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Загальні ознаки надзвичайних ситуацій









Техногенна безпека

Українське законодавство визначає:

«техногенна безпека» – відсутність ризику

виникнення аварій та/або катастроф на потенційно

небезпечних об’єктах, а також у суб’єктів

господарювання, що можуть створити реальну

загрозу їх виникнення.

Техногенна безпека характеризує стан захисту

населення і територій від надзвичайних ситуацій

техногенного характеру.

Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI (Редакція від 12.05.2017)

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5403-17




Прорив дамби: яка трагедія загрожує Україні

Через нашу країну проходить 

Дніпровський каскад 

водосховищ, уздовж якого 

є кілька найбільших дамб –

Київська, Кременчуцька гребля і 

Канівська дамба.

Побоювання в експертів викликає і 

стан греблі Кременчуцької ГЕС. Якщо 

станеться прорив на цій ділянці, 

через поганий технічний стан, дамби 

Дніпродзержинського і Каховського 

водосховищ також постраждають.

https://politeka.net/ua/news/406041-proryv-damby-kakaya-tragediya-grozit-ukraine-foto/

https://politeka.net/ua/news/406041-proryv-damby-kakaya-tragediya-grozit-ukraine-foto/


З настанням весни, коли виникає підвищений ризик паводків,

райони уздовж Південного Бугу стають зоною підвищеної

небезпеки, бо дамба Ладиженського водосховища перебуває вкрай

поганому стані. Якщо уявити найгіршу ситуацію – прорив дамби

гідрохвилею, потоки води якої можуть знищити реактори Південно-

Української АЕС, це призведе до катастрофи, масштабнішої за

вибух на Чорнобильській АЕС.
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НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ХАРАКТЕРУ



Кількісні показники надзвичайних ситуацій, що виникли у 

2019 році, порівняно із 2018 роком



Розподіл кількості надзвичайних ситуацій за 

класами та регіонами України



Розподіл кількості надзвичайних ситуацій, що виникли в 

регіонах України у 2019 році

https://www.dsns.gov.ua/ua/Dovidka-za-kvartal/99515.html



Динаміка кількості надзвичайних ситуацій, які сталися 

на території України протягом 2009-2018 років



Принципи та заходи захисту в умовах надзвичайної 

ситуації

Законом України «Про захист населення і територій від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру», виданий Президентом
України 8 червня 2000 року.

❑ Інформування та сповіщення
❑ Спостереження
❑ Укриття в захисних спорудах
❑ Евакуаційні заходи
❑ Інженерний захист
❑ Медичний захист
❑ Біологічний захист
❑ Радіаційний і хімічний захист

Основними заходами у сфері захисту населення і територій від НС 
техногенного та природного характеру є:



Пріоритетні завдання державної політики:

• зменшення кількості надзвичайних ситуацій;

• пом’якшення наслідків надзвичайних ситуацій;

• забезпечення прийнятного рівня ПТБ.

Сучасний стан природно-техногенної безпеки України, існуючі тенденції її

розвитку вимагають подальшої розробки та обґрунтування заходів з

удосконалення функціонування систем захисту населення і територій від

наслідків НС.

Особливої уваги потребує вирішення таких проблем:

1) пом’якшення негативних наслідків НС, і, по можливості, їх кількості;

2) визначення критеріїв оцінки рівня природно-техногенної безпеки;

3) удосконалення механізму державного регулювання та форм управління у

цій сфері.

Сучасний стан техногенної і природної 

безпеки (ПТБ) в Україні 



Загрози виникнення в Україні надзвичайних ситуацій техногенного
характеру визначаються:

• наявністю технічно складних виробництв;
• значним обсягом транспортування, зберігання й використання
небезпечних (шкідливих) речовин, матеріалів та виробів;
• накопиченням у великих кількостях відходів виробництва та
життєдіяльності;
• а також іншими техногенними факторами.

В Україні на сьогодні діє близько 10 тисяч
підприємств, установ і організацій, які
використовують у своїй діяльності радіаційно-
небезпечні технології та джерела іонізуючих
випромінювань (ДІВ).



20http://www.snrc.gov.ua/nuclear/doccatalog/document?id=389980
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Безпека людини у зоні прояву природних небезпек забезпечується
4-ма основними факторами:

❑ знанням особливостей перебігу природних явищ;
❑ умінням розпізнати наближення стихійного лиха і належним чином

підготуватися до нього;
❑ знанням прийомів рятування при конкретному стихійному лихові;
❑ психологічною підготовкою до дій в особливо складних умовах.

