федеративної Республіки 

Німеччина. 

Співробітництво з Агентством зменшення загрози Міністерства оборони США 
У Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України зареєстрований спільний з 

Агенствомзменшення загрози Міністерства оборони США проект міжнародної технічної 

допомоги № 3279 «Тренінги із запобігання розповсюдженню РХБЯ-2 та технічна 

допомога». 

Термін виконання проекту 15.07.2015 – 14.07.2015.  

Бенефіціар проекту – Державна служба України з надзвичайних ситуацій. 

Проект передбачає надання допомоги від американських партнерів на суму 1 млн 

доларів США з метою посилення можливостей ДСНС України щодо реагування на 

потенційні РХБЯ загрози та аварійні ситуації.  
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У рамках проекту з 02 по 13 листопада у 2015 році 25 представників ДСНС України 

взяли участь у тренувальному курсі з питань радіаційного і хімічного захисту, що провело 

Агентство зменшення загрози Міністерства оборони СШАу рамках Програми з радіаційної 

готовності (СР 2) на базі тренувального центру Держприкордонслужби (м. Оршанець 

Черкаської області). 

10– 11 лютого 2016 року проведена робоча зустріч представниківДСНС України та 

Агенства зменшення загрози Міністерства оборони США стосовно обговорення таких 

питань:  

постачання ДСНС України обладнання радіаційного та хімічного захисту; 

участі у червні 2016 році представників ДСНС України у навчаннях із застосуванням 

бойових отруйних речовин у Чеській Республіці. 

Співробітництво у рамкахВсесвітньої метеорологічної організації 

Україна є членом-засновником Всесвітньої метеорологічної організації (далі – ВМО), 

бере участь у роботі її конституційних органів, технічних комісій, сесіях регіональних 

асоціацій, найважливіших заходах та виконанні науково-технічних програм.  

У 2015 роціу рамках співробітництва з ВМО виконано зобов‘язання в частині 

гідрометеорології з передачі оперативної інформації до Глобальної системи телезв‘язку 

ВМО: протягом року на постійній основі передавалась синоптична інформація з 33 

метеорологічних станцій, аерологічна – з 8 станцій, кліматична – з 30 станцій. 

Здійснювалося співробітництво з питань підготовки інформаційно-довідкових 

матеріалів, опитувальників, участі спеціалістів гідрометеорологічних організацій та 

структурних підрозділів Українського гідрометеорологічного центру (далі – УкрГМЦ) у 

заходах ВМО (конференціях, симпозіумах, семінарах, навчальних курсах тощо), 

міжнародних проектах.  

Спеціалісти гідрометеорологічних організацій взяли участь  в 11 міжнародних 

заходах, зокрема: 

Всесвітньому метеорологічному конгресі (25 травня – 12 червня 2015 р.,м. Женева, 

Швейцарська Конфедерація);  

Європейській конференції з питань метеорології для авіації (13– 14 жовтня 2015 р., м. 

Відень, Австрійська Республіка);  

кліматичному форумі країн південно-східної Європи (23– 26 листопада 2015 р., м. 

Маракеш, Королівство Морокко). 

Крім того, вони були задіяні у: 

симпозіумі з питань моделювання клімату „Поточний стан справ та актуальність для 

чисельного прогнозування погоди, якості повітря та кліматичних досліджень‖ (23– 25 

лютого 2016 р., м. Женева, Швейцарська Конфедерація); 

другій робочій зустрічі з питань управління ризиками паводків на транскордонних 

водах (19– 20 березня 2015 р., м. Женева, Швейцарська Конфедерація); 

четвертому міжнародному семінарі щодо боротьби з посухою (20– 23 квітня 2015 р., 

м. Стокгольм, Королівство Швеція); 

навчальному семінарі для національних гідрометеорологічних служб з питань 

вивчення соціально-економічних вигод від гідрометеорологічних послуг та продуктів для 

членів РА VI Європа (29 червня – 03 липня 2015 р., м. Загреб, Республіка Хорватія); 

нараді з питань зовнішніх зв‘язків та стратегії розвитку потенціалу неофіційної 

мережі помічників Постійних представників країн при ВМО РА VI(28– 30 вересня 2015 р., м. 

Анталья, Турецька Республіка); 

міжнародному навчальному курсі „Прогнозування поточної погоди з використанням 

супутникових зображень та даних метеорологічних супутників‖ (10– 14 жовтня 2015 р., м. 

Тегеран, Ісламська Республіка Іран); 
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першому навчальному семінарі з питань сезонного прогнозування для країн-учасниць 

Середземноморського форуму з питань орієнтовних прогнозів клімату (26– 30 жовтня 2015 

р., м. Мадрид, Королівство Іспанія); 

робочій нараді з питань Інтегрованої глобальної системи спостережень РА VI Європа 

(24– 27 листопада 2015 р., м. Белград, Республіка Сербія). 

У рамках програми добровільного співробітництва підготовлено та направлено до 

ВМО запит про надання допомоги щодо покращення технічних можливостей організацій 

національної гідрометеорологічної служби України з проведення метеорологічних, 

авіаметеорологічних спостережень, обробки та передачі гідрометеорологічної інформації. 

Одним із проблемних питань членства України у ВМО є своєчасна сплата членських 

внесків. У травні 2015 року сплачено суму 130 500 (сто тридцять тисяч п‘ятсот) 

швейцарських франків (далі – шв.фр.) за 2014 та 2015 роки: по 65 250 шв.фр. за кожен рік 

(розписка ВМО про отримання переказу від 12 травня 2015 року № 546-15/REM/FCB).  

Відповідно до правила 8.4 Фінансового статуту ВМО Україна мала 01.01.2016 р. 

сплатити внески до ВМО за 2016 рік у сумі 68 278,70 шв.фр.Платником внесків є МЗС 

України.  

Обґрунтований висновок щодо доцільності подальшого членства України у ВМО з 

урахуванням витрат та практичної віддачі на виконання доручення Кабінету Міністрів 

України від 3 грудня 2015 р. № 281 на лист МЗС України № 413/14-193/902-4675 від 

18.12.2015 (док. 41/27184 від 23.12.2015) надано до МЗС України листом ДСНС України № 

03-19004/203 від 24.12.2015 (Департамент економіки та фінансів, Управління 

гідрометеорології). 

У 2016 роців рамках співробітництва з ВМО Україна братиме участь у роботі її 

технічних комісій, найважливіших заходах, виконанні науково-технічних програм та 

зобов‘язань у частині гідрометеорології з передачі оперативної інформації до Глобальної 

системи телезв‘язку ВМО. 

Членство України у ВМО є вигідним та необхідним. Практична віддача від нього 

перевищує витрати, а його актуальність у майбутньому не зменшиться.  

Співробітництво у рамках ГУАМ  

У 2015 році представники ДСНС України взяли участь у 12-му та 13-му засіданнях 

Робочої групи з питань надзвичайних ситуацій (РГНС), що відбулись 30– 31березня та 26– 27 

листопада у м. Києві. 

Участь у засіданнях взяли представники національних органів з надзвичайних 

ситуацій держав-членів ГУАМ і Секретаріату ГУАМ. 

Під час 13-го засідання Робочої групи сторони обмінялись інформацією про заходи 

держав-членів ГУАМ у сфері запобігання та реагування на надзвичайні ситуації, а також про 

розвиток співпраці з іншими державами і міжнародними організаціями, зокрема: про хід 

реалізації «флагманської» ініціативи ЄС«Попередження, готовність та реагування на 

природні та техногенні катастрофи – PPRD East-II» та плану робіт у рамках PPRD East-II в 

2015– 2016 рр .; про участь держав-членів ГУАМ у заходах з питань протидії загрозам 

ядерного, радіаційного, хімічного і біологічного тероризму та ліквідації можливих наслідків. 

Українська сторона ознайомила учасників засідання з результатами спільних 

міжнародних навчань Україна – НАТО з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій «Україна 

– 2015», що відбулись 21– 24 вересня 2015 року у Львівській області. Участь у церемонії 

відкриття навчань взяли Генеральний Секретар НАТО Йенс Столтенберг та Президент 

України Петро Порошенко. 

Довідково: участь у навчанні взяли 1 тис. 100 чол. особового складу з 26 країн Європи, 

Азії та Америки, із них 800 осіб від України та близько 300 представників країн-членів і 

держав-партнерів НАТО. 

Було зазначено, що проведення навчання безумовно сприяло подальшій інтеграції 

України в євроатлантичний безпековий простір, а також наближенню національної системи 
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реагування на надзвичайні ситуації до загальноєвропейської системи захисту населення від 

катастроф та стихійного лиха.  

РГНС звернулась до української сторони з проханням розглянути можливість 

проведення ознайомчого візиту до одного зі спеціалізованих навчальних закладів системи 

цивільного захисту України. Про прийняте рішення українська сторона повідомить під 

час14-го засідання РГНС.У зв'язку з цим Сторони домовились надати до 01 березня 2016 

року інформацію про можливу тематику і складі делегацій на вищевказаний захід. 

Українська Сторона звернулася до Азербайджанської Сторони з проханням надати 

інформацію про розгляд проекту Плану спільних заходів між ДСНС України та МНС 

Азербайджанської Республіки у сфері попередження надзвичайних ситуацій і ліквідацій їх 

наслідків на 2014– 2016 рр. 

Сторони домовились провести чергове засідання РГНС у травні 2016 року, уточнивши 

дату і місце його проведення через дипломатичні канали. 

Співробітництво в рамках КНЗ 

У листопаді 2015 року відбулась Щорічна Зустріч Високих Договірних Сторін 

Конвенції про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які 

можуть вважатися такими, що завдають надмірних ушкоджень або мають невибіркову дію 

(КНЗ). Для представлення української сторони Уряд України сформував офіційну делегацію, 

до складу якої увійшов перший заступник Голови ДСНС України. Під час розроблення 

вказівок делегації України з ініціативи ДСНС України було внесено окремі питання в межах 

компетенції ДСНС України. 

Реалізація проектів та програм міжнародної технічної допомоги 

Під час звітного періоду структурними підрозділами ДСНС України здійснювалась 

робота щодо впровадження в дію або подальшої реалізації 11 проектів міжнародної технічної 

допомоги, з них 3 проекти реалізовано та завершено станом на 31 грудня 2015 року. 
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Глава 7 Прогноз надзвичайних ситуацій на майбутній рік 

7.1 Аналіз статистичних даних про НС природного та техногенного характеру 

Нинішній рівень природно-техногенної безпеки України здебільшого зумовлений 

надмірним техногенним навантаженням на природне середовище протягом індустріального 

періоду розвитку.  

Україна має цілий ряд промислових регіонів з високим рівнем промислового 

навантаження, що характеризуються наявністю зон з високим рівнем загроз виникнення 

надзвичайних ситуацій техногенного, військового, соціально-політичного та природного 

характеру (далі – НС). Ці загрози постійно зростають внаслідок збільшення відносної частки 

застарілих технологій та обладнання, зниження темпів відновлення і модернізації виробництва, 

підвищення соціально-політичної напруги у суспільстві та активізації бойових дій в зоні 

проведення антитерористичної операції.  

Суттєві диспропорції у розміщенні продуктивних сил, що існували упродовж тривалого 

часу індустріального розвитку, призвели до того, що в Україні техногенне навантаження на 

природне середовище у 4– 5 разів перевищувало аналогічний показник розвинених країн світу. 

При цьому розораність земель складає 80 % від усіх сільськогосподарських угідь, а обсяг води, що 

використовувався у технологічних процесах, у 2–5 разів перевищував рівень використання 

порівняно з розвиненими країнами. Надмірна концентрація промисловості та сільського 

господарства зумовила катастрофічне забруднення повітря, води й ґрунтів, а масштаби 

екологічних змін створили реальну загрозу життю та здоров‘ю громадян України.  

У структурі вітчизняної промисловості на частку потенційно небезпечних виробництв 

припадає майже третина обсягів випуску кінцевої продукції. Свідченням цього є той факт, що до 

45 % ВВП та до 60 % експортних надходжень держави забезпечуються на основі видобутку й 

перероблення мінерально-сировинних ресурсів. А це призводить до утворення великої кількості 

небезпечних відходів, викидів у повітря забруднюючих речовин і скидів у поверхневі водні 

об‘єкти, що у 2-3 рази перевищують загальноєвропейські екологічні нормативи.  

Аналіз антропогенного впливу на природні екосистеми свідчить про те, що швидкість 

деградації довкілля України набула загрозливого характеру. Розглядаючи погіршення стану 

здоров‘я населення, як індикатора антропогенного навантаження на довкілля, можна зробити 

висновок про зростання абсолютних і відносних показників смертності населення, а також про 

зниження рівня народжуваності, що в деяких регіонах держави не забезпечує простого 

відтворення населення.  

За останнє десятиріччя відбуваються також значні зміни у структурі хвороби, що свідчить 

про зростання випадків захворювань, спричинених вживанням неякісної питної води та продуктів 

харчування, забрудненим повітрям, з-поміж яких виділяються гепатит, легеневі й онкологічні 

хвороби. 

Серед природних загроз найбільшу небезпеку практично для всіх регіонів України 

становлять небезпечні комплексні метеорологічні явища. Серед загроз геологічного характеру для 

регіонів України найбільшу небезпеку створюють процеси підтоплення (19 регіонів). Зсувні 

процеси становлять небезпеку для 14 регіонів, ділянки відкритого карсту – для 13 і просідання 

лесових ґрунтів характерні для 5 регіонів України.  

Серед техногенних загроз найбільш небезпечними є загрози, пов‘язані з хімічною 

небезпекою (25 регіонів), загрози пожежовибухової та гідрометеорологічної небезпек були 

характерні для 24 регіонів України. Для 15 регіонів загрозу становить радіаційна небезпека.  

Зменшення протягом 2008–2015 років показників загальної кількості НС та їх складових 

свідчить про незначні тенденції щодо зниження рівня техногенної та природної небезпеки. 

