
Цивільний захист. Природні загрози та техногенні небезпеки, їх 
наслідки та профілактика. Ліквідація аварій 
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1. Поняття, основні принципи та завдання цивільного захисту. 
Кодекс цивільного захисту України 
Стаття 4. Цивільний захист 
Цивільний захист - це функція держави, спрямована на захист населення, 

територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій 
шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги 
постраждалим у мирний час та в особливий період.   

Стаття 7. Основні принципи здійснення цивільного захисту 
1. Цивільний захист здійснюється за такими основними принципами: 
1) гарантування та забезпечення державою конституційних прав громадян на 

захист життя, здоров’я та власності; 
2) комплексного підходу до вирішення завдань цивільного захисту; 
3) пріоритетності завдань, спрямованих на рятування життя та збереження здоров’я 

громадян; 
4) максимально можливого, економічно обґрунтованого зменшення ризику 

виникнення надзвичайних ситуацій; 
5) централізації управління, єдиноначальності, підпорядкованості, статутної 

дисципліни Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, аварійно-рятувальних 
служб; 

6) гласності, прозорості, вільного отримання та поширення публічної інформації 
про стан цивільного захисту, крім обмежень, встановлених законом; 

7) добровільності - у разі залучення громадян до здійснення заходів цивільного 
захисту, пов’язаних з ризиком для їхнього життя і здоров’я; 

8) відповідальності посадових осіб органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування за дотримання вимог законодавства з питань цивільного захисту; 

9) виправданого ризику та відповідальності керівників сил цивільного захисту за 
забезпечення безпеки під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних 
робіт. 

Стаття 8. Єдина державна система цивільного захисту 
1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту 

здійснюється єдиною державною системою цивільного захисту, яка складається з 
функціональних і територіальних підсистем та їх ланок. 

3. Основними завданнями єдиної державної системи цивільного захисту є: 
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1) забезпечення готовності міністерств та інших центральних та місцевих органів 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підпорядкованих їм сил і засобів до 
дій, спрямованих на запобігання і реагування на надзвичайні ситуації; 

2) забезпечення реалізації заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних 
ситуацій; 

3) навчання населення щодо поведінки та дій у разі виникнення надзвичайної 
ситуації; 

4) виконання державних цільових програм, спрямованих на запобігання 
надзвичайним ситуаціям, забезпечення сталого функціонування підприємств, установ та 
організацій, зменшення можливих матеріальних втрат; 

5) опрацювання інформації про надзвичайні ситуації, видання інформаційних 
матеріалів з питань захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій; 

6) прогнозування і оцінка соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій, 
визначення на основі прогнозу потреби в силах, засобах, матеріальних та фінансових 
ресурсах; 

7) створення, раціональне збереження і використання резерву матеріальних та 
фінансових ресурсів, необхідних для запобігання і реагування на надзвичайні ситуації; 

8) оповіщення населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, 
своєчасне та достовірне інформування про фактичну обстановку і вжиті заходи; 

9) захист населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій; 
10) проведення рятувальних та інших невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій, організація життєзабезпечення постраждалого населення; 
11) пом’якшення можливих наслідків надзвичайних ситуацій у разі їх виникнення; 
12) здійснення заходів щодо соціального захисту постраждалого населення; 
13) реалізація визначених законом прав у сфері захисту населення від наслідків 

надзвичайних ситуацій, в тому числі осіб (чи їх сімей), що брали безпосередню участь у 
ліквідації цих ситуацій; 

14) інші завдання, визначені законом. 
 

2. Завдання і обов’язки суб’єктів господарювання з цивільного 
захисту. 
Стаття 20. Завдання і обов’язки суб’єктів господарювання 
1. До завдань і обов’язків суб’єктів господарювання у сфері цивільного захисту 

належить: 
1) забезпечення виконання заходів у сфері цивільного захисту на об’єктах суб’єкта 

господарювання; 
2) забезпечення відповідно до законодавства своїх працівників засобами 

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

разі виникнення аварії; 
4) організація та здійснення під час виникнення надзвичайних ситуацій 

евакуаційних заходів щодо працівників та майна суб’єкта господарювання; 
5) створення об’єктових формувань цивільного захисту відповідно до цього 

Кодексу та інших законодавчих актів, необхідної для їх функціонування матеріально-
технічної бази і забезпечення готовності таких формувань до дій за призначенням; 

6) створення диспетчерських служб відповідно до цього Кодексу та інших законів, 
необхідних для забезпечення безпеки об’єктів підвищеної небезпеки; 