Природна безпека в Україні

Традиційними для України особливостями надзвичайних ситуацій природного

характеру упродовж останніх років є:

• виникнення НС внаслідок гідрометеорологічних явищ лише теплого періоду

(зливи, сильний вітер, град, підвищення рівнів води у річках);

• значне переважання кількості НС об’єктового та місцевого рівня, лише одна

НС досягла регіонального рівня;

• виникнення НС, пов’язаних із пожежами в природних екосистемах, у лютому і

листопаді та мінімальна кількість таких НС у літній пожежонебезпечний період.



Найбільш руйнівними екзогенними геологічними процесами в Україні є

зсуви, які розвиваються разом з:

а) абразією на узбережжях морів та лиманів;

б) переробкою берегів водосховищ;

в) селями у горах та передгір’ях;

г) ерозією по берегах річок та схилах балок.

Причиною зсуву може бути:

• перезволоження ґрунту від дощових опадів або танення снігу;

• підвищення рівня ґрунтових вод;

• землетруси;

• підмив схилів;

• непродумана діяльність людини (вибухові та земляні роботи, вирубка лісу на

схилах пагорбів тощо).

Об’єм ґрунту, який зміщується під час зсуву, може становити від кількох сотень до

тисяч мільйонів кубометрів, а швидкість руху ґрунту коливається від декількох метрів

на рік до декількох метрів на секунду.



СТАТИСТИЧНА ДОВІДКА

Розподіл зсувонебезпечних територій по України є вкрай 

нерівномірним

Назва показника
Україна

(в цілому)
Полтавська

область
Відносна

частка

Площа адміністративної одиниці, 
тис. км2 603,7 28,8 4,8%

Загальна кількість зсувів, одиниць 22937 824 3,6%

Площа зсувів, км2 2134, 92 63,9 3,0%

Кількість активних зсувів, одиниць 1751 4 0,2%

Площа активних зсувів, км2 92,61 0,0014 0,0015%

Кількість зсувів на забудованій 
території, одиниць

2426 116 4,8%

Кількість господарських об’єктів в 
зоні зсувів, одиниць

1614 20 1,2%



Можливі наслідки зсувів:

• руйнування житлових та виробничих будівель, потенційно

небезпечних об’єктів, інженерних та дорожніх споруд,

магістральних трубопроводів та ліній електромереж, систем

життєзабезпечення;

• травмування та загибель людей;

• перекриття русел річок, внаслідок чого можуть виникати

катастрофічні затоплення прилеглих територій.



Геологічні процеси проявляються в Україні здебільшого у вигляді

землетрусів.

Причини виникнення землетрусів:

• рух літосферних плит, який зумовлений тепловими процесами всередині

Землі;

• зміна активності Сонця;

• наслідки діяльності людини (штучні водосховища, розробка корисних

копалин, видобування нафти й газу тощо).

Найбільш сейсмонебезпечними областями в Україні є Закарпатська,

Івано-Франківська, Чернівецька, Одеська області та Автономна Республіка

Крим.





Статистична довідка

За оцінками страхової компанії «МunichRe», із 234-х наймасштабніших
природних катастроф, що сталися у 1950–2000 роках:

38% припадає на шторми;
29% – на землетруси;
27% – на повені і
6% – на всі інші види природних небезпек.

При цьому найбільша кількість загиблих під час природних катастроф
припадає на:

сильні землетруси – 47%;
шторми – 45%;
повені – 7%;
інші види небезпек – 1%.

Економічні втрати мають таку структуру:

35% – від землетрусів;
30% – від повеней;
28% – від штормів;
7% – від інших небезпек.



У промисловому комплексі України функціонують численні хімічно-
небезпечні об’єкти (ХНО), на яких зберігається або використовується у
виробничій діяльності значна кількість хімічно-небезпечних речовин
(ХНР), переважно хлору й аміаку.

Найбільшу кількість хімічно небезпечних об’єктів зосереджено у східних

областях України, а саме у: Донецькій обл. – 158; Дніпровській обл. – 108;

Луганській обл. – 78; Харківській обл. – 81.



Хімічне виробництво супроводжується утворенням великої кількості
відходів і побічних продуктів, які не утилізуються, а складуються у
відвалах, хвостосховищах.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
У середньому із 100 % хімічної сировини, як переробляється, у готову

продукцію перетворюється близько 30…40%,
решта 60…70% – це небезпечні відходи.