Статистичні дані динаміки зміни надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру 

наведені в таблицях 7.1.1 і 7.1.2 та представлені графічно на рис. 7.1 і 7.2. Але, враховуючи 

збереження рівня екологічних наслідків від НС, варто зазначити, що рівень загроз виникнення НС 

природного, техногенного, соціально-політичного та військового характеру залишаються 

практично незмінними та досить високими для більшості регіонів України. 
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Таблиця 7.1.1 

Статистичні дані НС техногенного характеру (за період з 2006 по 2015 роки) 

НС, які сталися Рік винкнення 

Клас НС Види НС 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Техногенного 
характеру 

НС унаслідок аварій 

чи катастроф на 

транспорті (за 

винятком пожеж і 

вибухів) 

48 48 41 25 36 37 26 20 19 14 

НС унаслідок пожеж, 

вибухів 

94 92 81 62 53 66 61 45 47 40 

НС унаслідок аварій з 

викиданням (загрозою 

викидання) НХР, 

корисних копалин на 

інших об'єктах (окрім 

аварій на транспорті) 

2 3 1 1   1 1   

НС унаслідок 

наявності у 

навколишньому 

середовищі шкідливих 

(забруднювальних) і 

радіоактивних 

речовин понад ГДК 

9 7 10 8 2 2 7 1  1 

НС унаслідок аварій з 

викиданням (загрозою 

викидання) РР (крім 

аварій на транспорті) 

 1         

НС унаслідок 

раптового руйнування 

будівель і споруд 

14 16 7 14 17 11 11 7 4 2 

НС унаслідок аварій в 

електроенергетичних 

системах 

12 11 11 5 8 5 4 1   

НС унаслідок аварій у 

системах 

життєзабезпечення 

32 20 22 17 19 13 9  4 5 

НС унаслідок аварії 

систем 

телекомунікацій 

          

НС унаслідок аварій 

на очисних спорудах 

2 1         

НС унаслідок аварій у 

системах 

нафтогазового 

промислового 

комплексу 

   1   1   1 

Сума 

видів НС 

 213 199 173 133 135 134 120 75 74 63 
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Таблиця 7.1.2 

Статистичні дані НС природного характеру (за період з 2006 по 2015 роки) 

 

 

 

 
 

Рис. 7.1.1 – Статистичні дані НС техногенного характеру з 2000 по 2015 роки
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Природного 

характеру 

Геофізичні НС 1          

Геологічні НС 23 16 8 7 13 3 1 2  2 

Метеорологічні 

НС 

21 37 22 28 34 11 20 12 9 2 

Гідрологічні 

морські НС 

 3  1  1 2 1 1  

Гідрологічні 

НС 

поверхневих 

вод 

5  1 3 3 2  1 1 1 

НС, пов'язані з 

пожежами в 

природних 

екологічних 

системах 

9 30 28 20 5 4 15 2 6 13 

Медико-

біологічні НС 

77 66 67 58 53 56 36 38 42 59 

Сума видів НС  136 152 126 117 108 77 74 56 59 77 
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Рис. 7.1.2 – Статистичні дані НС природного характеру з 2000 по 2015 роки 

 

 

 

Враховуючи вищезазначене, можна стверджувати, що основними причинами виникнення 

НС надалі залишатимуться: 

постійне зростання антропогенного впливу на навколишнє природне середовище та 

аномальні прояви атмосферних процесів, що пов‘язані з глобальними кліматичними змінами;  

незадовільний технічний стан виробничих об'єктів, який на об'єктах життєзабезпечення 

призводить до виникнення НС у 94 % випадків;  

недотримання вимог безпеки та низька технологічна дисципліна на виробництвах, 

ігнорування вимог пожежної безпеки та інших норм і стандартів у промисловості, будівництві, 

комунальному господарстві, транспорті та в інших галузях народного господарства. 

На сьогоднішні відсутність моніторингу на чотирьох рівнях (космічний –дистанційне 

зондування Землі (ДЗЗ), авіаційний, наземний, геологічний)) призводить до зниження рівнів 

достовірності прогнозів щодо виникнення НС природного та техногенного характеру. Отже, 

важливим залишається питання створення та функціонування системи моніторингу та 

прогнозування надзвичайних ситуацій: відпрацювання спільних методів збору, обробки та 

зберігання інформації про НС, що дозволить аналізувати та систематизувати загрози та ризики, а 

також накопичувати інформацію з метою прогнозування та своєчасного реагування на НС. 

 

Надзвичайні ситуації природного характеру 

Серед природних загроз найбільшу небезпеку практично для всіх регіонів України 

становили комплексні метеорологічні явища (27 регіонів). Серед загроз геологічного 

характеру для регіонів України найбільшу небезпеку створювали процеси підтоплення (19). 

Зсувні процеси становили небезпеку для 14 регіонів, ділянки відкритого карсту – для 13 і 

просідання лесових ґрунтів були небезпечними для 5 регіонів України. 

Серед НС природного характеру найбільшу небезпеку становили надзвичайні ситуації 

медико-біологічного (для 19 регіонів України) та метеорологічного характеру (15).  

Геологічні НС. Геологічна небезпека України визначається сукупністю ендогенних і 

екзогенних чинників, серед яких основні: землетруси, зсувні процеси, карстові процеси, 

процеси підтоплення, абразійні процеси, ерозійні процеси та процеси заболочення. 
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Унаслідок техногенного перевантаження геологічного середовища України більшісті 

НС останніми роками мають притаманний ланцюговий (повінь-зсуви, повінь-підтоплення) 

або синергетичний (геохімічне забруднення, агресивність ґрунтів) характер. 

Зазначені чинники додатково посилюються тим, що протягом останніх 20 років на 

значній частині території України відбувається регіональна активізація екзогенних 

геологічних процесів (ЕГП) при комплексній дії техногенних і природних чинників, що 

призводить до збільшення кількості НС різного характеру з негативними наслідками для 

населення та навколишнього середовища. При цьому найбільшу небезпеку для 

життєдіяльності населення та господарських об‘єктів під час випереджального розвитку 

регіонального підтоплення земель становлять зниження міцності та просідання лесових 

ґрунтів, формування техногенних водоносних горизонтів у промислово-міських 

агломераціях, активізація карстово-суфозійних процесів.  

Загроза таких процесів значно зростає в місцях дислокації потенційно небезпечних 

об‘єктів, що відрізняються підвищеною чутливістю до зниження інженерно-геологічної 

стійкості техногенно-геологічних систем (ТГС): «техногенний об‘єкт – геологічне 

середовище». 

Результати аналізу геологічної небезпеки регіонів України доводять, що високий 

рівень небезпеки мають 3 регіони (Одеська, Хмельницька області та АР Крим); підвищений 

рівень – 9 регіонів (Миколаївська, Чернівецька, Дніпропетровська, Донецька, Рівненська, 

Тернопільська,Запорізька, Харківська і Полтавська області); середній рівень – 8 регіонів 

(Київська, Черкаська, Волинська, Луганська, Чернігівська, Івано-Франківська, Вінницька і 

Херсонська області); помірний рівень – 5 регіонів (Сумська,Львівська,Кіровоградська, 

Житомирська і Закарпатська області); низький рівень – 2 регіони (міста Київ та 

Севастополь).  

Найскладніші умови активізації геологічних процесів залишаються у гірських та 

південних регіонах країни, де найсильніше проявляється дія природних факторів, та в 

Прикарпатському, Донецькому і Криворізькому гірничовидобувних регіонах, які мають 

найвищі техногенні навантаження, які посилюють дію природних факторів. 

Протягом останніх 18 років в Україні було зафіксовано від 1 (2012 рік) до 27 (1997 

рік) геологічних НС, при цьому активізація екзогенних геологічних процесів, які створювали 

загрози геологічного характеру та формували надзвичайні ситуації, припадає на 1997-1999 та 

2006-2008 роки, а середньорічне значення кількості геологічних НС протягом останніх п‘яти 

років знаходиться на рівні від 3 до 5 НС. 

Останніми роками підтоплення території України має прогресуючий характер і стійку 

тенденцією до активізації на регіональному рівні з постійним збільшенням площ 

підтоплення. За даними Державної служби геології та надр України найбільш несприятливі 

умови з підтоплення територій склалися, насамперед, у південних і східних регіонах, де 

середній приріст підтоплення становить до 300 км
2
/рік. За існуючими даними, з 1982 р. 

відбулося подвоєння площ підтоплення земель на регіональному рівні та у промислово-

міських агломераціях.  

За даними Державної служби геології та надр України, на 38 % території держави 

поширені породи, в яких можуть відбуватися процеси і природного, і техногенно 

активізованого карстоутворення, а на 24 % території карст може безпосередньо впливати на 

господарську діяльність. Наведені дані свідчать, що найбільша небезпека від прояву карсту 

існує, насамперед, у західних, східних і південних областях України. Це передусім 

стосується територій АР Крим, Вінницької, Волинської, Донецької, Луганської, Львівської, 

Миколаївської, Рівненської, Тернопільської та Хмельницької областей.  

Зсуви належать до найбільш небезпечних екзогенних геологічних процесів, що 

поширені на території України. Хоча здебільшого зсувні деформації проявляються на 

відносно незначній території, проте внаслідок регіонального поширення зсувних об‘єктів 

вони можуть мати значні негативні наслідки, спричинені здатністю до швидких деформацій 

та руйнувань відповідних елементів інженерно-господарських і потенційно небезпечних 
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об‘єктів. Крім того, останніми роками внаслідок довгострокового техногенного підтоплення 

лесо-суглинистих порід і збільшення опадів відбувається зниження їх міцності та розвиток 

зсувів на схилах з ухилом 30–50. 

Щодо ризику виникнення НС геологічного характеру: високий рівень ризику 

виникнення геологічних НС спостерігається у Хмельницькій, Миколаївській, Івано-

Франківськійобластях та АР Крим; середній рівень – у Львівській, Закарпатській, Одеській, 

Дніпропетровській, Тернопільській, Донецькій, Черкаській, Луганській, Вінницькій, 

Рівненській та Кіровоградській областях; помірний рівень – у Херсонській, Житомирській, 

Волинській, Чернівецькій, Полтавській і Запорізькій областях; низький рівень – у Сумській, 

Київській,Чернігівськійі Харківськійобластях та містах Києві і Севастополі. 

Гідрометеорологічні НС. Гідрометеорологічна небезпекавизначається 

надзвичайними ситуаціями природного характеру, що чинять найбільший негативний вплив 

на території України. Це комплекс небезпечних стихійних гідрометеорологічних явищ: 

паводки, повені, сильний вітер, снігопади та хуртовини, ожеледі з налипанням мокрого снігу, 

зливи, град, тривалі заморозки й посухи тощо. Кількість проявів, період і характер дій та 

рівень збитків (очікуваних і фактичних)визначаються відповідною відсотковою структурою 

відповідно до впливу на стан природної небезпеки регіону. Особливо вирізняються форс-

мажорні гідрометеорологічні явища, які не підпорядковуються встановленим статистичним 

оцінкам і потребують окремого структурного опису та аналізу. 

Чинниками виникнення в Україні та її регіонах НС й ускладнень 

гідрометеорологічного характеру, що спостерігаються останнім часом, є, переважно, 

поєднання декількох явищ протягом короткого проміжку часу або локальні і 

короткотермінові інтенсивні явища (зливи, шквали або смерчі, селеві потоки, снігопади, 

паводки тощо).  

За статистичними даними 1997– 2015 років щороку фіксується від 14 (2014 рік) до 87 

(1997 рік) НС гідрометеорологічного характеру. Проте, починаючи з 2000 року, відмічається 

тенденція щодо зменшення їх кількості, а за даними останніх п‘яти років середня кількість 

таких НС становить близько 15 – 25 НС щороку. 

Щодо ризиків виникнення гідрометеорологічних НС: високий рівень ризику 

спостерігається в Дніпропетровській, Тернопільській та Івано-Франківській областях; 

підвищений – у Луганській, Запорізькій, Чернігівській і Чернівецькій областях; середній 

рівень – у Рівненській, Кіровоградській, Хмельницькій, Миколаївській і Житомирській 

областях, м. Києві і АР Крим; помірний – вКиївській, Закарпатській, Донецькій, 

Херсонській, Полтавській, Одеській, Черкаській, Вінницькій, Львівській, Харківській і 

Сумській областях; Волинська, Полтавська області та м. Севастополь мають низький рівень. 

Пожежі в природних екосистемах. За останній період в Україні, як і раніше, 

зберігається висока небезпека пожеж в екосистемах на її території.  

Загальна площа лісів, де існує висока та надзвичайно висока можливість пожеж (III– 

V класів), становить в Україні близько 4 млн га. Найбільші їх площі розташовані в 

Рівненській (280 тис. га), Житомирській (270 тис. га), Волинській (200 тис. га), Київській 

(160 тис. га), Чернігівській (150 тис. га), Херсонській (60 тис. га) та Черкаській (59 тис. га) 

областях.  

У лісах півдня, Полісся та сходу України виникає найбільше лісових пожеж. У середньому 

щороку фіксується 3500 лісових пожеж на площі понад 5000 га. Виникають вони, зазвичай, 

як через природні фактори, так і внаслідок необережного поводження людей з вогнем.  

Природна пожежна небезпека лісових масивів зумовлюється їх віковою та породною 

структурою. Найбільше пожеж виникає у хвойних насадженнях, частка яких по 

Держкомлісгоспу становить 40% (2758 тис. га). Особливо зазнають ураження від цієї 

небезпеки соснові молодняки – 29% (понад 800 тис. га). Окрім того, висока пожежна 

небезпека виникає в лісах, уражених шкідниками і хворобами, що зумовлюється різкими 

кліматичними змінами останніх років, сприятливими для масового розмноження шкідників і 
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поширення хвороб, та ослаблених результатами техногенного забруднення й інших 

негативних явищ для насаджень. 

Причинами виникнення пожеж є збереження протягом тривалого періоду високих 

температур повітря за відсутності опадів у південних і східних областях та порушення 

населенням вимог пожежної безпеки. В середньому, за статистичними даними останніх 

п‘яти років, в Україні виникає близько 7– 10 таких НС щороку, виняткомстав 2013 рік, коли 

було зареєстровано 2 НС, пов‘язані із пожежами в природних екосистемах. 

Щодо ризику виникнення НС, пов’язаних із пожежами у природних екосистемах: 
високий рівень ризику існує у Волинській, Сумській, Житомирській та Чернігівській 

областях, підвищений рівень ризику – У Вінницькій, Черкаській, Київській та Рівненській 

областях, середній – у Івано-Франківській, Тернопільській, Херсонській, Полтавській, 

Кіровоградській та Хмельницькій областях, помірний та низькій рівні ризику – у Донецькій, 

Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Закарпатській, Луганській, 

Львівській, Харківській, Чернівецькій областях та Автономній Республіці Крим. 

Оцінка медико-біологічних небезпек. Характер медико-біологічних небезпек 

України та її регіонів зумовлюється особливостями трьох основних груп продуцентів і 

реципієнтів відповідних ризиків: соціуму, тваринного та рослинного світів. Особливим у 

групах є те, що ризик за принципами дії тут може охоплювати всю множину своїх можливих 

проявів і діяти як:  

ендогенний (виникаючи і діючи всередині конкретної групи – соціально небезпечні 

захворювання), екзогенний (виникаючи всередині однієї групи і діючи в іншій – отруєння 

людей грибами), екзогенно-ендогенний (виникаючи всередині однієї групи і продовжуючи 

свою дію в іншій – поширення пташиного грипу); 

ендогенно-екзогенний (виникаючи на основі однієї групи і стаючи ендогенним 

чинником іншої, наприклад, епідемічні захворювання на вірусний гепатит). 

В останні роки в Україні та регіонах серед медико-біологічних загроз найбільшу 

небезпеку становлять інфекційні захворювання населення, масові отруєннялюдей 

(неінфекційні захворювання), інфекційні захворювання сільськогосподарських тварин, 

масове розповсюдження шкідників сільськогосподарських рослин. 

Найбільш негативний вплив на стан здоров‘я населення мають грип і гострі інфекції 

верхніх дихальних шляхів, вірусні гепатити, гострі кишкові захворювання, туберкульоз, 

лептоспіроз, ВІЛ/СНІД та інфекції, що контролюються засобами відповідної профілактики 

(дифтерія, кір, епідемічний паротит, кашлюк, інфекційний мононуклеоз, малярія). 