7) проведення оцінки ризиків виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах 
суб’єкта господарювання, здійснення заходів щодо неперевищення прийнятних рівнів 
таких ризиків; 

8) здійснення навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі 
правилам техногенної та пожежної безпеки; 
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9) декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки; 
10) розроблення планів локалізації та ліквідації наслідків аварій на об’єктах 

підвищеної небезпеки; 
11) проведення об’єктових тренувань і навчань з питань цивільного захисту; 
12) забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб’єктів господарювання; 
13) здійснення за власні кошти заходів цивільного захисту, що зменшують рівень 

ризику виникнення надзвичайних ситуацій; 
14) забезпечення безперешкодного доступу посадових осіб органів державного 

нагляду, працівників аварійно-рятувальних служб, з якими укладені угоди про аварійно-
рятувальне обслуговування суб’єктів господарювання, для проведення обстежень на 
відповідність протиаварійних заходів планам локалізації і ліквідації наслідків аварій на 
об’єктах підвищеної небезпеки та потенційно небезпечних об’єктах, сил цивільного 
захисту – для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі 
виникнення надзвичайних ситуацій; 

15) забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, 
утримання, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту; 

16) здійснення обліку захисних споруд цивільного захисту, які перебувають на 
балансі (утриманні); 

17) дотримання протиепідемічного, протиепізоотичного та протиепіфітотичного 
режиму; 

18) створення і використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій; 

19) розроблення заходів щодо забезпечення пожежної безпеки, впровадження 
досягнень науки і техніки, позитивного досвіду із зазначеного питання; 

20) розроблення і затвердження інструкцій та видання наказів з питань пожежної 
безпеки, здійснення постійного контролю за їх виконанням; 

21) забезпечення виконання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної 
безпеки, а також виконання вимог приписів, постанов та розпоряджень центрального 
органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сферах техногенної та 
пожежної безпеки; 

22) утримання у справному стані засобів цивільного та протипожежного захисту, 
недопущення їх використання не за призначенням; 

23) здійснення заходів щодо впровадження автоматичних засобів виявлення та 
гасіння пожеж і використання для цієї мети виробничої автоматики; 

24) своєчасне інформування відповідних органів та підрозділів цивільного захисту 
про несправність протипожежної техніки, систем протипожежного захисту, 
водопостачання, а також про закриття доріг і проїздів на відповідній території; 

25) виконання інших завдань і заходів у сфері цивільного захисту, передбачених 
цим Кодексом та іншими законодавчими актами. 

2. Організація заходів цивільного захисту суб’єкта господарювання здійснюється 
підрозділами (посадовими особами) з питань цивільного захисту, які створюються 
(призначаються) керівниками зазначених суб’єктів господарювання з урахуванням таких 
вимог: 

1) у суб’єктах господарювання, віднесених до відповідних категорій цивільного 
захисту, з чисельністю працюючих понад 3 тисячі осіб створюються підрозділи з питань 
цивільного захисту; 

2) у суб’єктах господарювання, а також закладах охорони здоров’я із загальною 
чисельністю працюючих та осіб, які перебувають на лікуванні, від 200 до 3 тисяч осіб та у 
суб’єктах господарювання, віднесених до другої категорії цивільного захисту, 
призначаються посадові особи з питань цивільного захисту; 

3) у навчальних закладах з денною формою навчання з чисельністю 500 і більше 
осіб, які навчаються, призначаються посадові особи з питань цивільного захисту; 
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4) у суб’єктах господарювання з чисельністю працюючих до 200 осіб 
призначаються особи з питань цивільного захисту за рахунок штатної чисельності 
суб’єкта господарювання. 

 

3. Способи виявлення потенційно-небезпечних зон з ймовірними 
джерелами надзвичайних ситуацій. Зонування територій за 
ступенем небезпеки. 
Для успішної роботи щодо раціонального розміщення об’єктів інфраструктури, 

необхідно мати оптимальне зонування всієї території держави по критеріям природного та 
техногенного ризиків.  

Територія міста, з урахуванням переважного функціонального призначення, 
поділяється на селітебну, виробничу і ландшафтно-рекреаційну.  

Селітебна територія має таке призначення: розміщення житлового фонду, 
громадських будівель і споруд, у тому числі науково-дослідних комплексів, а також 
окремих комунальних і промислових об’єктів, які не вимагають утворення санітарно-
захисних зон; будівництво шляхів міського сполучення, вулиць, площ, парків, садів, 
бульварів та інших місць загального користування. 