Найпоширенішими небезпечними хімічними речовинами на
підприємствах хімічної промисловості є:
аміак, хлор, двоокис азоту, акрилонітрил, сірчистий ангідрид,
концентрована азотна та сірчана кислоти, метанол, бензол,
карбамідоаміачні суміші, їдкий натрій, формалін тощо.



Хімічні могильники в заручниках «ЛДНР»



До вибухопожежонебезпечних об’єктів в Україні належить значна кількість
хімічних, нафто- і газопереробних, коксохімічних, металургійних,
машинобудівних та інших підприємств.

Ризик виникнення пожеж на цих підприємствах є високим.

СТАТИСТИЧНА ДОВІДКА
Найвищий рівень пожежовибухонебезпеки мають підприємства та об’єкти

нафтогазового, нафтохімічного та нафто газопереробного комплексу, до
якого належить значна кількість пожежовибухонебезпечних об’єктів, а
саме:

• об’єкти комплексної підготовки нафти й газу, одиниць 200
• магістральні трубопроводи, тис. км 43
• підземні сховища газу, одиниць 13
• газорозподільні станції, одиниць 1300
• газопроводи систем газопостачання населених пунктів, тис. км 230
• системи газопостачання промислових підприємств, одиниць 70000
• виробництва вибухових речовин та утилізації непридатних
боєприпасів, одиниць

6

• нафтопереробні заводи, одиниць 12
• газопереробні заводи, одиниць 5



На території України продовжується процес накопичення відходів. Загальний

їх обсяг становить близько 35 млрд тонн. Щорічно утворюється 780…800

млн тонн нових відходів.

Зверніть увагу!

Домінуючу частку відходів (понад 75%) становлять промислові відходи:

розкривні супутні породи, шлами, продукти збагачення корисних

копалин, металургійні шлаки тощо. Найбільша їх кількість утворюється на

підприємствах гірничо-металургійної, хімічної промисловості та

енергетики.

В Україні щороку утворюється близько 46 млн. м3 твердих побутових

відходів. Для їх збереження створено 4,5 тис. сміттєзвалищ і полігонів,

загальною площею майже 7,6 тис. гектарів.



❑ розроблення організаційних заходів і засобів, спрямованих на

попередження аварій, які можуть супроводжуватися загибеллю людей,

виходом із ладу обладнання, забрудненням навколишнього середовища

шкідливими викидами і т. п.;

❑ розроблення технічних заходів і засобів, спрямованих на захист

персоналу, запобігання матеріальним збиткам і шкоди довкіллю;

❑ завчасне розроблення заходів, спрямованих на захист від можливих

диверсій, включаючи прояви тероризму, особливо на радіаційно-

небезпечних і хімічно-небезпечних підприємствах, а також об’єктах

життєзабезпечення населення;

❑ розроблення планів рятувальних та інших невідкладних робіт по

ліквідації наслідків і відновленню нормального режиму роботи

підприємств і адміністративно-територіальних утворень загалом.

Серед пріоритетів у сфері забезпечення техногенної безпеки в

Україні фахівці виділяють превентивні й профілактичні заходи,

головним чином:



Рік Місце Вид та об’єкт Наслідки і масштаб

1957 С. Киштим, 
Урал, СССР

Викид радіоактивних 

речовин на 
оборонному заводі

Зараження радіонуклідами 15 тис. кв.км
території з населенням 10 тис. людей

1976 м. Севезо
(біля Неаполя), 

Италія

Аварійний викид 

діоксину на хімічному 
заводі

Поширення газової хмари, отруєння сотень 

людей, забруднення території на кілька десятків 
років.

1984 м. Мехіко, 
Мексика

Аварія на сховищі 
вуглеводів

Пожежа, загинули від отруєння 500 чол., 
Поранено 7 тис. чол.

1984 м. Бхопал

Мадхья-
Прадеш, Індія

Аварія на хімічному 

заводі компанії Union 

Carbide з викидом 
метілізоціаната

Смерть, принаймні, 18 000 осіб, з них 3000 

загинули безпосередньо в день аварії. Загальна 
кількість постраждалих 150 - 600 тисяч чоловік.