Щорічно в Україні реєструються спалахи захворювань на кишкові та інші інфекції, в 

тому числі і в лікувально-профілактичних закладах. За останні два роки відбулося зростання 

кількості спалахів на сальмонельози, шигельози, гепатит А.  

Захворюваність на ВГА за медико-соціальним значенням й економічним збитком 

посідає одне з провідних місць в інфекційній патології, ситуація додатково загострюється 

через відсутність доступних засобів діагностики і специфічної профілактики. Рівень 

захворюваності на ВГА поступається лише грипу й ГРВІ, а загальний економічний збиток 

тільки за останні три роки становить у середньому понад 100 млн грн на рік. За рівнем 

захворюваності на ВГА Україна посідає одне з перших місць серед країн Європи, оскільки 

питома вага зареєстрованих випадків ВГА в Україні становить у різні роки від 23 до 30% 

всієї захворюваності у державах Європейського Союзу. Високий рівень захворюваності на 

цей різновид вірусного гепатиту характерний передусім для тих регіонів і субрегіонів 

України, де відбувається інтенсивне забруднення довкілля, насамперед питної води і ґрунту, 

порушення санітарних норм і правил при виготовленні та реалізації харчових продуктів. 

Стійкий епідемічний потенціал лептоспірозу, сибірки, туляремії, холери, гарячок Ку 

та марсельської, кліщового вірусного енцефаліту, геморагічної гарячки з нирковим 

синдромом та інших особливо небезпечних інфекцій визначався наявністю сприятливих 

природних ландшафтів і біоценозів у країні. Поява нових інфекційних захворювань, котрі до 

цього були екзотичними для України, зростаюча загроза використання збудників особливо 
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небезпечних інфекцій як біологічної зброї зумовлюють актуальність цієї проблеми. 

Епідемічна та епізоотична ситуація з лептоспірозу, сибірки, сказу та туляремії і надалі 

залишається нестійкою. Особливо небезпечною є ситуація з туляремією. У зв‘язку з 

відсутністю вітчизняного виробництва туляремійної вакцини щеплення населення практично 

припинено, що призводить до зниження імунного прошарку і створює реальну загрозу 

виникнення епідемічних ускладнень.  

Епізоотична ситуація, що визначає стан тваринного світу, протягом останнього часу є 

стабільною. В Україні не було зафіксовано масових проявів та поширення гострих, особливо 

небезпечних інфекційних хвороб тварин, а випадки гострих інфекційних хвороб мали 

спорадичний характер.  

Стан рослинного світу України та її регіонів характеризується національним 

переліком шкідників, хвороб рослин та бур‘янів, які мають карантинне значення в країні. На 

сьогодні цей перелік містить 117 видів, з яких 20 обмежено поширені на території країни. В 

цілому ж фіто-санітарний стан посівів сільськогосподарських культур, передусім озимих 

зернових, останній час залишається складним і для запобігання виникненню НС потребує 

державного реагування. Найбільш небезпечного поширення набула амброзія полинолиста, 

площі зараження котрої становлять до 70-75% сільськогосподарських угідь 

Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Кіровоградської, Луганської, Миколаївської, 

Одеської, Полтавської, Харківської та Херсонської областей та АР Крим. 

На значній частині території України існує ризик виникнення надзвичайних ситуацій 

медико-біологічного характеру, внаслідок наявності природних осередків небезпечних 

інфекцій, таких як аскаридоз, лептоспіроз, правець, сибірська виразка, туляремія.  

Головними особливостями цих інфекцій є: здатність їх десятки років знаходитись у 

навколишньому середовищі, передавати збудника людині через тварин, воду та грунт; 

існування високої сприйнятливості людини до зараження; важке протікання хвороби з 

високим рівнем смертності. 

Грунтово-кліматичні умови ряду регіонів України завжди сприяли поширенню 

спалахів епідемій, проте значне погіршення соціально-економічної та санітарно-

профілактичної ситуації призвело до різкого зростання ймовірності виникнення масових 

інфекційних захворювань. 

Серед інфекційних захворювань тварин найбільш поширені на території України 

туберкульоз та лейкоз великої рогатої худоби, лептоспіроз, сальмонельоз, сибірка, сказ, 

класична чума свиней, хвороба Гамборо, хвороба Марека. 

Щодо ураження сільськогосподарських рослин хворобами та шкідниками.В 

Україні серед посівів зернових культур спостерігається епіфітотія борошнистої роси, бурої 

листкової іржі, фузаріозу, сажкових та інших хвороб, а в степовій зоні відмічався масовий 

спалах розвитку найнебезпечнішого шкідника озимої пшениці –клопа-черепашки. 

За статистикою 1997–2014 років, серед надзвичайних ситуацій природного характеру 

максимальна кількість та найбільші людські втрати припадають на ситуації медико-

біологічного характеру. Щороку фіксується від 36 (2012) до 112 (1998 рік) їх випадків, при 

цьому варто зазначити, що протягом останніх років їх кількість порівняно із 

середньостатистичними даними зменшилась майже вдвічі і знаходиться на рівні 35–40 

випадків щороку. 

Найбільш поширеними та небезпечними серед таких НС є інфекційні захворювання та 

масові отруєння людей, а також інфекційні захворювання тварин та рослин. 

Щодо ризику виникнення НС медико-біологічного характеру: ймовірність 

виникнення таких НС досить висока у будь-якому регіоні України, але, за статистичними 

даними, найбільший ризик виникнення НС медико-біологічного характеру існуєу 

Вінницькій, Запорізькій, Житомирській, Дніпропетровській, Донецькій, Київській, 

Кіровоградській, Львівській, Луганській, Миколаївській та Одеській областях. 

За допомогою програмного забезпечення MS Office Excel було здійснено 

прогнозування надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру. На діаграмах 
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(рис.7.2.1) використано функцію –лінія тренду, яка дозволяє відобразити величину 

достовірності апроксимації статистичних даних рівнянням регресії і побачити прогноз 

надзвичайних ситуацій на наступний рік.  

 

 
 

Рис. 7.2.1 – Прогноз НС природного характеру на 2016 р.
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Рис. 7.3.1 – Питома щільність ПНО на території областей України (кількість ПНО/тис. км
2
) 

7.2 Надзвичайні ситуації техногенного характеру 

Концентрація потенційно небезпечних об‘єктів (ПНО) на території певного регіону 

характеризує рівень його техногенного навантаження через співвідношення кількості ПНО в 

межах регіону та його площі (рис. 7.3.1).  

Дані діаграми свідчать про вкрай високий рівень техногенного навантаження 

промислово розвинених регіонів держави, що виражається у великій кількості ПНО на їх 

території. Це, насамперед, Донецька, Харківська, Львівська, Дніпропетровська, Луганська 

області, а також АР Крим. 

Найбільшу небезпеку середнадзвичайних ситуацій техногенного характеру становили 

НС, які виникли внаслідок: пожеж, вибухів, у тому числі в будівлях або спорудах житлової 

призначеності (для 22 регіонів); аварій чи катастроф на транспорті (14); раптового 

руйнування будівель і споруд, в тому числі житлової призначеності (4). 

За статистичними даними останніх п‘яти років в Україні в середньому виникає  

50 – 60 пожеж та вибухів, які досягають критеріїв НС, 25 – 30 катастроф на транспорті, 7 – 12 

аварій на системах життєзабезпечення, 5 – 10 випадків раптового руйнування будівель та 

споруд, 5 – 10 аварій в електроенергетичних системах, до 5 випадків виявлення у 

навколишньому середовищі шкідливих речовин понад гранично допустимі концентрації та 

аварій,  пов‘язаних із викидом (загрозою викиду) в атмосферне повітря небезпечних хімічних 

речовин тощо. 

Прогнозування надзвичайних ситуацій техногенного характеру показано на діаграмі 

(рис.7.3.2), яка дозволяє відобразити величину достовірності апроксимації статистичних 

даних рівнянням регресії і побачити прогноз надзвичайних ситуацій на наступний рік. 
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Рис. 7.3.2 – Прогноз НС техногенного характеру на 2016 р. 

 

Радіаційна небезпека. В Україні експлуатуються 4 атомні електричні станції: 

Запорізька (6 блоків по 1000 МВт), Рівненська (4 блоки по 1000 МВт), Південноукраїнська 

 (4 блоки по 1000 МВт) і Хмельницька (4 блоки по 1000 МВт). Значна частина діючих 

енергоблоків АЕС морально застаріла, проектний термін експлуатації енергоблоків першого 

покоління АЕС становить близько 30 років, тривалість експлуатації більшості блоків – 15–20 

років, а окремих – понад 20 і більше. Спрацьованість деякого устатковання, зокрема 

елементів і систем, важливих для безпеки, наближається до меж термінів експлуатації. 

Існуюча практика експлуатації АЕС показала, що принципів безпеки дотримуються не 

завжди, часто ігноруються норми радіаційної і загальної безпеки АЕС, що може призводити 

до аварійних ситуацій від об‘єктового рівня до глобальних катастроф.  

Найвищий рівень радіаційної небезпеки за регіонами спостерігається у 

Дніпропетровській, Харківськійі Рівненській областях, що зумовлено наявністю на їх 

території АЕС та значної кількості підприємств, які використовують або зберігають джерела 

іонізуючого випромінювання у вигляді радіоактивних речовин або пристроїв. Підвищений 

рівень безпеки мають м. Київ, Кіровоградська і Запорізька області, середній – Київська, 

Сумська, Одеська і Миколаївська області. Найнижчий рівень радіаційної небезпеки 

спостерігається у ряді областей: Черкаська, Чернівецька, Донецька, Тернопільська, 

Закарпатська.  

Дані про НС, пов’язані із радіаційною небезпекою за 2015 рік: високий рівень ризику 

виникнення радіаційної небезпеки притаманний такими регіонам: Миколаївська, Рівненська, 

Хмельницька та Запорізька області, підвищений – Волинська область і м. Київ (рис. 7.3.3). 

Хімічна небезпека. У регіональному розрізі хімічна небезпека в Україні зумовлена 

наявністю об‘єктів, що у своїй виробничій діяльності використовують або зберігають хімічні 

речовини, зокрема об‘єкти з виробництва вибухових речовин; виробництва неорганічних 

речовин (добрива, хлор, аміак, кислоти); нафто- та газопереробні заводи; об‘єкти з 

виробництва органічного синтезу; магістральні аміако- та етиленопроводи.  

На території України функціонує понад 1,7 тис. об‘єктів промисловості, які 

зберігають або використовують у виробничій діяльності сильнодіючі отруйні речовини, 

зокрема хлор і аміак. На хімічно небезпечних об‘єктах здебільшого використовуються 

застарілі технології, вони оснащені зношеним обладнанням. Останніми роками заміна або 



 

333 
 

оновлення основних виробничих фондів цих підприємств майже не здійснювались. На них 

зафіксовані 

 
 

Рис. 7.3.3 – Дані надзвичайних ситуацій в Україні за 2015 рік 

 

 численні порушення норм охорони праці, пожежної, екологічної та санітарно-

епідеміологічної безпеки, які систематично реєструються під час щорічних перевірок стану 

техногенної безпеки. Виявлено випадки проектування й побудови аміачних холодильних 

установок без жодного засобу та заходу з техногенної безпеки, регламентованих чинною 

нормативно-законодавчою базою. Унаслідок виникнення НС із викидом отруйних речовин 

загальна площа зон хімічного зараження може охопити понад 250 адміністративно-

територіальних од., у яких мешкає близько 20 млн осіб. Крім того, у межах промислових 

майданчиків цієї групи об‘єктів існують прояви підтоплення, деформацій підземних мереж і 

підґрунтя, які підвищують ризик виникнення НС на прилеглих територіях. 

 

У зоні АТО проявляється комплексна дія факторів НС. Бойові дії ведуться в зоні 

розташування ОПН (хімічні, металургійні, енергетичні, коксохімічні). Крім того, знаходяться 

об‘єкти з невизначеним станом геологічного середовища: 

1) шахти, що примикають до Горлівського хімічного заводу, на яких сталося 

протікання хімічних речовин у підземні виробки; 

2) камера підземного атомного вибуху шахти ЮнКом. Існує 1500 полігонів 

небезпечних відходів і 1300 териконів, з яких 350–380 горять. 

Але найбільш імовірним фактором переходу всього регіону у стан НС 

транскордонного масштабу є ризик масового некерованого затоплення шахт внаслідок 

втрати енергопостачання, водовідливу та вентиляції. Наслідками підйому рівнів підземних 

вод до поверхні підтоплення і затоплення великих територій та прилеглих міст і селищ 

можуть бути такі НС: 

1) просідання поверхні на забудованих територіях, залізниці, автомагістралях, 

мостах; 



 

334 
 

2) забруднення поверхні і підземних водозаборів внаслідок некерованих  витоків 

забрудненої води. Ризик міграції метану до підвалів, знижень рельєфу з небезпекою вибухів і 

пожеж. 

Можливе виникнення руйнівних НС внаслідок притоку метану до тунелю метро в 

Донецьку у випадку затоплення прилеглих шахт і перетворення його у природну газову 

дрену (весняно-осінній період). Додатковою небезпекою є підтоплення териконів і полігонів 

твердих побутових відходів. 

Високий рівень хімічної небезпеки спостерігається в Дніпропетровській та Донецькій 

областях; підвищений рівень небезпеки – уЛуганській, Харківській, Одеській та Запорізькій 

областях. Середній рівень хімічної небезпеки мають 6 регіонів (АР Крим, Черкаська, 

Сумська, Івано-Франківська, Полтавська області та м. Київ); низький рівень небезпеки – 5 

регіонів (Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, Закарпатська, Волинськаобласті). Інші 

регіони мають помірний рівень небезпеки. 

Щодо ризиків виникнення НС, пов’язаних із хімічною небезпекою: високий рівень 

ризику виникнення хімічної небезпеки спостерігається у Дніпропетровській, Донецькій, 

Сумській, Івано-Франківській областях та м. Севастополі, підвищений – у Черкаській, 

Запорізькій, Одеській, Харківській та Закарпатській областях і АР Крим.  

Вибухопожежна небезпека. Рівень вибухопожежної небезпеки характеризується 

комплексною дією групи чинників: вибухо-, пожежонебезпечною речовиною (ВПНР), 

особливостями технологічного процесу та устатковання на відповідних об‘єктах, умовами 

транспортування та зберігання ВПНР, стану контрольно-вимірювальних приладів та засобів 

автоматизації на вибухопожежонебезпечних об‘єктах (ВПНО) тощо.  

Високий рівень вибухопожежної небезпеки спостерігається у Дніпропетровській, 

Одеській і Чернігівській областях, підвищений – у Запорізькій, Луганській, Донецькій, 

Полтавській областях та м. Київ. На території цих регіонів сконцентровано чимало хімічних, 

нафто- і газопереробних, коксохімічних, металургійних та машинобудівних підприємств, 

діють мережі нафто-, газо-, аміакопроводів, функціонують нафто- і газопромисли, вугільні 

шахти, причому більшість підприємств працює на морально застарілому обладнанні, котре 

використовується понад 20 років. 

Щодо ризиків виникнення НС, пов’язаних із вибухопожежною небезпекою: 
високий рівень ризику виникнення вибухопожежної небезпеки спостерігається у м. Києві, 

підвищений – у Запорізькій і Луганській областях . 