Виробничу територію призначено для розміщення промислових підприємств і 
пов’язаних із ними об'єктів, комплексів наукових установ із дослідними виробництвами, 
комунально-складських об’єктів, споруд зовнішнього та приміського транспорту, споруд  
зовнішнього транспорту. 

Ландшафтно-рекреаційна територія включає міські ліси, лісопарки, лісозахисні 
зони, водоймища, сільськогосподарські та інші угіддя, які спільно з парками, садами, 
скверами і бульварами, розміщеними на селітебній території, формують систему 
відкритого простору. 

У межах зазначених територій виділяються різноманітні зони функціонального 
призначення: житлової забудови, громадських центрів, промислові, наукові і науково-
виробничі, комунально-складські, зовнішнього транспорту, масового відпочинку, 
курортні (у містах і селищах, які мають лікувальні ресурси), охоронюваних  ландшафтів. 

Крім того, виділяються зони можливого небезпечного землетрусу, можливого 
катастрофічного затоплення, можливих небезпечних геологічних явищ, радіоактивного 
забруднення, хімічного зараження, прикордонна зона, зона можливих руйнувань 
внаслідок збройного конфлікту, можливого утворення завалів, позаміська зона, для яких 
також розробляються і проводяться заходи щодо запобігання надзвичайних ситуацій. 

Зона можливого небезпечного землетрусу – територія, у межах якої інтенсивність 
сейсмічного впливу становить сім і більше балів. Розмір і місцезнаходження цієї зони 
визначається за картами сейсмічного районування відповідно до вимог Державних 
будівельних норм. 

Зона вірогідного затоплення – територія, межі якої можуть бути вкриті водою 
внаслідок стихійного лиха або руйнування гідротехнічних споруд. 

Зона вірогідного катастрофічного затоплення – територія, на якій передбачається 
загибель людей, сільськогосподарських тварин і рослин,  пошкодження, або знищення 
матеріальних цінностей, у першу чергу, будівель і споруд, а також збитки навколишньому 
середовищу. 

Зона можливого радіоактивного забруднення – територія або акваторія, на якій є 
можливим забруднення поверхні ґрунту, будівель і споруд, атмосфери, води, 
продовольства, харчової сировини радіоактивними речовинами, яке може викликати 
перевищення нижнього критичного значення доз опромінення населення. 

Зона можливого хімічного зараження – територія, у межах якої внаслідок 
пошкодження або руйнування ємностей із хімічно небезпечними речовинами можливе 
розповсюдження цих речовин у концентраціях або кількості, які становлять загрозу для 
людей, сільськогосподарських тварин і рослин упродовж певного періоду. 
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Зона можливих руйнувань – територія міст, інших населених пунктів і об'єктів 
економіки, на якій можливе виникнення надмірного тиску у фронті повітряної ударної 
хвилі, який дорівнює 0,3 кгс/см2 і більше, а також сейсмічний вплив, що спричиняє 
руйнування будівель, споруд і комунікацій. 

Зона можливого утворення завалів – частина зони можливих руйнувань, яка 
включає ділянки розташування будівель і споруд із прилеглою до них місцевістю, де слід 
чекати утворення завалів, обрушення конструкцій цих будівель і споруд. 

Позаміська зона – територія, розташована за межами зон можливих руйнувань, 
можливого радіоактивного забруднення, хімічного ураження, вірогідного катастрофічного 
затоплення і підготовлена для розміщення евакуйованого населення. 

Можливе часткове або повне накладання двох, і більше зон можливої небезпеки. 
На такій території запобіжні заходи проводяться від усіх видів небезпек відповідно до 
накладених зон. 

Слід відзначити, що з метою забезпечення безпеки виробництва і населення 
особлива увага приділяється розміщенню потенційно небезпечних об'єктів та селітебних 
територій. Проблеми розміщення зазначених об’єктів і територій знаходять своє 
вирішення під час прогнозування соціально-економічного розвитку країни, розробки 
генеральної схеми розміщення виробничих сил, схем розвитку галузей економіки, 
економічних районів і територій. 

 
 

4. Розроблення планів організаційних та інженерно-технічних 
заходів з попередження надзвичайних ситуацій. 
Планування запобіжних заходів здійснюється в рамках планів дій щодо запобігання 

і ліквідації НС, які розробляються на всіх рівнях системи цивільного захисту. До цих 
планів включаються заходи інженерно-технічного, технологічного характеру, 
організаційні та економічні заходи. Практичні заходи, що вимагають значних фінансових і 
матеріальних витрат, вирішуються в рамках національних, державних і територіальних 
цільових програм щодо запобігання НС. 