Гідродинамічна небезпека. До основних чинників гідродинамічної небезпеки 

України належать водосховища, греблі, дамби, шлюзи та інші гідроспоруди. На території 

України в умовах значної нерівномірності розподілу річкового стоку в часі та просторі з 

метою його регулювання створений Дніпровський каскад з шести великих водосховищ, 

побудоване водосховище на Дністрі. Ці гідроспоруди становлять найбільшу гідродинамічну 

небезпеку для населення і навколишнього середовища. Внаслідок руйнування гребель, дамб, 

водопропускних споруд на гідровузлах та водосховищах річок Дніпро, Дністер, Південний 

Буг, Сіверський Донець можливе катастрофічне затоплення великих площ. 

Високий рівень гідродинамічної небезпеки спостерігається в Дніпропетровській, 

Одеській, Херсонській і Донецькій областях; підвищений рівень – у Запорізькій, 

Миколаївській, Хмельницькій, Луганській, Харківській та Житомирській областях. Середній 

рівень небезпеки мають 6 регіонів (Черкаська, Полтавська, Сумська, Київська, м. Київ та АР 

Крим); низький рівень небезпеки – у 4 регіонів (Львівська, Кіровоградська, Івано-

Франківська та м. Севастополь). Інші регіони мають помірний рівень небезпеки. 

Щодо ризику виникнення гідродинамічних НС: високий рівень ризику виникнення 

гідродинамічних НС спостерігається у Дніпропетровській і Запорізькій областях, 

підвищений – у Донецькій, Одеській, Чернівецькій, Миколаївській, Полтавській та м. Києві. 

Небезпека на транспорті. Небезпека на транспорті зумовлюється трьома основними 

різними групами чинників:  
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 першу групу утворюють магістральні нафто-, аміако-, продукто-, газопроводи, 

небезпечні за своєю робочою речовиною (із вибуховою та пожежною загрозою чи загрозою 

отруєння), яка звичайно передається (прокачується) під великим тиском;  

 другій групі чинників відповідають шляхи – залізничні та автомобільні, дороги і 

мости, інфраструктура авіаційного та водного транспорту; 

 третю групу чинників транспортної загрози утворює рухомий склад транспорту 

(автомобільного, залізничного, морського, річкового, авіаційного, міського 

електротранспорту, в тому числі метрополітену). 

Треба також ураховувати, що значна частина інженерно-технологічного комплексу 

цих систем була побудована багато років тому за технічними вимогами, що нині внаслідок 

довгострокового впливу природних і техногенних чинників уже не відповідають проектним 

параметрам, і тому потребує невідкладної реконструкції та ремонту. Крім того, за останнє 

десятиріччя збільшився вплив гідрометеорологічних чинників (потепління, підвищення 

опадів, частоти й висоти повеней тощо), які зумовлені глобальними змінами клімату. 

Погіршення умов експлуатації транспортної інфраструктури внаслідок старіння 

інженерних складників і погіршення геотехнічних параметрів (хімічна суфозія, 

електрохімічна корозія тощо) може прискорити процес руйнування відповідальних 

конструктивних елементів і значно підвищити ризик виникнення НС у межах природно-

техногенних геосистем «техногенні об‘єкти транспортної інфраструктури – зона змін 

навколишнього середовища». В умовах порушення рівноваги ТГС активізація ЕГП на 

території промислових майданчиків, залізничних колій, нафто- та газопроводів тощо може 

спричинити виникнення НС переважно інженерно-геологічного походження зі значними 

негативними наслідками для життєдіяльності населення й об‘єктів господарювання, що 

перебувають у зонах впливу цих об‘єктів або функціонування яких безпосередньо пов‘язане 

з ними. Зазначені чинники зумовлюють необхідність уточнення змін інженерно-геологічних 

умов і підвищення рівня безпеки функціонування магістральних електромереж, 

газопроводів, нафтопроводів, а також прогнозу рівня загроз для них з боку ЕГП, оскільки 

площинний характер прояву таких процесів може спричиняти додаткові деформації 

відповідальних конструктивних елементів і призводити до аварійних відмов обладнання. 

Щодо ризиків виникнення НС на транспорті: високий рівень ризику виникнення 

таких НС існує у Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Запорізькій, Київській, 

Дніпропетровській, Житомирській та Полтавській областях, середній рівень ризику – у 

Хмельницькій, Сумській, Вінницькій, Чернігівській, Одеській, Харківській та Херсонській 

областях, помірний та низькій рівні – у Донецькій, Луганській, Волинській, Рівненській, 

Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Закарпатській, Тернопільській областях та 

Автономній Республіці Крим.  

Ураженість території України підтопленням і розташування магістральних 

електромереж у межах його регіональних зон показана на рис. 7.3.4 

За допомогою ГІС-технологій здійснено просторову оцінку карстових загроз для 

безпеки магістральних електромереж в адміністративних областях України, результати якої 

наведено на рис. 7.3.5. 

Отримані результати свідчать, що найбільша небезпека від можливого прояву карсту 

існує для тих МЕМ, які розташовані у Луганській, Волинській, Тернопільській, Івано-

Франківській, Львівській, Чернігівській, Харківській областях та АР Крим. За результатами 

здійснених оцінок у середньому понад 50 % МЕМ у зазначених областях перебувають під 

загрозою прояву карсту 
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Рис. 7.3.4 – Схема поширення зон регіонального підтоплення земель і ділянок його 

можливих загроз безпеці МЕМ на території адміністративних областей України 
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Рис. 7.3.5 – Загрози від карсту для безпеки МЕМ на території адміністративних областей 

України 
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Крім того, МЕМ Луганської та Волинської областей майже по всій довжині 

перебувають у зонах карстових загроз, які останніми роками мають підвищену тенденцію до 

реалізації внаслідок випереджального розвитку процесів підтоплення, зокрема закриття 

шахт, значних втрат води з гідротехнічних споруд, а також глобальних змін клімату. 

За даними Державної служби геології та надр України з допомогою ГІС-технологій 

здійснено просторову оцінку актуальних геологічних загроз стосовно частки довжини 

магістральних газопроводів на потенційно небезпечних територіях. 

Результати оцінки свідчать, що на територіях імовірного прояву карсту розміщено до 

59,1 % довжини газопроводів, на територіях імовірного прояву підтоплення – до 21,5 %, на 

територіях імовірного прояву зсувів – до 13 % довжини магістральних газопроводів. 

Ураженість території України найбільш актуальними ЕГП, а також загрози їх прояву 

для функціонування магістральних газопроводів на території адміністративних 

областейУкраїни показані в табл. 7.3.1. 

Таблиця 7.3.1 

Загрози ЕГП в адміністративних областях України 

 

Геоінформаційний аналіз даних дозволяє визначити найбільш небезпечні регіони 

стосовно частки довжини газопроводів, які перебувають під загрозою прояву підтоплення і 

карсту (рис. 7.3.6, 7.3.7, а також здійснити ранжирування адміністративних областей України 

за цими критеріями (рис. 7.3.8).  

Отримані дані свідчать, що найбільша загроза від підтоплення для магістральних 

газопроводів за критерієм частки їх довжини існує на території Чернігівської, Чернівецької, 

Волинської, Полтавської областей, оскільки понад 50 % довжини газопроводів розташовані 

Адміністративні 

області 

Площа, 

тис. км
2
 

Ураженість території, тис. км
2
 

карст підтоплення 

АР Крим 27,0 13,2 4,43 

Вінницька 26,2 5,4 0,054 

Волинська 20,2 17,4 13,91 

Дніпропетровська 31,9 7,1 7,3 

Донецька 26,5 18,5 7,67 

Житомирська 29,9 0,0 20,13 

Закарпатська 12,8 0,8 3,02 

Запорізька 27,2 7,5 3,2 

Івано-Франківська 13,9 5,0 0,008 

Київська 28,9 0,0 8,1 

Кіровоградська 24,6 0,4 0,142 

Луганська 26,7 26,6 0,164 

Львівська 21,8 12,7 0,218 

Миколаївська 24,6 17,4 10,672 

Одеська 33,3 5,3 9,975 

Полтавська 28,8 0,3 8,5 

Рівненська 20,1 16,1 12,8 

Сумська 23,8 10,0 0,423 

Тернопільська 13,8 13,1 0 

Харківська 31,4 10,8 3,02 

Херсонська 28,5 15,2 7,79 

Хмельницька 20,6 13,5 0,014 

Черкаська 20,9 0,0 0,08 

Чернівецька 8,1 3,8 0,4 

Чернігівська 31,9 4,2 4,4 

Усього 603,4 227,8 126,42 
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на територіях імовірного прояву підтоплення [10]. Крім того, газопроводи на території 

Чернігівської обл. майже по всій довжині перебувають у зонах можливої активізації 

підтоплення.  
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Рис. 7.3.6 – Екзогенні геологічні загрози для безпеки магістральних газопроводів на території 

України 

Аналіз карстових загроз для магістральних газопроводів на рівні адміністративних областей 

України свідчить, що в більшості з них (14) понад 60 % довжини газопроводів перебувають 

на територіях можливого прояву карсту. 

 

 
Рис. 7.3.7 – Структурування адміністративних областей України за довжиною магістральних 

газопроводів, які перебувають в умовах загроз від підтоплення
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Найбільша небезпека від карстових загроз для магістральних газопроводів існує, насамперед, 

на території Чернівецької, Волинської, Миколаївської, Луганської, Рівненської, 

Тернопільської, Донецької, Харківської, Львівської областей, у яких понад 80 % довжини 

газопроводів знаходиться на потенційно небезпечних територіях. 

 

 
Рис. 7.3.8 – Структурування адміністративних областей України за довжиною магістральних 

газопроводів, які перебувають в умовах загроз від прояву карсту 

 

Небезпека виникнення НС на залізничному транспорті. Зважаючи на значні обсяги 

перевезень, забезпечення безпеки функціонування залізничного транспорту має стратегічне 

значення не тільки для багатьох галузей економіки, а й для життєдіяльності населення 

країни. Експлуатаційна протяжність головних колій Укрзалізниці становить 22,3 тис. км, 

розгорнута протяжність колій – 30,3 тис. км, електрифікованих колій – 9,2 тис. км. Середня 

просторова щільність експлуатаційної мережі залізниць України є доволі високою: 

22,3103/603103 ≈ 0,037 км/км
2
. Це підвищує ризики її ураження від небезпечних екзогенних 

геологічних процесів.  

Однією з вагомих причин виникнення НС на залізниці є незадовільний стан 

залізничних колій унаслідок пошкоджень їх конструктивних елементів. Результати аналізу 

свідчать, що такі пошкодження можуть виникати також внаслідок природної та техногенної 

активізації НЕГП в місцях розташування цих колій. Факторами активізації НЕГП можуть 

бути зміни клімату, техногенні порушення поверхневого та підземного стоку, профілю 

схилів тощо. 

За даними Державної служби геології та надр України, значна частина залізничних колій 

розташована на територіях, уражених НЕГП, з-поміж яких найбільшу загрозу становлять 

підтоплення, карст і зсуви. Природна й техногенна активізація таких процесів може 

відбуватися внаслідок дії різних чинників, що ускладнює контроль за ними та їх 

прогнозування, тобто змінювання геомеханічних, фізико-хімічних, інженерно-геофізичних 

параметрів породного масиву. На територіях прояву НЕГП можливі критичні деформації й 

навіть руйнування важливих елементів конструкцій будівель, споруд і залізничних колій. У 

зв‘язку з цим у межах складної природно-техногенної системи «залізничний комплекс – 
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навколишнє середовище» основну увагу доцільно спрямувати на ТГС «залізничний комплекс 

– геологічне середовище».  

Ураженість території України карстовими процесами, а також загрози, що вони 

створюють для функціонування залізниці, показані на рис. 7.3.8.  
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Рис. 7.3.8 – Загрози карсту для функціонування залізниці на території адміністративних 

областей України 

За допомогою технологій геоінформаційних систем здійснено просторові оцінки 

загроз від прояву карсту для безпеки залізниць в адміністративних областях України, які 

наведені у табл. 7.3.2. 

Аналіз цієї таблиці дозволяє виявити небезпечні області з огляду на найбільшу 

протяжність колій, що перебувають під загрозою прояву карсту. 

Наведені оцінки показують, що найбільша небезпека від прояву касту існує для 

залізниць Тернопільської, Волинської, Луганської, Рівненської, Миколаївської, Донецької, 

Хмельницької, Львівської областей. 

За результатами здійснених оцінок у середньому понад 50 % довжини залізничних 

колій у цих областях перебувають під загрозою прояву карсту. Крім того, залізничні колії 

Луганської, Волинської та Тернопільської областей майже по всій довжині перебувають у 

зонах карстових загроз, які останніми роками мають підвищену тенденцію до реалізації у 

вигляді впливу на безпеку експлуатації ТГС «залізничний комплекс – геологічне 

середовище» внаслідок розвитку процесів підтоплення, зокрема при закритті шахт, втратах 

води з гідротехнічних споруд (каналів, водосховищ), глобальних змін клімату. 

Ураженість території України підтопленнями, а також загрози прояву цього процесу в 

адміністративних областях України здійснені з використанням ГІС-технологій і представлені 

на рис. 7.3.9. 
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Таблиця 7.3.2 

Загрози карсту для безпеки функціонування залізниці в 

адміністративних областях України 

Області 
Площа, 

тис.км
2
 

Ураженість 

території 

карстом, % 

Протяжність 

залізничних 

колій, км 

Протяжність 

колій в зоні 

розвитку карсту, 

км 

АР Крим 27,0 48,8 594,1 289,9 

Вінницька 26,2 20,8 1391,2 289,4 

Волинська 20,2 100,0 608,5 608,5 

Дніпропетровська 31,9 22,2 1681,8 373,4 

Донецька 26,5 69,8 1985,9 1386,2 

Житомирська 29,9 0,0 1128,6 0,0 

Закарпатська 12,8 6,3 735,8 46,4 

Запорізька 27,2 27,6 931,9 257,2 

Івано-Франківська 13,9 35,9 738,6 265,2 

Київська 28,9 0,0 818,2 0,0 

Кіровоградська 24,6 1,6 930,2 14,9 

Луганська 26,7 99,6 1278,2 1273,1 

Львівська 21,8 58,3 1246,3 726,6 

Миколаївська 24,6 70,7 784,4 554,6 

Одеська 33,3 15,9 1017,3 161,8 

Полтавська 28,8 1,0 815,1 8,2 

Рівненська 20,1 80,0 668,0 534,4 

Сумська 23,8 42,0 878,3 368,9 

Тернопільська 13,8 100,0 534,3 534,3 

Харківська 31,4 34,4 1404,7 483,2 

Херсонська 28,5 53,3 461,6 246,0 

Хмельницька 20,6 65,5 774,8 507,5 

Черкаська 20,9 0,0 750,2 0,0 

Чернівецька 8,1 46,9 420,4 197,2 

Чернігівська 31,9 13,2 920,0 121,4 

Усього 603,4 40,5 23498,4 9516,9 

 

Дані, наведені на рис. 7.3.9, свідчать про те, що найбільша загроза внаслідок 

підтоплення для функціонування залізниці існує на території Житомирської, Донецької, 

Рівненської, Волинської, Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської та Полтавської 

областей. 

Отримані результати дозволяють зробити висновок, що на території зазначених 

областей найбільша протяжність залізничних колій перебуває під загрозою підтоплення. У 

цьому контексті доцільно зазначити, що одна з найбільш резонансних аварій на залізничному 

транспорті останнього часу, що трапилась поблизу с. Ожидова Львівської обл. (так звана 

фосфорна аварія), сталася в зоні багаторічного підтоплення, яке могло додатково вплинути 

на погіршення геодинамічної стійкості ґрунтів. 

За допомогою ГІС-технологій здійснено просторові оцінки загроз від зсувів для 

безпеки функціонування залізниць в адміністративних областях України, що наведено у 

табл. 7.3.3. 
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Залізничні колії

Підтоплення

 

Рис. 7.3.9 – Загрози підтоплення для функціонування залізниці на території адміністративних 

областей України. 

Таблиця7.3.3 

Загроза зсувів для безпеки функціонування залізниці в 

адміністративних областях України 

Область 
Площа, 

тис. км
2 

Ураженість 

території 

зсувами,  

тис. км
2 

Протяжність 

залізничних 

колій, км 

Протяжність 

колій у зоні 

зсувів, км 

1 2 3 4 5 

АР Крим 27,0 2,8 594,1 62,2 

Вінницька 26,2 4,0 1391,2 211,6 

Волинська 20,2 0,0 608,5 0,0 

Дніпропетровська 31,9 3,0 1681,8 156,6 

Донецька 26,5 1,9 1985,9 141,3 

Житомирська 29,9 0,2 1128,6 8,0 

Закарпатська 12,8 3,6 735,8 205,1 

Запорізька 27,2 2,0 931,9 70,1 

Івано-Франківська 13,9 2,2 738,6 118,6 

Київська 28,9 1,9 818,2 54,9 

Кіровоградська 24,6 1,0 930,2 38,1 

Луганська 26,7 4,8 1278,2 228,9 

Львівська 21,8 2,9 1246,3 166,6 

Миколаївська 24,6 0,3 784,4 10,8 

Одеська 33,3 5,0 1017,3 153,9 

Полтавська 28,8 4,3 815,1 123,0 

Рівненська 20,1 0,0 668,0 0,0 

Сумська 23,8 2,8 878,3 103,9 
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Продовження таблиці7.3.3 
 

1 2 3 4 5 

Тернопільська 13,8 1,1 534,3 42,1 

Харківська 31,4 11,5 1404,7 516,5 

Херсонська 28,5 0,4 461,6 6,0 

Хмельницька 20,6 3,0 774,8 113,9 

Черкаська 20,9 4,1 750,2 148,4 

Чернівецька 8,1 2,5 420,4 130,8 

Чернігівська 31,9 0,8 920,0 23,3 

Усього 603,4 66,1 23498,4 2834,6 

 

На основі даних табл. 7.3.3, ранжирування областей України за протяжністю колій, 

що перебувають в умовах загроз від прояву карсту (рис. 7.3.10) та ранжирування областей 

України за протяжністю колій, що перебувають в умовах загроз підтоплення (рис. 7.3.11), 

проведено ранжирування адміністративних областей України за рівнем загроз зсувів для 

безпеки функціонування залізниці.  

 

 
 

Рис. 7.3.10 – Ранжирування областей України за протяжністю колій, що перебувають 

в умовах загроз від прояву карсту
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Рис. 7.3.11– Ранжирування областей України за протяжністю колій, що перебувають 

в умовах загроз підтоплення 

 

Наведені оцінки показують, що найбільша загроза внаслідок можливого прояву зсувів 

для функціонування залізниці існує на території Харківської, Чернівецької, Закарпатської, 

Луганської, Івано-Франківської, Вінницької, Одеської, Полтавської, Львівської, 

Дніпропетровської, Черкаської, Донецької областей. 

Отримані дані таблиці свідчать, що значна частина залізничних колій (40,6 %) 

розташована на території адміністративних областей, що перебувають в умовах карстових 

загроз. Особливо небезпечними з погляду карстових загроз є залізничні колії, що 

перетинають територію Донецької, Луганської, Львівської, Волинської, Миколаївської та 

Рівненської областей. Результати оцінок також свідчать, що близько 19,8 % довжини 

залізничних колій перетинають території областей, у яких імовірні прояви підтоплення. 

Особливо небезпечними є Житомирська, Донецька, Рівненська, Волинська, 

Дніпропетровська, Миколаївська та Одеська області. Крім того, 11,7 % залізничних колій 

розташовано на території областей, у яких можлива активізація зсувних процесів. Це, 

насамперед, Харківська, Луганська, Вінницька, Закарпатська, Львівська та Дніпропетровська 

області. 

Небезпека на об‘єктах життєзабезпечення. Цей вид небезпеки існує в системі 

житлово-комунального господарства і визначається як станом його основних 

функціональних складових (водопостачання та водовідведення, комунальні теплоенергетика 

та газопостачання, енергопостачання тощо), так і обсягом господарства.  

Щодо ризику виникнення НС на системах життєзабезпечення: високий рівень 

ризику виникнення таких НС існує у Одеській, Київській, Херсонській, Донецькій областях 

та Автономній Республіці Крим, підвищений рівень ризику – у Кіровоградській, Запорізькій, 

Миколаївській, Харківській, Дніпропетровській, Житомирській, Луганській областях 

там.Севастополі, середній рівень ризику – у Полтавській, Хмельницькій, Львівській, 
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Чернігівській та Черкаській областях, помірний та низький рівні – у Тернопільській, 

Рівненській, Вінницькій, Сумській, Волинській, Закарпатській, Чернівецькій, Івано-

Франківській областях та м. Києві. 

 

Прогноз надзвичайних ситуацій у зоні АТО. За оцінкою основних видів небезпеки 

(техногенної, гідрометеорологічної, небезпечних геологічних явищ) Донецька та Луганська 

області визначаються як регіони України з критичним рівнем небезпеки виникнення 

надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру. Донецька та Луганська області 

мають найвищу в країні щільність населення і найбільшу насиченість значними промисловими 

підприємствами. 

 

 
 

Рис. 7.3.2– Розподіл надзвичайних ситуацій за рівнями, що виникли 

у 2015 році у порівнянні з 2014 роком 

 

Розподіл надзвичайних ситуацій за рівнями, характером та кількістю, що виникли у 2015 

році у порівнянні з 2014 роком і трапились на території Донецької області,наведено на рис. 

7.3.12, 7.3.13 та таблиці 7.3.4 

 

 
 

Рис. 7.3.3– Розподіл надзвичайних ситуацій за характером,  

що трапились на території Донецької області  

 

Згідно з результатами аналізу діаграм у 2015 році в порівнянні з попереднім кількість 

надзвичайних ситуацій зменшилась на 70 %. 
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Характеристика основних техногенних загроз у зоні АТО.Наявність в області 

розвинутого промислового потенціалу, концентрація на промислових підприємствах об‘єктів 

підвищеної небезпеки, припинення роботи ряду потенційно-небезпечних підприємств, 

неприведення в безпечний стан небезпечних технологій та значної кількості накопичених 

високотоксичних відходів, відсутність можливості проведення державного нагляду (контролю) 

на окупованій території є основою високого ступеня техногенної небезпеки в області. 

 
Таблиця 7.3.4 

Розподіл кількості НС техногенного характеру 
 

Вид НС Кількість НС Загинуло людей Постраждало 

людей 

Минулий Звітний Минулий Звітний Минулий Звітний 

 рік рік рік рік рік рік 

НС унаслідок аварій чи катастроф на 

транспорті 

      

3 0 10 0 22 0 

НС унаслідок пожеж, вибухів 12 4 38 12 44 0 

у тому числі:  

в будівлях або спорудах нежитлової 

призначеності 

      

8 0 26 0 44 0 

в будівлях або спорудах житлової 

призначеності 

      

4 4 12 12 0 0 

НС унаслідок аварій з викиданням 

(загрозою викидання) НХР, корисних 

копалин на інших об'єктах (окрім 

аварій на транспорті) 

0 1 0 0 0 0 

      

      

НС унаслідок наявності у 

навколишньому середовищі 

шкідливих (забруднювальних) і 

радіоактивних речовин понад ГДК 

0 0 0 0 0 0 

      

      

НС унаслідок раптового руйнування 

будівель і споруд 

0 0 0 0 0 0 

у тому числі:  

внаслідок руйнування будівлі чи 

споруди виробничої призначеності 

      

внаслідок руйнування підземних 

споруд шахти, підземних і гірничих 

виробок 

      

внаслідок руйнування будівель або 

споруд житлової призначеності 

      

      

НС унаслідок аварій в 

електроенергетичних системах 

0 0 0 0 0 0 

      

НС унаслідок аварій у системах 

життєзабезпечення 

3 1 0 0 0 0 

Всього НС техногенного характеру 18 6 48 12 66 0 

 

У Донецький області функціонують 1621 потенційно небезпечний об‘єкт, до них 

належать підприємства металургійної, хімічної, вугільної промисловості, енергетичного і 
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машинобудівного комплексів, розвинута мережа магістральних продуктопроводів. У 

виробництві використовуються в значній кількості небезпечні речовини. 

У Донецький області зосереджено понад 14 тис. тон небезпечних хімічних речовин 

(НХР), зокрема: близько 0,788 тис. тонн хлору, 6,309 тис. тонн аміаку та 6,903 тис. тонн інших 

небезпечних хімічних речовин 

Оцінка ступеня хімічної небезпеки показала, що 27 адміністративно-територіальних 

одиниці області є хімічно небезпечними. Можлива зона хімічного зараження складає 33,0% 

території області, на якій проживає 1861,625 тис. осіб. 

Значні проблеми щодо збільшення техногенного навантаження на території виникають 

під часпроведення гірничих робіт на діючих шахтах та у разі закриття шахт.Виникаючі при 

цьому геологічно-екологічні проблеми (процеси просідання денної поверхні, підтоплення 

територій, метановиділення) значно порушують нормальну життєдіяльність населення і досягли 

критичного рівня на території м. Красноармійська, Селидового. 

Територія області має розвинуту мережу магістральних трубопроводів для 

транспортування продуктів, небезпечних для населення і територій (151,5 км аміакопроводу, 

131,6 км нафтопродуктопроводу, 10965, 2 км газопроводів). 

Екологічна небезпека обумовлена можливим виникненням надзвичайних ситуацій, 

пов'язаних з наявністю на території області 338,9 тис. тон токсичних промислових відходів та 

580,9 тонн заборонених, непридатних та непереєстрованих пестицидів. Препарати зберігаються 

на 30 складах, 9 з яких перебувають у незадовільному стані. У незадовільному стані 

зберігаються 14 тоннна складах на землі. 

Стрімко зростає рівень загроз із-запорушень сталого екологічного стану як окремих 

ділянок території АТО, так і в в регіоні Донецького басейну. Особливонепокоїть проблема 

забезпечення населення питною водою, наслідків руйнування елементів інфраструктури – 

дамб і гребель водосховищ і ставків, пожеж на підприємствах, де використовують 

сильнодіючі отруйні речовини, закриття шахт, що призводить до зростання темпів 

підтоплення і мінералізації поверхневих і підземних вод. Ці обставини можуть призвести до 

некерованих процесів впливу на санітарно-епідеміологічні, соціальні, екологічні та інші 

показники в зоні АТО. 

На наведеному нижче рисунку (рис. 7.3.14) показана геомодель техногенного 

навантаження довкілля обласного рівня. 

Перелік негативних тенденцій в соціально-економічній сфері, які впливають на 

збільшення надзвичайних ситуацій, можна представити в такому вигляді: 

незбалансований економічний розвиток; 

криза управлінських структур; 

загострення проблем продовольства і ресурсів; 

загрожуючі забруднення навколишнього середовища; 

загострення демографічних проблем; 

посилення міграційних потоків; 

зміна світової геополітичної ситуації; 

збільшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій в природно-техногенній сфері. 

Враховуючи той факт, що у 2015 році прогнозування показників щодо пожеж не 

здійснювалось у зв'язку з проведенням активної фази АТО на всій території областей, провести 

якісну ймовірнісну оцінку прогнозу та фактичну виправданість прогнозу немає можливості. 

Висновки і рекомендації: 

Враховуючи вищезазначене, можна стверджувати, що основними причинами 

виникнення НС надалі залишатимуться: 

постійне зростання антропогенного впливу на навколишнє природне середовище та 

аномальні прояви атмосферних процесів, що пов‗язані із глобальними кліматичними 

змінами;  
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незадовільний технічний стан виробничих об'єктів, а на об'єктах життєзабезпечення 

такий стан призводить до виникнення НС у 94 % випадків;  

незадовільне дотримання вимог безпеки та низька технологічна дисципліна на 

виробництвах, ігнорування вимог пожежної безпеки та інших норм і стандартів у 

промисловості, будівництві, комунальному господарстві, транспорті та інших галузях 

народного господарства. 

 

 
Рис. 7.3.14– Геоінформаційна модель техногенного навантаження на довкілля 

Донецької області 
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На сьогодні відсутність моніторингу на чотирьох рівнях (космічний (дистанційне 

зондування Землі), авіаційний, наземний, геологічний) призводить до зниження рівнів 

достовірності прогнозів щодо виникнення НС природного та техногенного характеру.  

Отже, важливим залишається питання створення та функціонування системи 

моніторингу та прогнозування надзвичайних ситуацій:  

створення, постійне удосконалення і розвиток на всіх рівнях відповідних систем 

(підсистем, комплексів) моніторингу навколишнього середовища, прогнозування HC 

природного і техногенного характеру; 

оснащення організацій та установ, які здійснюють моніторинг і прогнозування, 

сучасними технічними засобами для розв‘язання покладених на них завдань (ГІС-систем, 

серверного обладнання для обробки великого обсягу даних, створення регіональних міні-

центрів з моніторингу); 

координація робіт установ і організацій на всіх рівнях щодо збору та обліку 

інформації про результати спостереження та контролю за станом навколишнього 

середовища; 

координація робіт галузевих і територіальних органів нагляду щодо збору та обміну 

інформацією про результати спостереження та контролю за обстановкою на потенційно 

небезпечних об‘єктах; 

створення інформаційно-комунікаційних систем для розв‘язаннязавдань моніторингу і 

прогнозування HC; 

створення інформаційної бази про джерела HC та їх масштаби; 

удосконалення нормативно-правової бази моніторингу і прогнозування; 

визначення органів, уповноважених координувати роботу установ та організацій, які 

розв‘язаннязавдання моніторингу і прогнозування; 

створення регіональних кризових центрів та систем оповіщення на основі новітніх ІТ-

рішень, мобільних систем (технології ip-CellBroadcast), мережі Інтернет; 

забезпечення, зі встановленою періодичністю, подання даних моніторингу і 

прогнозування HC, відповідних аналізів про зростання небезпеки і загрози та пропозицій 

щодо їх зниження; 

своєчасний розгляд даних моніторингу і прогнозування HC, запровадження 

необхідних заходів щодо зниження небезпеки і загрози, відвернення HC, зменшення їх 

можливих масштабів, захист населення і територій у разі їх виникнення. 