Конкретні заходи щодо запобігання НС реалізуються під час підготовки об'єктів 
економіки і систем життєзабезпечення населення до роботи в умовах НС. Ця підготовка 
здійснюється шляхом проведення вже наведених окремих заходів, реалізації планів і 
цільових програм, цілеспрямованої роботи об’єктів і галузей економіки у відповідних 
рамках функціонування. 

Інженерно-технічні заходи: проектування, розміщення, будівництво та 
експлуатація об’єктів інфраструктури, у тому числі й потенційно небезпечних об’єктів, 
здійснюється на основі проведення експертизи. 

Планування попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій на всіх рівнях 
полягає в розробленні ряду оперативних, мобілізаційних і адміністративно-організаційних 
документів. 

Основним плануючим документом на мирний час є „План дій щодо запобігання і 
ліквідації надзвичайних ситуацій”. План, розроблений на об’єкті, визначає завдання і 
терміни проведення заходів щодо захисту персоналу об’єкта в надзвичайних ситуаціях, дії 
керівного складу та служб надзвичайних ситуацій. Основу плану складає рішення 
керівника об’єкта на організацію і проведення важливих заходів. 

План включає два розділи і додатки. У першому розділі мають бути відображені 
характеристика об’єкта та оцінка можливої обстановки на його території. Другим 
розділом мають бути передбачені такі заходи: 

заходи при загрозі виникнення прогнозуємої надзвичайної ситуації (режим 
підвищеної готовності); 

заходи у разі виникнення надзвичайної ситуації (надзвичайний режим). У кожному 
з розділів викладено дії комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
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ситуацій, відділу (сектору), служб, рятувальних формувань і персоналу об’єкта (населення 
району) в ході проведення відповідних заходів. 

Додатки до плану включають: карту (схему) можливої обстановки при виникненні 
надзвичайної ситуації, календарний план основних заходів у разі загрози і виникнення 
надзвичайної ситуації, рішення голови об’єктової комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій по ліквідації стихійного лиха, розрахунок сил і заходів 
для виконання заходів і організація управління оповіщення і зв’язку. 

План дій щодо запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій потребує 
систематичного корегування з метою врахування змін, які виникли (не частіше одного 
разу на рік). Одним із важливих заходів, відображених в плані, є організація і проведення 
евакуаційних заходів. Також є підготовка сил і засобів для проведення аварійно-
рятувальних та інших невідкладних робіт. 

Визначення необхідної кількості, складу і забезпечення сил повинно здійснюватися 
на основі прогнозування і моделювання надзвичайних ситуацій, бути характерним для 
даного району. При цьому до уваги береться складніша з прогнозованих ситуацій. 

  

5. Запобігання та мінімізація наслідків надзвичайних ситуацій 
природного характеру. 
Запобігання надзвичайних ситуацій – це комплекс заходів, які проводяться 

завчасно і спрямовуються на максимально можливе зменшення ризику виникнення НС, а 
також на збереження здоров’я людей, зниження розмірів збитків природному середовищу 
і матеріальних втрат у разі їх виникнення. 

Діяльність щодо запобігання НС має пріоритет у порівнянні з іншими видами робіт 
із протидії цим ситуаціям. Це обумовлено тим, що соціально-економічні результати 
превентивних дій щодо відвернення НС та збитків, у більшості випадків, є більш 
важливими та ефективними для громадян, суспільства і держави, ніж їх ліквідація. 

Комплекс заходів щодо попередження НС природного та техногенного характеру 
включає організаційні, організаційно-економічні, інженерно-технічні і спеціальні заходи. 

Запобігання надзвичайних ситуацій, як у частині їх відвернення (зниження ризиків 
виникнення), так і у плані зменшення втрат та збитків від них (пом’якшення наслідків) 
проводиться за такими напрямками: 

- моніторинг і прогнозування надзвичайних ситуацій; 
- раціональне розміщення продуктивних сил на територіях з урахуванням  

природної і техногенної безпеки; 
- відвернення, у межах можливого, деяких несприятливих і небезпечних  

природних явищ та процесів шляхом систематичного зниження накопиченого руйнівного 
потенціалу; 

- відвернення аварій і техногенних катастроф шляхом підвищення технологічної 
безпеки виробничих процесів та експлуатаційної надійності обладнання; 

- розробка і здійснення інженерно-технічних заходів, спрямованих на усунення 
джерел надзвичайних ситуацій, пом’якшення їх наслідків, захист населення і  
матеріальних засобів; 

- підготовка об’єктів економіки і систем життєзабезпечення населення до роботи в 
умовах НС; 

- декларування промислової безпеки; 
- ліцензування діяльності об’єктів підвищеної небезпеки; 
страхування відповідальності за завдану шкоду внаслідок експлуатації об’єкту 

підвищеної небезпеки; 
- проведення державної експертизи у сфері запобігання НС; 
- державний нагляд і контроль з питань природної і техногенної безпеки; 
- інформування населення про потенційні природні та техногенні загрози на 

території, де воно проживає; 
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- підготовка населення у сфері захисту від НС. 
Реалізація зазначених напрямків здійснюється шляхом планування і виконання 

відповідних заходів. 
В основу заходів щодо запобігання надзвичайних ситуацій і зменшення можливих 

втрат та збитків від них покладено конкретні превентивні заходи наукового інженерно-
технічного і технологічного характеру, які здійснюються за видами природних і 
техногенних небезпек та загроз. Значна частина цих заходів здійснюється у рамках 
інженерного, радіаційного, хімічного, медичного, медико-біологічного і протипожежного 
захисту населення і територій від НС. 

Запобігання більшості небезпечних природних явищ пов’язане із значними 
труднощами через неможливість співставити їх потужність із можливостями людей 
(землетруси, урагани, смерчі тощо).  

Однак, існує цілий ряд небезпечних природних явищ і процесів, негативний 
розвиток яких можна зупинити цілеспрямованою діяльністю людей. До них можна 
віднести заходи щодо попередження градобою,  запобіжному сходженню лавин, 
завчасному спрацьовуванню селевих озер та тих, що утворилися внаслідок завалів русел 
гірських річок, а також інші випадки, коли систематичне зниження накопиченого 
потенціалу небезпечних природних явищ є ефективним. 

Превентивні заходи щодо зниження можливих втрат та збитків, зменшення 
масштабів НС також є багаточисельними та багатоплановими і здійснюються за багатьма 
напрямками. 

Одним із напрямків зниження масштабів НС є будівництво та використання 
захисних споруд різного призначення. До них слід віднести гідротехнічні захисні споруди, 
які захищають водоймища та водотоки від поширення радіаційного і хімічного 
забруднення, а також споруди, які захищають сушу і гідросферу від інших поверхневих 
забруднень. Гідротехнічні споруди (греблі, шлюзи, дамби тощо) використовуються для 
захисту від повені. До цих заходів слід віднести також і берегоукріплювальні роботи. Для 
зменшення збитків від зсувів, селів, обвалів, лавин застосовуються захисні інженерні 
споруди на комунікаціях і в населених пунктах гірської місцевості. 

Іншим напрямом зменшення масштабів НС - заходи щодо підвищення фізичної 
стійкості об’єктів до впливу уражаючих чинників у разі природних катастроф. 

Зазначені напрямки превентивних заходів можуть об'єднуватися в один – 
інженерний захист територій і населення від уражуючого впливу стихійного лиха, аварій, 
природних і техногенних катастроф. 

Важливим напрямком превентивних заходів, які сприяють зменшенню масштабів 
НС (особливо в частині втрат), є створення і використання систем своєчасного 
оповіщення населення, персоналу об’єктів та органів управління, яке дозволяє вжити 
своєчасних заходів щодо захисту населення. 

До організаційних заходів цього спрямування слід віднести: охорону праці і 
дотримання правил безпеки, утримання в готовності сховищ і укриттів, санітарно-
епідемічні і ветеринарно-протиепізоотичні заходи, завчасне відселення або евакуація 
населення з небезпечних зон, навчання населення, утримання в готовності органів 
управління і сил до ліквідації наслідків НС. 

 

6. Забезпечення техногенної безпеки на підприємствах та 
організаціях як складової частини цивільного захисту. 
Кодекс цивільного захисту України 
Глава 12. Забезпечення техногенної безпеки 
Стаття 50. Джерела небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій техногенного 

характеру 
1. Джерелами небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій техногенного 

характеру є: 
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1) потенційно небезпечні об’єкти та об’єкти підвищеної небезпеки; 
2) будівлі та споруди з порушенням умов експлуатації; 
3) суб’єкти господарювання з критичним станом виробничих фондів та 

порушенням умов експлуатації; 
4) ядерні установки з порушенням умов експлуатації; 
5) наслідки терористичної діяльності; 
6) гідротехнічні споруди; 
7) неконтрольоване ввезення, зберігання і використання на території України 

техногенно небезпечних технологій, речовин, матеріалів; 
8) надмірне та неврегульоване накопичення побутових і промислових відходів, 

непридатних для використання засобів захисту рослин; 
9) наслідки військової та іншої екологічно небезпечної діяльності; 
10) суб’єкти господарювання, на об’єктах яких здійснюються виробництво, 

зберігання та утилізація вибухонебезпечних предметів; 
11) об’єкти життєзабезпечення населення з порушенням умов експлуатації; 
12) інші об’єкти, що можуть створити загрозу виникнення аварії. 
Стаття 51. Забезпечення техногенної безпеки органами державної влади, органами 

місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання 
1. Діяльність із забезпечення техногенної безпеки є складовою виробничої, 

експлуатаційної та іншої діяльності відповідних посадових осіб і працівників підприємств, 
установ, організацій. Ця вимога відображається у відповідних статутах або положеннях. 