Зважаючи на прогноз загроз і ризиків виникнення надзвичайних ситуацій в Україні у 

2016 році, з наведених вище регіональних оцінок джерел, факторів та об‗єктів природно-

техногенних загроз, можна зробити висновок, що принципове зниження загроз можливе на 

основі системного розв'язання проблем техногенної і природної безпеки. До основних 

заходів з їх забезпечення належать: 

підвищення безпеки природокористування на основі наукових розробок 

граничноприпустимих техногенно-екологічних навантажень на земельні, водні, біотичні, 

літосферні ресурси; 

збільшення обсягів використання вторинних ресурсів та впровадження замкнених і 

маловідходних технологій; 

розвиток економічних важелів управління у сфері запобігання надзвичайним 

ситуаціям; 

удосконалення системи взаємодії органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування з питань запобігання та реагування на НС; 

удосконалення системи моніторингу навколишнього середовища та складних 

природно-техногенних геосистем (ПТГС) «техногенний об‗єкт –навколишнє середовище» на 

базі створення нових безпровідних сенсорних телекомунікаційних мереж, впровадження ГІС 

та технологій ДЗЗ. 
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Глава 8 Загальні висновки та актуальні проблеми 

Шляхи та способи їх розв'язання 

8.1 Загальні висновки та актуальні проблеми 

Надзвичайні ситуації та стан травматизму 

Надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру є суттєвими джерелами 

ризику для життєдіяльності населення. 

Станом на 31.12.2015 до Державного реєстру об‘єктів підвищеної небезпеки внесено 

9919 об‘єктів підвищеної небезпеки, що знаходяться у власності або користуванні 4126 

суб‘єктів господарювання. Зростання ризику виникнення техногенних надзвичайних 

ситуацій в Україні обумовлено тим, що в останні роки в найбільш відповідальних галузях 

об‘єкти підвищеної небезпеки та потенційно небезпечні об'єкти мають напрацювання 

проектного ресурсу на рівні 50-70%, іноді досягаючи передаварийного рівня. 

Аналіз розвитку природних катастрофічних явищ в Україні показує, що, незважаючи 

на науково-технічний прогрес, захищеність людей і техносфери від природних небезпек не 

збільшується, а кількість жертв руйнівних природних явищ і матеріальні збитки в останні 

роки зростають. На даний час в Україні є розуміння того, що природні катастрофи - це 

глобальна проблема, яка є джерелом глибоких гуманітарних потрясінь і є одним з 

найважливіших факторів, що визначають сталий розвиток економіки.  

У 2015 році в Україні зареєстровано 148 надзвичайних ситуацій (далі – НС), які 

відповідно до Національного класифікатора «Класифікатор надзвичайних ситуацій» ДК 

019:2010 розподілились на: 
техногенного характеру  - 63; 
природного характеру  - 77; 
соціального характеру  - 8. 
Внаслідок цих надзвичайних ситуацій загинуло 242 особи (з них 40 дітей) та 962 – 

постраждало (з них 422 дитини). 
 
За масштабами надзвичайні ситуації, що виникли у 2015 році, розподілились на: 
державного рівня  - 2; 
регіонального рівня  - 9; 
місцевого рівня  - 62; 
об'єктового рівня  - 75. 

 

Порівняно з аналогічним періодом 2014 року загальна кількість НС у 2015 році 
збільшиласьна 3,5% (збільшення сталося за рахунок зростання понад 30% кількості НС 
природного характеру). Збільшення на 41,5% кількості постраждалих в НС у 2015 році 
сталося за рахунок зростання їх частки в НС, пов‘язаних із інфекційною захворюваністю та 
отруєнням людей, а також НС соціального характеру (спричиненої противоправними діями 
терористичного спрямування, що здійснюються незаконними воєнізованими формуваннями 
на території Донецької та Луганської областей).  

Упродовж 2015 року серед НС техногенного характеру найбільшу частку склали 
пожежі та вибухи – 18% загальної кількості НС, а серед НС природного характеру – медико-
біологічні НС – 22%. 

Загальна кількість НС зменшилася на 16%.  
У 2015 році зареєстровано зростання більш ніж у 3 рази кількості НС, пов‘язаних із 

інфекційними захворюваннями сільськогосподарських тварин. 
Майже в 2 рази зросла кількість НС, пов‘язаних із пожежами в природних 

екосистемах, на 65% зросла кількість НС у системах життєзабезпечення та на 50% – 
кількість НС, унаслідок пожеж у будівлях та спорудах житлової призначеності.  

За усіма іншими видами НС спостерігається тенденція до зменшення кількості НС. 
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Найбільшу кількість НС, що виникли упродовж 2015 року, зафіксовано у м. Києві  

(14 НС) та Київській області (13 НС). На території Харківської та Чернігівської областей 

зареєстровано по 9 НС, а на території Полтавської області – 8 НС. У Донецькій, Одеській, 

Миколаївській та Сумській областях виникло по 7 НС, у Волинській – 6 НС. На території 

Вінницької, Дніпропетровської, Закарпатської, Запорізької, Житомирської, Тернопільської та 

Черкаської областей обліковано по 5 НС, у Львівській, Херсонській, Хмельницькій та 

Чернівецькій областях зареєстровано 4 НС, у решті областей України сталося по 2 – 3 НС. 

Аналіз стану промислової безпеки в Україні свідчить, що у 2015 році кількість 

нещасних випадків, пов‘язаних з виробництвом, порівняно з минулим роком зменшилась на 

33%, або на 2058 нещасних випадків (на підприємствах України у 2015 році травмовано 4260 

осіб, у 2014 році – 6318 осіб), а кількість нещасних випадків зі смертельним наслідком, 

пов‘язаних з виробництвом, порівняно з аналогічним періодом минулого року зменшилась 

на 32%, або на 173 нещасних випадки (на підприємствах України у 2015 році смертельно 

травмовано 375 осіб, у 2014 році – 548 осіб). 

Стан техногенної безпеки 

Безпека на транспорті  

Загальний стан безпеки дорожнього руху не повною мірою задовольняє очікування 

суспільства, що спонукає до вжиття невідкладних заходів, спрямованих на вирішення 

проблем, пов‘язаних із забезпеченням безпеки дорожнього руху і створенням безпечних та 

комфортних умов для всіх учасників дорожнього руху. 

Кількість дорожньо-транспортних пригод у 2015 році зменшилася на 3.21%, що 

складає випадків - 4605 (з 143319 до 138714). Разом з тим, на 420 більше скоєно автопригод з 

постраждалими (ріст на 1.67%). 

Кількість учасників дорожньо-транспортних пригод збільшиласьна 3.42%, що складає 

кількість осіб - 9779 (з 285699 до 275920), з них кількість загиблих зменшилася на 6.93%, що 

складає кількість осіб - 298 (з 4303 до 4005), кількість травмованих учасників дорожнього 

руху збільшиласьна 1.69%, що складає кількість осіб - 526 (з 31127 до 31653). 

У 2015 році на автошляхах держави майже кожну 21 хвтраплялося ДТП з 

потерпілими, практично через кожну 131 хвв автопригодах гинула людина. В середньому за 

добу в автопригодах гинуло 11 осіб та діставали тілесних ушкоджень близько 87 учасників 

дорожнього руху. 

Пожежна безпека 

За результатами проведеного впродовж 2015 року фахівцями Українського науково-

дослідного інституту цивільного захисту моніторингу стану з пожежами та наслідками від 

них на основі звітних даних, отриманих від територіальних органів ДСНС України в 

областях і місті Києві, зареєстровано 79581 пожежа, що більше на 15,5 % ніж за 2014 рік. 

Кількість людей, загиблих унаслідок пожеж, зменшилась на 13,3 % і склала 1947 

проти 2246. Кількість травмованих на пожежах також зменшилась на 6,2 % і склала 1360 

проти 1450. 

Матеріальні втрати, завдані пожежами, скали 5 млрд 676 млн 392 тис. грн, з яких 

прямі збитки становлять 1 млрд 458 млн 296 тис. грн, а побічні – 4 млрд 218 млн 96 тис. грн 

За звітний період в Україні в середньому щодня виникало 218 пожеж, унаслідок яких 

гинуло 5 і отримувало травми 4 людини, вогнем знищувалося або пошкоджувалося 74 

будівлі та споруди та 11 одиниць транспортних засобів, щоденні матеріальні втрати від 

пожеж становили 15,6 млн грн. 

Кожною 21 пожежею знищувалась або пошкоджувалась одиниця техніки. Найчастіше 

це відбувалося в Черкаській та Чернівецькій (кожна 9), Полтавській та Хмельницькій (11), 

Закарпатській (12), Волинській та місті Києві (14), Вінницькій (15), Рівненській, Сумській та 

Кіровоградській (16), Херсонській (18) та Чернігівській (19), Миколаївській, Тернопільській 

та Одеській (20) областях. 
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Основними причинами незадовільного стану протипожежного захисту об‘єктів 

були:несправність або непрацездатність систем пожежної сигналізації;несправність 

автоматичних систем пожежогасіння; несправність джерел протипожежного водопостачання 

та тривалий термін експлуатації водогонів; неготовність персоналу об‘єктів до дій у разі 

виникнення пожежі; недостатня кількість підрозділів МПО та їх незадовільне матеріально-

технічне забезпечення. 

Безпека на водних об’єктах  

За підсумками 2015 в Україні року спостерігається збільшення кількості врятованих 

людей на 11,3% (з 681 особи у 2014 році до 758 осіб у 2015 році) та зниження кількості 

потонулих людей на 15,4% (з 1486 осіб у 2014 році до 1232 осіб у 2015 році), проте в 2013 і 

2014 рр. відзначалося значне зростання даного показника. 

Зросла кількість врятованих на воді дітей і склала 13,1% від загальної кількості 

врятованих у 2015 році, у 2014 році цей показник складав 10,4%. 

Разом з тим, кількість дітей, що потонули теж зросла і склала 8,7% від загальної 

кількості потонулих у 2015 році, у 2014 році цей показник складав 8,1%. 

У зв'язку з цим можна відзначити, що за останні кілька років кількість врятованих на 

воді (дорослих і дітей) помітно зростає, загибель людей на водних об'єктах в Україні 

скорочується, але, на жаль, у 2015 дітей потонуло на 34,9% більше ніж у 2014 році. 

Загальноукраїнський (середній) показник потонулих людей на водних об'єктах по 

Україні за 2015 рік склав 3,5 чол. на 100 тис. осіб населення (аналогічний показник 

попереднього року складав 4,3 чол.).  

Основними причинами загибелі людей на водних об‘єктах є: 

 недостатній рівень та ефективність інформаційно-профілактичної роботи серед 

населення з питань запобігання нещасним випадкам на водних об‘єктах; 

 недотримання громадянами правил поведінки на воді, купання у нетверезому стані, 

необережність при ловлі риби тощо; 

 низька оперативність рятувальних підрозділів при реагуванні на нещасні випадки 

на воді; 

 зволікання органів місцевого самоврядування, власників та орендарів водних 

об‘єктів щодо визначення місць відпочинку населення на воді, купання та рибальства; 

 невпорядкованість більш як на 90% водних об‘єктів місць для відпочинку та 

купання, відсутність на них попереджувальних та інформаційних знаків, а також 

рятувальних постів; 

 низький рівень ефективності заходів щодо попередження нещасних випадків і  

Не вирішеними відповідно до законодавства та у необхідному обсязі залишаються 

питання стосовно фінансування заходів з організації рятування на водах, утворення 

комунальних рятувально-водолазних станцій на місцевому рівні. 

Радіаційна безпека 

В Україні експлуатується 15 енергоблоків на 4 АЕС, які перебувають в управлінні 

Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом». 

Радіаційні параметри, що характеризують роботу АЕС, в 2015 році не перевищували 

нормативних значень, а радіаційний захист персоналу і населення забезпечувався на 

достатньо високому рівні.  

Аналіз порушень, що виникли на реакторних установках АЕС України у 2005-2015 

роках, вказує на майже трикратне зменшення їх кількості. Однак в період з травня 2015 року 

по травень 2018 року закінчуються проектні терміни експлуатації 7 енергоблоків АЕС 

України, що обумовить необхідність прийняття рішення щодо можливості продовження 

термінів експлуатації цих енергоблоків. 

Під час виконання робіт з перетворення об‘єкта «Укриття» на екологічно безпечну 

систему, перевищень контрольних рівнів індивідуальних річних доз опромінення персоналу 

ЧАЕС та підрядних організацій не зафіксовано. На ДСП ЧАЕС контрольний рівень 
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зовнішнього опромінення персоналу становить 13 мЗв/рік, для підрядних організацій – до 18 

мЗв/рік. 

Хімічна безпека 

В Україні налічується 931 об‘єкт, де зберігаються або використовуються у виробничій 

діяльності 308,07 тис. т небезпечних хімічних речовин (НХР), зокрема 4,08 тис. т хлору, 

202,66 тис. т аміаку та 101,33 тис. т інших небезпечних хімічних речовин. За ступенем 

хімічної небезпеки вони розподіляються таким чином: І ступінь – 65, ІІ – 128, ІІІ – 178, ІV – 

567 одиниць. 

У зонах вірогідного хімічного забруднення мешкає майже 10,24 млн осіб, що складає 

22,6% від загальної кількості населення країни. Частка мешканців областей, які можуть 

опинитися в зоні хімічного забруднення, складає в Дніпропетровській області 78,4%, 

Донецькій – 52,0%, Запорізькій – 53,2%, Сумській – 40,6%, Черкаській – 43,9%. Найбільш 

поширюваними НХР в промисловості є: аміак, хлор, діоксид азоту, концентровані азотна та 

сірчана кислоти, метанол, бензол, карбамідно-аміачні суміші, їдкий натр, формалін. 

Рівень безпеки більшості хімічно небезпечних об‘єктів виробництва обумовлюється 

як моральним старінням застосовуваних технологій, так і ресурсним зношенням, моральним 

і фізичним старінням основних фондів. 

Безпека в електроенергетичних системах 

Об‘єднана енергетична система (ОЕС) України є однією з найбільш потужних в 

Європі та включає в себе вісім регіональних систем, до складу яких входять: 4 АЕС, 14 ТЕС, 

7 ГЕС, 3 ГАЕС, 97 ТЕЦ, малі ГЕС, ВЕС та інші системи загальною потужністю 54504,4 МВт, 

а також близько23 тис. км магістральних та міждержавних електричних мереж напругою 

220-750 кВ та 996 тис. км розподільчих мереж напругою 0,4-150 кВ. 

Основними проблемами функціонування ОЕС України є: 

незбалансованість структури генеруючих потужностей, нестача ресурсів для 

ефективного регулювання потужності та частоти; 

спрацьованість і технічна застарілість обладнання; 

недостатня пропускна спроможність низки системоутворювальних ЛЕП для передачі 

потужності; 

недостатні обсяги засобів регулювання напруги та компенсації реактивної 

потужності; 

недостатній рівень оснащеності засобами телемеханіки, релейного захисту та 

автоматики, моніторингу та діагностики; 

недосконалість систем диспетчерського керування. 