2. Забезпечення техногенної безпеки суб’єкта господарювання покладається на 
його керівника. 

3. Забезпечення техногенної безпеки під час проектування, будівництва об’єктів, 
будівель і споруд покладається на орган архітектури, замовників, забудовників, проектні 
та будівельні організації. 

4. Забезпечення техногенної безпеки в жилих приміщеннях державного, 
комунального, приватного житлового фонду, фонду житлово-будівельних кооперативів 
покладається на житлово-експлуатаційні організації, квартиронаймачів та власників 
квартир, а в жилих будинках приватного житлового фонду - на їх власників або наймачів, 
якщо це обумовлено договором найму. 

Стаття 52. Вимоги щодо дотримання техногенної безпеки 
1. Вимоги щодо дотримання техногенної безпеки повинні відповідати нормам 

захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, забезпечення санітарно-
епідеміологічного благополуччя, охорони навколишнього природного середовища, 
екологічної, пожежної та промислової безпеки, охорони праці, будівництва, а також 
вимогам національних стандартів. 

2. Вимоги щодо дотримання техногенної безпеки розробляються центральними 
органами виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями, суб’єктами 
господарювання відповідно до їх компетенції на підставі цього Кодексу та інших законів. 

 

7. Основні положення Кодексу Цивільного захисту України. 
Стаття 1. Відносини, що регулюються Кодексом цивільного захисту України 
1. Кодекс цивільного захисту України регулює відносини, пов’язані із захистом 

населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних 
ситуацій, реагуванням на них, функціонуванням єдиної державної системи цивільного 
захисту, та визначає повноваження органів державної влади, Ради міністрів Автономної 
Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, права та обов’язки громадян 
України, іноземців та осіб без громадянства, підприємств, установ та організацій 
незалежно від форми власності. 

Кодекс цивільного захисту України включає в себе наступні розділи: 
Розділ I. Загальна частина (статті 1-7) 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5403%D0%B0-17/paran4
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Розділ II. Єдина державна система цивільного захисту (статті 8-15) 
Розділ III. Повноваження суб’єктів забезпечення цивільного захисту (статті 16-29) 
Розділ IV. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій (статті 30-42) 
Розділ V. Запобігання надзвичайним ситуаціям (статті 43-70) 
Розділ VI. Реагування на надзвичайні ситуації та ліквідації їх наслідків (статті 71-

89) 
Розділ VII. Навчання осіб рядового і навчальницького складу служби цивільного 

захисту та рятувальників, керівного складу, фахівців, діяльність яких пов’язана з 
організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, підготовка органів 
управління та сил цивільного захисту (статті 90-92) 

Розділ VIII. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення заходів цивільного 
захисту (статті 93-98) 

Розділ IX. Комплектування органів управління та сил цивільного захисту, 
проходження служби цивільного захисту (статті 99-114) 

Розділ X. Соціальний та правовий захист осіб рядового і начальницького складу 
служби цивільного захисту, Працівників органів управління та сил цивільного захисту і 
осіб, звільнених із служби цивільного захисту (статті 115-129) 

Розділ XI. Заключна частина (статті 130-140) 
Розділ XII. Прикінцеві та перехідні положення 
Кодекс забезпечує комплексний підхід до вирішення завдань цивільного захисту: 

пріоритетність завдань, спрямованих на рятування життя та збереження здоровיя 
громадян; централізацію управління, єдиноначальність, підпорядкованість, статутну 
дисципліну Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, аварійно-рятувальних 
служб; відповідальність посадових осіб органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування за дотримання вимог законодавства з питань цивільного захисту. 

 

8. Методика ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки. 
Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки затверджено 

постановою КМ України  від 11 липня 2002 р. N 956 «Про ідентифікацію та декларування 
безпеки об'єктів підвищеної небезпеки»  { Із змінами, внесеними згідно з Постановами 
КМУ N 313 ( 313-2004-п ) від 11.03.2004, N 990 ( 990-2011-п ) від 21.09.2011, N 380 ( 380-
2013-п ) від 29.05.2013 }. 

1. Дія цього Порядку поширюється на всіх суб'єктів господарювання, у  власності  
або користуванні яких є об'єкти, де можуть використовуватися або виготовляються,  
переробляються, зберігаються чи  транспортуються  небезпечні  речовини  (далі  - 
потенційно небезпечні об'єкти),  а  також  на  всіх  суб'єктів господарювання,  які  мають 
намір розпочати будівництво потенційно небезпечних об'єктів. 

3. Суб'єкт господарювання, у власності або користуванні якого є  хоча  б  один  
потенційно  небезпечний об'єкт чи який має намір розпочати  будівництво такого об'єкта, 
організовує проведення його ідентифікації.  

4. Потенційно небезпечний об'єкт вважається об'єктом підвищеної небезпеки 
відповідного класу у разі, коли значення сумарної маси небезпечної або декількох 
небезпечних речовин, що використовуються або виготовляються, переробляються, 
зберігаються чи транспортуються на об'єкті, дорівнює або перевищує встановлений 
норматив порогової маси. 

Методика ідентифікації потенційно  небезпечних об'єктів затверджена наказом 
МНС України  від 23.02.2006  N 98 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 
березня 2006 р. за N 286/12160)  

1. Методика встановлює  єдиний  порядок проведення ідентифікації потенційно 
небезпечних об'єктів (далі - ідентифікація) з  метою вдосконалення організації їх 
державного обліку у процесі паспортизації та реєстрації у Державному  реєстрі 
потенційно небезпечних об'єктів (далі - Реєстр). 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5403%D0%B0-17/paran93
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5403%D0%B0-17/paran148
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5403%D0%B1-17/paran4
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5403%D0%B1-17/paran204
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5403%D0%B1-17/paran473
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5403%D0%B2-17/paran4
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5403%D0%B2-17/paran4
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5403%D0%B2-17/paran4
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5403%D0%B2-17/paran4
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5403%D0%B2-17/paran34
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5403%D0%B2-17/paran34
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5403%D0%B2-17/paran34
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5403%D0%B2-17/paran60
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5403%D0%B2-17/paran60
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5403%D0%B2-17/paran60
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5403%D0%B2-17/paran194
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5403%D0%B2-17/paran194
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5403%D0%B2-17/paran194
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5403%D0%B2-17/paran194
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5403%D0%B2-17/paran331
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5403%D0%B2-17/paran378
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2. Дія цієї Методики розповсюджується на осіб, які повинні зареєструвати 
небезпечні об'єкти, у тому числі осіб, відповідальних за об'єкти,  визначені  центральними  
та  місцевими органами  виконавчої  влади як такі,  що несуть загрозу виникнення 
надзвичайних ситуацій (далі - НС) та підлягають ідентифікації.  

3. Вимоги Методики не поширюються на транспортні засоби,  які перевозять 
небезпечні речовини рухомим складом залізничного транспорту, суднами, плавзасобами   
морського та річкового транспорту, літаками, іншими повітряними транспортними 
засобами та автомобільним транспортом.  

4. Методика  може  бути  використана  фахівцями  підприємств, установ,      
організацій та відповідними комісіями техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних  
ситуацій з метою належного виконання заходів, визначених  нормативно-правовими 
актами у сфері цивільного захисту населення, техногенної  безпеки та  охорони  довкілля,  
а  також  органів  виконавчої  влади,  які відповідають за безпечне функціонування  
потенційно  небезпечних об'єктів (далі - ПНО).  

5. Результати  ідентифікації, отримані відповідно до цієї Методики, можуть  
використовуватись  для  розробки  заходів  щодо попередження НС та підготовки до 
реагування на них 

 
Порядок проведення ідентифікації об'єктів господарської діяльності щодо 

визначення потенційної небезпеки  
8. Органи виконавчої влади, які відповідають за безпечне функціонування ПНО,  

територіальні та місцеві органи державного нагляду у сфері цивільного захисту,  
відповідно до своїх повноважень  встановлюють  терміни  проведення  ідентифікації та 
вживають заходів щодо забезпечення  своєчасності  та  повноти проведення ідентифікації. 

9. Ідентифікацію проводять відповідальні особи об'єктів господарської діяльності. 
10. Відповідальні особи  об'єктів  господарської  діяльності, які проводять 

ідентифікацію, узгоджують результати ідентифікації з місцевими органами державного 
нагляду у сфері цивільного захисту. 

11. Повідомлення про результати ідентифікації щодо визначення потенційної 
небезпеки надається до місцевого органу державного нагляду у сфері цивільного захисту 
для узагальнення результатів проведення ідентифікації.  