Через відсутність необхідних обсягів маневрових та пікових потужностей ОЕС не в 

змозі забезпечити оптимальний графік навантажень, вимоги з частоти, рівні напруги 

і,насамкінець, ефективну синхронну паралельну роботу з енергетичними об‘єднаннями країн 

Європи. 

Безпека об’єктів житлового призначення та життєзабезпечення населення 

Аналіз стану основних фондів, технічного обладнання систем життєзабезпечення в 

Україні та надзвичайних ситуацій, що мали місце на них останнім часом, свідчить про їх 

критичний стан. 

Переважна більшість надзвичайних ситуацій виникли в зв‘язку з незадовільним 

технічним станом споруд, конструкцій, обладнання і інженерних мереж та їх значною 

зношеністю унаслідок закінчення нормативного строку експлуатації – нормативного 

ресурсу, невиконання нормативних обсягів планово–попереджувальних ремонтів, 

порушення регламенту експлуатації та недостатня надійність функціонування в умовах 

екстремальних природних явищ. 

За підрахунками спеціалістів, спрацювання зазначених об'єктів у різних галузях 

економіки становить 50–70 відсотків і має тенденцію до зростання.  
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Безпека об’єктів нафтогазового комплексу 

Газотранспортна система (ГТС) України включає: магістральні газопроводи – 23,0 

тис. км; газопроводи-відгалуження – 16,7 тис. км., 73 компресорні станції (КС), 110 

компресорних цехів, 710 газоперекачувальних агрегатів, 1502 газорозподільних станцій, 13 

підземних сховищ газу (ПСГ) та об‘єкти інфраструктури, які забезпечують функціонування 

системи.  

Система підземних сховищ газу (ПСГ) України – одна з найбільших у світі і 

складається з 13 об‘єктів.  

Підземні газосховища характеризуються:  

активним об‘ємом газу - 31,95 млрд м3  

добовою продуктивністю - 260 млн м3/добу  

Підземні газосховища газу можуть забезпечувати:  

50 % річного споживання країни;  

60 % добового споживання країни. 

Протягом 2015 року газотранспортною системою України протранспортовано 

споживачам України 33,7 млрд м3 природного газу, транзит газу склав 67,1 млрд м3, зокрема 

до країн Європи 64,2 млрд м3, до Республіки Молдови – 2,9 млрд м3.  

Головною проблемою трубопровідного транспорту, що суттєво впливає на стан 

техногенної безпеки, є наявність значної кількості основних засобів виробництва із 

понаднормативними строками експлуатації.Безпечній експлуатації газо-, нафто- та 

продуктопроводів зашкоджує неправомірне використання охоронних зон, в яких 

здійснюється будівництво житла, дачних масивів та інших об‘єктів, а також 

розукомплектування та розкрадання вузлів, деталей на об‘єктах газо-, нафто- та 

продуктопроводів. 

Не вирішено питання оповіщення населення (створення і функціонування спеціальних 

систем оповіщення), яке мешкає поблизу об‘єктів трубопровідного транспорту та проводить 

сільськогосподарські роботи в охоронних зонах магістральних газопроводів. 

Безпека підземних споруд, шахт та гірничих виробок 

Вугільна промисловість України є найбільш складною галуззю, де виробництво та 

охорона праці залежать від гірничо-геологічних умов залягання пластів, стану шахтного 

фонду і гірничого устатковання, забезпечення підприємств засобами захисту працюючих, 

наявності кваліфікованих кадрів та від рівня організації виробництва і дисципліни праці. 

Станом на 01.01.2016 із 90 шахт підпорядкованих Міненерговугілля, 55 шахт 

знаходяться на території тимчасово непідконтрольній українській владі та 35 шахт 

знаходяться на території підконтрольній державній владі.  

З грудня 2014 року підприємства, які розташовані на території, де українська влада 

тимчасово не здійснює свої повноваження, Міненерговугілля не звітують. 

У 2015 році на вугільних підприємствах, підпорядкованих Міненерговугілля, сталося 

405 випадків загального виробничого травматизму (на 28 випадки або 6%менше ніж у 2014 

році). 

Впродовж 2015 року сталось 7 випадків виробничого травматизму зі смертельними 

наслідками. Порівняно з аналогічним періодом 2014 року смертельний травматизм 

зменшився на 6 випадків (46 %). 

Стан природної безпеки 

Загрози метеорологічного характеру 

У 2015 році порівняно з 2014 роком зафіксовано менше небезпечних (НЯ) та 

стихійних (СГЯ) метеорологічних явищ відповідно на 232 та 32 одиниці відповідно. Загалом 

упродовж року зафіксовано 2900 небезпечних метеорологічних явищ та 155 стихійних 

метеорологічних явищ; кількість випадків різкої зміни погоди (РЗП) зменшилася на 5 

(загалом спостережено 95). 
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Найбільше небезпечних явищ погоди спостерігалось у період з квітня по липень ( 

максимум у липні), стихійних явищ – у квітні липні та жовтні (максимум – у квітні). 

У 2015 році спостерігалось 2331 небезпечних метеорологічних явищ, що у порівнянні 

з 2013 роком менше на 362. Стихійних метеорологічних явищ спостерігалось 187, що у 

порівнянні з 2013 роком більше на 10, також у 2015 році зафіксовано 100 випадків різкої 

зміни погоди,що на 32 випадки більше, ніж у 2013 році. 

Загрози геологічного характеру 

Упродовж 2015 року до найбільш небезпечних ЕГП за збитками, завданими 

господарським об‘єктам, належать зсуви, підтоплення, селі, абразія, переробка берегів 

водосховищ, карст та ерозія. 

У зв‘язку з обмеженим фінансуванням робіт з моніторингу ЕГП, польові роботи у 

2015 р. проводились на обмежених площах території країни, що не дозволяє в повному 

обсязі оцінити стан ураженості всієї території. Тому часто дані надано за попередні роки.  

Метеорологічні умови 2015 року були не сприятливими для суттєвої активізації ЕГП. 

Домінуюче положення серед ЕГП займають зсуви внаслідок значного поширення 

майже у всіх адміністративних областях, насамперед, у місцях інтенсивного господарського 

освоєння. 

Загрози гідрологічного характеру 

Рівень технічного та технологічного оснащення гідрометеорологічних підрозділів не 

відповідає потребам сьогодення. Основними проблемами діяльності зазначених підрозділів є 

низький рівень виправданості та обмежені можливості щодо завчасного прогнозування таких 

стихійних гідрометеорологічних явищ, як: катастрофічні зливи, шквали, смерчі, 

швидкоплинні паводки на гірських річках українських Карпат та Криму. 

На території України загальна площа зсувів становить 2135 км
2
. В активному стані 

перебуває 1777 одзсувів, площею близько 94 км
2
. Зсуви переважно охоплюють незначні 

площі, але їх прояви здатні спричиняти швидкі деформації та руйнування об‘єктів 

господарської діяльності. У зонах зсувів знаходяться 1638 об‘єктів господарської діяльності. 

На території України породи, здатні до карстування, поширені на площі 

447,17 тис. км
2
, у межах зазначеної площі зафіксовано 27089 проявів карстування. 

У 2015 році метеорологічні умови не сприяли активізаціїекзогенних геологічних 

процесів, таких, як зсуви, підтоплення та карст. 

 

Пожежі у природних екосистемах 

Упродовж 2015 року виникло 6 надзвичайних ситуацій, пов'язаних із пожежами в 

природних екосистемах, що було утричі більше, ніж у 2013 році (2 НС), але слід зауважити, 

що у 2013 році їх кількість була найменшою за останні 20 років.  

Всього у 2015 році зареєстровано 1478 випадків лісових пожеж на площі 15412 га. Всі 

пожежі в державному лісовому фонді ліквідовані відомчою пожежною охороною, лише у 

161 випадку залучались сили ДСНС України.  

Основними причинами пожеж було необережне поводження з вогнем, порушення 

правил пожежної безпеки, а також застосування протипожежних заходів у недостатніх 

обсягах. 

 

Загрози медико-біологічного характеру 

У 2015 році в Україні виникло 42 НС медико-біологічного характеру, внаслідок яких 

постраждало 489 осіб (з них 220 дітей) та загинуло 22 особи (з них 4 дітей). Кількість НС 

медико-біологічного характеру у 2015 р. порівняно з 2013 р. збільшилась на 10,5%, але 

кількість постраждалих та загиблих осіб зменшилась на 13% та на 35,3%, відповідно. 

Збільшення кількості НС переважно пов‘язано з окремими випадками екзотичних та 

особливо небезпечних інфекційних захворювань сільськогосподарських та диких тварин. 

Серед усіх інфекційних хвороб, що реєструвались у країні, найбільший вплив на стан 



 

356 
 

здоров‘я населення мали: грип та інші інфекційні хвороби дихальних шляхів, а також 

вірусний гепатит, гострі кишкові захворювання, туберкульоз, ВІЛ/СНІД, інфекції, керовані 

засобами специфічної профілактики. Варто зазначити, що захворюваність на туберкульоз та 

ВІЛ-інфекцію залишається найбільш серйозною медико-соціальною та 

народногосподарською проблемою країни, яка загрожує національній безпеці. 

 

Ризики потенційних небезпек для населення України 

 

Аналіз динаміки і стану природної та техногенної безпеки в Україні показав, що в 

цілому кількість надзвичайних ситуацій має за останнє десятиліття тенденцію до зниження. 

Позитивна динаміка кількості виникнення надзвичайних ситуацій позначилася на статистиці 

потерпілих (загиблих та постраждалих) унаслідок виникнення надзвичайних ситуацій. 

Кількість постраждалих зменшується від 2330 осіб у 2004 році до 680 у 2015 році. Кількість 

загиблих коливається у меншому діапазоні, але теж має тенденцію до зменшення. 

В Україні середня величина індивідуального ризику загинути внаслідок виникнення 

надзвичайних ситуацій у 2004 році становила 8,9 ∙ 10
-6

, в подальшому вона збільшувалась і у 

2007 році дорівнювала 1,32 ∙ 10
-5

. Крім того, збільшення величини індивідуального ризику 

спостерігалося і у 2015році. Така негативна динаміка пояснюється збільшенням кількості 

загиблих внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій та скороченням чисельності 

населення країни. Період з 2010 по 2013 рік характеризується зменшенням рівня 

індивідуального ризику(7,9 ∙ 10
-6

 у 2010 році та 5,6 ∙ 10
-6

 у 2013 році). 

Оцінюючи рівень індивідуального ризику загинути внаслідок виникнення 

надзвичайних ситуацій, слід відзначити найвищий його показник у Сумській області. Також 

висока ймовірність постраждати від наслідків надзвичайних ситуацій є в Одеській, 

Харківській, Донецькій та Херсонській областях. У Івано-Франківській та Чернівецькій 

областях показник індивідуального ризику дорівнював нулю через те, що внаслідок 

виникнення надзвичайних ситуацій не загинула жодна людина. Кількість загиблих та 

постраждалих не має кореляційного зв‘язку з кількістю надзвичайних ситуацій. 

Для підвищення ступеня захищеності населення і територій України від надзвичайних 

ситуацій, зменшення ризиків їх виникнення та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій 

техногенного і природного характеру необхідно запроваджувати сучасні методи управління 

ризиками, що дозволить забезпечити досягнення гарантованого рівня безпеки громадянина і 

суспільства. 

Сили цивільного захисту 

ДСНС України безпосередньо брала участь у ліквідації НС силами аварійно-

рятувальних загонів, підрозділами пожежної охорони та спецформувань, оперативними 

групами територіальних управлінь ДСНС України або координувала дії з ліквідації наслідків 

НС у 99 випадках з 148 (67 %).  

До аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт у 148 НС залучалося понад  

6,2 тис. осіб та понад 1,2 тис. одиниць техніки підрозділів органів виконавчої влади та 

підприємств. За цей період у ліквідації 99 НС було задіяно понад 3,0 тис. осіб особового 

складу та більше 500 одиниць техніки сил ДСНС України. 

Протягом 2015 року в результаті вжитих заходів врятовано 2 тис. 862 особи. 

У 2015 році піротехнічними підрозділами ДСНС України здійснено 8 тис. 81 виїзд, 

під час яких виявлено, вилучено та знищено 50 тис. 152 вибухонебезпечних предметів часів 

минулих війн.  

За участю державних пожежно-рятувальних підрозділів було ліквідовано 79 тис. 640 

пожеж (у 2014 році – 67 тис. 202 пожежі), врятовано життя 2 тис. 42 особам, проти  

2 тис. 512 осіб у 2014 році. Крім цього, врятовано матеріальних цінностей на суму 3 

млрд 615 млн 444 тис. грн проти67 млрд 378 млн 616 тис. грн 2014 році. 

У 2015 році підрозділи 6 тис. 250 разів брали участь у ліквідації надзвичайних 
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ситуацій, що в середньому становило 17 виїздів на добу або один виїзд щогодини. 

Актуальним залишається питання технічного переоснащення формувань та 

службОперативно-рятувальної служби цивільного захисту. Понад 75% автомобільної та 

пожежно-рятувальної техніки складають зразки з термінами експлуатації від 15 до 45 років 

та потребують капітального ремонту або списання. Забезпеченість інженерною технікою 

(1961 - 1999 років випуску) складає 38,2% від загальної потреби. Залишається недостатнім 

рівень забезпечення засобами захисту органів дихання особового складу пожежно-

рятувальних підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. 

Практично відсутні сучасні засоби хімічної та радіаційної розвідки та спеціальне 

аварійно-рятувальне обладнання для ліквідації аварій на хімічнонебезпечних об‘єктах.  

Не відповідають сучасним технічним вимогам наявні в аварійно-рятувальних та 

пожежно-рятувальних підрозділах техніка та засоби реагування. 

 

Протягом поточного 2015 року системою авіаційного пошуку і рятування було 

забезпечено реагування на 14 авіаційних інцидентів та  

9 авіаційних подій, з них 6 катастроф та 3 аварії, у яких загинуло 7 осіб та  

6 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості (у 2014 році – 31 інцидент та 11 

авіаційних подій, з них 5 катастроф та 6 аварій, у яких загинуло 317 осіб та 13 осіб отримали 

травми різного ступеня тяжкості). 

Протягом поточного 2015 року авіаційні пошуково-рятувальні сили і засоби 

ЄСПАРПР 78 раз приводились у готовність № 1, 16 разів залучались до пошуку і рятування 

(у 2014 році - 186 разів приводились у готовність № 1 та 12 разів виконували польоти на 

пошук і рятування). 

Стан оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій 

Апаратура, що використовується в діючих системах централізованого оповіщення, 

вичерпала ресурс експлуатації, застаріла і знята з виробництва. Ремонтні комплекти 

використано повністю. Через надмірні строки експлуатації збільшується кількість технічних 

несправностей. Мережа проводового радіомовлення (радіоточок), що залучається до 

оповіщення населення, скорочується кожен рік. 

Існуючі системи оповіщення населення потребують модернізації з урахуванням 

розвитку сучасних (цифрових) технологій обробки зберігання та передачі інформації 

(перехід з аналогової на цифрову обробку, зберігання та передачу сигналів оповіщення та 

інофрмації).  

На сьогодні нормативно – правові акти у сфері організації оповіщення при загрозі або 

виникненні надзвичайних ситуацій не відповідають вимогам сьогодення, зокрема: не 

передбачено залучення до оповіщення населення мобільних операторів зв'язку, інтернет – 

провайдерів, телерадіоорганізацій. 