12. На підставі узагальнених результатів проведення ідентифікації місцеві органи 
державного нагляду у сфері цивільного захисту формують та щорічно  уточнюють  
переліки  ПНО  підвідомчої території.  

 
 

9. Порядок декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки. 
Порядок декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки затверджено 

Постановою КМ України  від 11 липня 2002 р. N 956 «Про ідентифікацію та декларування 
безпеки об'єктів підвищеної небезпеки»  { Із змінами, внесеними згідно з Постановами 
КМУ N 313 ( 313-2004-п ) від 11.03.2004, N 990 ( 990-2011-п ) від 21.09.2011, N 380 ( 380-
2013-п ) від 29.05.2013 }. 

1. Дія цього Порядку поширюється на всіх суб'єктів господарювання, у  власності  
або користуванні яких є об'єкти підвищеної небезпеки, а також на всіх суб'єктів 
господарювання, які мають намір розпочати будівництво об'єктів підвищеної небезпеки.  

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні,  наведеному в Законі України 
"Про об'єкти підвищеної небезпеки" ( 2245-14 ), а також  ДСТУ 2156-93 (Безпечність 
промислових підприємств. Терміни та визначення), ДСТУ 2960-94 (Організація    
промислового виробництва. Основні поняття. Терміни та визначення).  

3. Суб'єкт господарювання, у власності або користуванні якого є хоча б один об'єкт 
підвищеної небезпеки, організовує розроблення і  складання декларації безпеки об'єкта 
підвищеної небезпеки (далі - декларація безпеки) відповідно до вимог цього Порядку. 
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4. Для об'єктів підвищеної небезпеки, що експлуатуються, декларація  безпеки  
складається як самостійний документ, а для об'єктів підвищеної небезпеки, що  будуються  
(реконструюються, ліквідуються), - як складова  частина відповідної проектної 
документації. За наявності на одному виробничому майданчику декількох об'єктів 
підвищеної небезпеки складається одна декларація безпеки. 

5. Декларація безпеки повинна включати:  
результати всебічного дослідження ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику;  
оцінку готовності до експлуатації об'єкта підвищеної небезпеки відповідно до 

вимог безпеки промислових об'єктів;  
перелік прийнятих з метою зниження рівня ризику рішень і здійснених з метою 

запобігання аваріям заходів;  
відомості про заходи щодо локалізації і ліквідації можливих наслідків аварій.  
Для об'єкта підвищеної небезпеки, що експлуатується  або ліквідується, подається 

інформація про заходи,  що здійснюються, і про ті, що плануються.  
Для об'єкта підвищеної небезпеки, що будується або реконструюється, подається 

інформація про заходи, які передбачені проектною документацією та плануються до 
здійснення під час експлуатації.  

6. Для об'єктів підвищеної небезпеки, які ідентифіковані як об'єкти підвищеної  
небезпеки  1  класу,  результати  дослідження ступеня  небезпеки  та  оцінки рівня ризику, 
а також обґрунтування прийнятих  щодо безпечної експлуатації та локалізації і ліквідації 
наслідків  аварій  рішень подаються в декларації безпеки у розділі "Розрахунково-
пояснювальна частина". Оцінка рівня ризику проводиться згідно з Методикою визначення 
ризиків та їх прийнятних рівнів для декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки. 

10. Про можливе здійснення трансграничного впливу аварії на об'єкті підвищеної  
небезпеки суб'єкт господарювання інформує уповноважені органи, а також в 
установленому порядку через МЗС відповідні  органи  держав, території яких можуть 
зазнавати впливу таких  аварій, і пункт зв'язку для цілей оповіщення про промислові 
аварії,  який діє в Україні згідно з Конвенцією про трансграничний вплив промислових 
аварій ( 995_262 ) (1992 рік).  

11.Суб'єкт  господарювання, у власності або користуванні якого є об'єкти 
підвищеної небезпеки, надає будь-якій фізичній або юридичній особі на її аргументований 
запит можливість ознайомитися із змістом декларації безпеки, а також з  будь-якою  
іншою інформацією, яка стосується цих об'єктів.  

Дані про об'єкти підвищеної небезпеки, які є державною або комерційною   
таємницею, подаються  суб'єктом господарювання з урахуванням вимог відповідних 
нормативно-правових актів. 

18. Суб'єкти господарювання несуть відповідальність згідно із законодавством за  
повноту та достовірність відомостей, поданих у декларації безпеки.   


	Цивільний захист. Природні загрози та техногенні небезпеки, їх наслідки та профілактика. Ліквідація аварій