Унаслідок згортання мережі проводного радіомовлення значно зменшились 

можливості здійснення оповіщення населення про надзвичайні ситуації. 

Середня площа покриття територіальними та місцевими системами централізованого 

оповіщення становить 81 % від площі населених пунктів в Україні.  

Проблеми щодо функціонування автоматизованих системам централізованого 

оповіщення,насамперед, пов‘язані з неналежним фінансуванням заходів, передбачених для 

удосконалення і розширення мережі оповіщення та інформування. 

Стан захисних споруд цивільного захисту 

Станом на 31.12.2015 в Україні на обліку знаходилось 22 202 захисні споруди 

цивільного захисту (5222 сховища та 16980 протирадіаційних укриття). У порівнянні з 2014 

роком кількість захисних споруд зменшилась на 93 одиниці (всі – протирадіаційні укриття). 

Основна частиназахисних споруд цивільного захисту призначена для 

укриттянайбільшої працюючої зміни суб‘єктів господарювання, а також населення у зонах 
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спостереження навколо АЕС. Разом з цим, переважна частина населення (більше 80 

відсотків) планується до укриття у спорудах подвійного призначення та найпростіших 

укриттях. Загалом, з урахуванням наявних захисних споруд цивільного захисту, споруд 

подвійного призначення та найпростіших укриттів забезпечено укриття більш ніж 90 

відсотків населення України.  

За результатами здійснених перевірок, готовими до використання за призначенням 

визнані 9 відсотків захисних споруд, обмеженого готовими – 57 відсотків, 34 відсотки 

захисних споруд не готові до використання за призначенням. У порівнянні з 2014 роком стан 

готовності покращився на 8 відсотків від загальної кількості захисних споруд. 

На сьогодні однією з основних причин неготовності захисних споруд до використання 

за призначенням є невідповідність діючим вимогам їх фільтровентиляційного обладнання, 

зокрема через перевищення граничних термінів експлуатації фільтрів–поглиначів та 

необхідності їх заміни. 

 

Стан інженерного захисту територій 

Комплекс організаційних та інженерно-технічних заходів та тих, що передбачені 

Загальнодержавною цільовою програмою захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки, затвердженої Законом 

України, і які спрямовані на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та на 

забезпечення захисту територій, населених пунктів і суб‘єктів господарювання від їх 

наслідків, нині виконується не у повному обсязі.  

Нормативна база щодо впровадження інженерно-технічних заходів цивільного 

захисту потребує удосконалення. 

Відповідно до Зведеного загальнодержавного переліку суб‘єктів господарювання до 

категорій цивільного захисту віднесено 2716 таких суб‘єктів, з них центральними органами 

виконавчої влади – 1029 та місцевими органами виконавчої влади – 1687. 

До категорії ЦЗ особливої важливості віднесено 246 суб‘єктів господарювання, до 1 

категорії ЦЗ – 414, до 2 категорії ЦЗ – 2056. 

Стан біологічного захисту та забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення 

У 2015 році державному санітарно-епідеміологічномунагляду підлягало 358,5 тис. 

суб‘єктів господарювання, з них 39 тис. (11 %) таких, що віднесені до високого ступеня 

ризику виникнення НС біологічного характеру, 56 тис. - до середнього ступеня ризику (15 %) 

і265 тис. - до незначного ступеня ризику (74 %).  

На теперішній час у багатьох регіонах відслідковується тенденція до призупинення 

функціонування окремих санітарно-карантинних підрозділів, кількість яких у країні 

зменшилася на 25,5% (із 102 у 2012 році до 76 на початок 2013-го року та до 73 - у 2015 

році). 

На сьогодні лише Головні управління та «Лабораторні центри Держсанепідслужби» 

на рівні областей спроможні виконати більшість видів досліджень при здійсненні контролю 

небезпечних факторів, а значна кількість міських і районних санепідустанов, які 

переважають в системі служби, виконують дослідження за обмеженим переліком показників 

і не можуть давати повної кваліфікованої оцінки з показників безпеки умов життєдіяльності 

людей. 

Система державного санітарно-епідеміологічногонаглядупотребує організаційного 

удосконалення. 

Стан функціонування систем моніторингу і прогнозування 

На теперішній час моніторинг і прогнозування надзвичайних ситуацій в Україні 

здійснюються на рівні регіональних, галузевих або інших самостійних систем, не об'єднаних 
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у єдиний інформаційно-аналітичний комплекс.  

Територіальні і функціональні підсистеми Єдиної державної системи цивільного 

захисту не забезпечують належного щоденного збирання, оброблення, передавання та 

аналізування інформації про ймовірність виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру, відпрацювання запобіжних заходів та пропозицій щодо їх 

проведення. 

Для створення дієвої системи моніторингу та прогнозування ймовірності виникнення 

надзвичайних ситуацій необхідно рішенням Кабінету Міністрів України прийняти 

нормативно-правовий акт щодо створення і функціонування Системи моніторингу 

іпрогнозування ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій та Положення про таку 

Систему та відповідно до нього поетапно у період 2017 – 2020 років здійснити низку заходів. 
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8.2 Шляхи та способи розв'язання проблем з питань цивільного захисту 

Функціонування єдиної державної системи цивільного захисту 

Основні шляхи розв'язання проблем щодо ефективного функціонування єдиної 

державної системи цивільного захисту: 

 реалізація державної політики в сфері запобігання надзвичайним ситуаціям 

техногенного та природного характеру повинна бути одним із пріоритетних напрямів роботи 

центральних і місцевих органів виконавчої влади; 

 удосконалення нормативно-правового і нормативного забезпечення з питань 

цивільного захисту, насамперед, внесення змін і доповнень до Кодексу цивільного захисту 

України; 

 реалізація Концепції управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 22 січня 2015 року № 37-р; 

 запровадження сучасних технологій регулювання техногенної та природної 

безпеки, зокрема управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій; 

 проведення модернізації централізованої системи оповіщення про загрозу або 

виникненнянадзвичайних ситуацій; 

 розроблення та реалізація Концепції створення і функціонування підсистеми 

моніторингу і прогнозування ризику виникнення надзвичайних ситуацій єдиної державної 

системи цивільного захисту та Регламенту функціонування системи моніторингу 

небезпечних техногенних i природних процесів; 

 прискорення створення в регіонах системи екстреної допомоги населенню за 

єдиним телефонним номером 112; 

 здійснення комплексу заходів щодо гарантованого укриття населення в захисних 

спорудах цивільного захисту, передбачених Кодексом цивільного захисту України; 

 завершення технічнічної інвентаризації та створення фонду захисних споруд; 

 підвищення рівня навчання населення основам захисту від небезпекшляхом 

популяризації культури безпеки життєдіяльності; 

 розроблення відповідно до частини 3 статті 114 Кодексу цивільного захисту 

України, а також до пункту 3 статті 66 Додаткового протоколу 1 від 08 червня 1977 року до 

Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних 

збройних конфліктів, ратифікованого Указом Президії Верховної Ради УРСР № 7960-XI від 

18.08.1989р. (набуло чинності для України 25 липня 1990 року), та забезпечення персоналу 

ДСНС України, який виконує завдання в зоні АТО, посвідченнямиособи міжнародного 

зразка, виготовленого згідно з рекомендаціями статті 14 главиV«Цивільна оборона» 

Додаткового протоколу 1. 

Техногенна безпека 

Основні шляхи розв'язання проблем техногенної безпеки: 

 

а) на транспорті 

перегляд та внесення змін дозаконодавчих та регуляторних актів, необхідних для 

вдосконалення системи нагляду і управління безпекою на всіх видах транспортних засобів; 

удосконалення системи сертифікації за всіма видами транспорту та приведення актів, 

що регламентують їх діяльність, відповідно до міжнародних вимог; 

розроблення та впровадження процедур, методичних рекомендацій та листів 

самооцінки для водіїв транспортних засобів певних категорій, експлуатантів повітряних, 

морських та річкових суденщодо впровадження елементів системи управління безпекою 

руху та судноплавства; 

розроблення, впровадження методів та процедур контролю (сертифікаційних аудитів) 

за ефективністю функціонування систем управління безпекою для суб‘єктів автомобільного, 

авіаційного, водного, залізничного транспорту для визначення факторів небезпеки і 
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управління ризиками; 

забезпечення технічних можливостей контролю автотранспорту щодо відповідності 

екологічним нормам «Євро»; 

забезпечення підготовки персоналу стосовно принципів та процедур виявлення 

загроз, управління факторами ризику, процедурам надання повідомлень про загрози, 

управлінням базами даних з безпеки руху; 

розробка та впровадження Державної програми з безпеки польотів в Україні з 

визначенням прийнятного рівня безпеки польотів, упровадження індикативної системи 

моніторингу стану безпеки польотів на державному рівні, впровадження системи «just 

culture» та заходів щодо створення єдиної інформаційної системи моніторингу подій з 

безпеки польотів відповідно до рекомендацій Керівництва з управління безпекою польотів 

(ІСАО, Doc 9859 - AN/474 ); 

введення в дію Державної програми авіаційної безпеки цивільної авіації, проект якої 

ухвалено 02 жовтня 2013 року на засіданні Кабінету Міністрів України; 

створення та підтримання функціонування баз даних подій та інцидентів системи 

міжнародного обміну інформацією з безпеки руху з повноважними міжнародними органами. 

б) на об’єктах підвищеної небезпеки 

запровадження сучасних технологій регулювання техногенної безпеки, зокрема 

управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій; 

завершення створення автоматизованих систем раннього виявлення загрози 

виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення; 

завчасне накопичення необхідної кількості засобів індивідуального та колективного 

захисту виробничого персоналу і населення від вражальних факторів у зоні можливого 

забруднення; 

створення ефективних систем технологічного контролю і діагностики безаварійної 

зупинки виробництва та уникнення аварійної ситуації; 

здійснення перегляду меж зон радіоактивного забруднення територій України шляхом 

внесення змін до Законів України «Про правовий режим території, що зазнала 

радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» та «Про статус і 

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»; 

забезпечення належного бюджетного фінансування заходів радіаційного, хімічного та 

бактеріологічного захисту населення від наслідків аварій і катастроф, застосування засобів 

ураження, а також заходів з утилізації токсичних речовин. 

в) у паливно-енергетичному комплексі 

 проведення модернізації, реконструкції та технічного переоснащення енергетичної 

мережі та енергетичних об‘єктів на базі нових технологій, сучасного обладнання та 

передових методів управління, що забезпечить формування оптимальної структури 

генеруючих потужностей і системоутворюючої мережі, підвищення надійності та 

ефективності енергозабезпечення споживачів, а також впровадження автоматизованих 

систем управління, систем моніторингу та діагностики. 

г) на об’єктах життєзабезпечення 

неприпустимість подальшого зниження рівня безпеки та зменшення тривалості 

роботи об‘єктів життєзабезпечення унаслідок експлуатації споруд, конструкцій, обладнання 

та інженерних мереж, які працюють на межі вичерпання свого ресурсу і становлять 

потенційну небезпеку для життя та діяльності людей; 

визначення ризиків виникнення аварій на конкретних важливих об‘єктах та створення 

їх реєстру з обмеженим доступом до нього; 

проведення подальшого комплексного обстеження стану технологічного обладнання 

лінійної частини магістральних газопроводів, газорозподільних станцій, компресорних 

станцій, засобів автоматики і телемеханіки енергетичного обладнання, покращення фізичної 

охорони важливих об‘єктів життєзабезпечення; 

оптимізація централізованих систем водопостачання та водовідведення, будівництво 
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та реконструкція станцій водопідготовки та доочистки питної води в населених пунктах, 

насамперед, в дошкільних, шкільних та лікувальних закладах; 

приведення зон санітарної охорони та водоохоронних зон джерел питного 

водопостачання до нормативних вимог, забезпечення дотримання їх режимів; 

удосконалення нормативно-правового та науково-технічного забезпечення щодо 

дотримання якості питної води та питного водопостачання відповідно до стандартів 

Європейського Союзу; 

збільшення обсягів робіт з обслуговування і ремонту житла із застосуванням новітніх 

енергозберігаючих технологій і матеріалів, ліквідація аварійного (ветхого) житла, 

відновлення та ефективна експлуатація ліфтового господарства; 

реконструкція, модернізація та заміна зношеного обладнання електроенергетики, 

локальних водоочисних споруд, фільтрувальних станцій, систем теплопостачання, систем 

водопостачання та водовідведення; 

розроблення типових проектів будівництва швидкоспоруджуваних захисних споруд 

цивільного захисту різної місткості. 

Пожежна безпека 

Основні шляхи розв'язання проблемпожежної безпеки 

 

Основні шляхи розв'язання проблем з питань пожежної безпеки: 

удосконалення нормативно-правової бази у сфері пожежної безпеки; 

забезпечення об'єктів сучасними ефективними системами автоматичного 

протипожежного захисту; 

створення нормативної кількості підрозділів місцевої та добровільної пожежної 

охорони для забезпечення протипожежного захисту сільських населених пунктів, вирішення 

питань щодо їх функціонування за рахунок коштів місцевих бюджетів; 

запровадження сучасних методів управління ризиками у сфері пожежної безпеки, 

розроблення методик оцінювання пожежних ризиків; 

розроблення та запровадження ефективних методів нагляду (контролю) у сфері 

пожежної безпеки з використанням ризик-орієнтованих підходів; 

здійснення комплексу заходів щодо оснащення пожежно-рятувальних підрозділів 

сучасною пожежо-рятувальною технікою та засобами рятування і пожежогасіння. 

 

Природна безпека 

Основні шляхи розв'язання проблем з питань природної безпеки: 

реалізація комплексних протипаводкових заходів захисту в басейні р. Тиси у 

Закарпатській області; 

реалізація комплексних протипаводкових заходів захисту у басейнах річок Дністра, 

Прута та Сірету; 

реалізація заходів захисту сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь 

від шкідливої дії вод; 

планування та проведення протизсувних та протикарстових заходів; 

забезпечення прогнозування вірогідності виникнення небезпечних явищ природного 

характеру на сучасному рівні; 

здійснення технічного і технологічного переоснащення сучасними приладами та 

обладнанням, засобами зв‘язку, обробки та передачі інформації пунктів 

гідрометеорологічних спостережень та центрів прогнозування; 

збільшення темпів автоматизації гідрометеорологічних спостережень та робіт, 

забезпечення мережі гідрометеорологічних спостережень новітніми технічними та 

технологічними засобами вимірювання; 

забезпечення гідрометеорологічної мережі радарами допплерівського типу з 
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покриттям усієї території України метеорологічною радіолокаційною інформацією; 

упровадження нових сучасних дієвих механізмів для здійснення контролю за 

реалізацією державної політики у сфері забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення, посилення нагляду за дотриманням вимог санітарного 

законодавства безпосередньо на об'єктах та у відомчих організаціях; 

удосконалення організації діяльності лабораторних підрозділів мережі лабораторного 

контролю Держсанепідслужби через заміну приладів з обмеженими аналітичними 

можливостями на сучасні багатофункціональні комплекси. 

 

 