1986 м. Чорнобиль, 
СССР

Аварія на атомній 

електростанції з 

руйнуванням ядерного 
реактора

31 людина загинула протягом перших трьох 

місяців; від 60 до 80 осіб за 15 років. Більше 115 

тис. чоловік евакуйовані. Понад 600 тис. чол. 
брали участь у ліквідації наслідків

1989 Башкірія, 
СССР

Аварія на 

трубопроводі 
нафтопродуктів

Вибух газової хмари, залізнична катастрофа, 

загибель близько 1300 чол., Близько 1000 
поранено



Види і класифікація  ризиків

Ризик — поєднання ймовірності та наслідків настання
несприятливих подій.

Також ризиком часто називають безпосередньо 
певну подію, здатну принести кому-небудь збиток.

Сам «ризик» має характерні властивості:

1. Невизначеність. Ризик існує тоді і тільки тоді, коли можливо не єдиний
розвиток подій.

2. Збиток. Ризик існує, коли результат може призвести до збитку (збитку) або
іншому негативному (тільки негативному!) Наслідку.

3. Наявність аналізу. Ризик існує, тільки коли сформована суб’єктивна думка
«припускає» про ситуацію і дана якісна чи кількісна оцінка негативної події
майбутнього періоду (в іншому випадку це загроза або небезпека).

4. Значимість. Ризик існує, коли певна подія має практичне значення і зачіпає
інтереси хоча б одного суб’єкта. Ризик без власності не існує.



Величина ризику

Один і той самий ризик (за величиною) може бути
викликаний або високою імовірністю відмови з незначними

наслідками (відмова якоїсь із систем автомобіля), або
низькою ймовірністю відмови з високим рівнем шкоди

(відмова система на АЕС).



Математичне визначення ризику

 Для оцінки ступеня небезпеки важливі не тільки частота (або ймовірність) 
її появи, але і тяжкість наслідків для індивідуума, суспільства або 
навколишнього середовища.

 Щоб зробити цю оцінку кількісної, в даний час вводять поняття ризику 
R, що визначається як добуток ймовірності Р несприятливої події 
(аварії, катастрофи і т.д.) і очікуваного збитку У в результаті цієї події.

(1)

або

(2)

якщо можуть мати місце кілька (i) несприятливих подій 
з різними ймовірностями і відповідними їм збитками.



Класифікація ризиків
у залежності від причини виникнення

пов'язані з проявом стихійних сил природи:
землетруси, повені, підтоплення …

пов'язані з небезпеками від технічних
об'єктів

пов'язані з забрудненням навколишнього
природного середовища

пов'язані з небезпекою втрат у результаті
фінансово-господарської діяльності



Категорії ризиків

для аналізування й управління техногенною безпекою

❑ індивідуальний ризик – це ризик, якому піддається
індивідуум у результаті впливу досліджуваних факторів
небезпеки

❑ потенційний територіальний ризик – просторовий
розподіл частоти реалізації негативного впливу певного рівня

❑ соціальний ризик – залежність частоти подій, у яких
постраждало на тому або іншому рівні число людей більше
визначеного, від цього числа людей

❑ колективний ризик – очікуване число смертельно
травмованих у результаті можливих аварій за певний період
часу

❑ прийнятний ризик – рівень ризику, з яким суспільство в
цілому готове миритися заради одержання певних благ
або вигід у результаті своєї діяльності



Індивідуальний ризик

Індивідуальний ризик – імовірність (або частота) ураження 
окремого індивідуума в результаті впливу досліджуваних 
факторів небезпеки при реалізації несприятливої випадкової події.

Наприклад, для цілей радіаційної безпеки при опроміненні протягом року 
індивідуальний ризик RІ скорочення тривалості періоду повноцінного 
життя в результаті виникнення важких наслідків від детермінованих 
ефектів консервативно приймається рівним:

 де - число смертей у рік з причини, що розглядається;

- чисельність населення на розглянутій території в

оцінюваному році.



Індивідуальний ризик

Цей вид ризику розглядається в якості первинного й
основного поняття,

❑ по-перше, у зв’язку із пріоритетом людського життя
як вищої цінності й,

❑ по-друге, у зв'язку з тим, що саме індивідуальний
ризик може бути оцінений по більших вибірках з 
достатнім ступенем вірогідності, що дозволяє визначати 
інші важливі категорії ризику (наприклад, потенційний 
територіальний) при аналізі техногенних небезпек і 
здійснювати встановлення прийнятного й неприйнятного 
рівнів ризику.



Індивідуальний ризик

Індивідуальний ризик вимірюється ймовірністю загибелі
у розрахунку на одну людину в рік.

У випадку, якщо є ризик для якої-небудь групи людей певної професії
або спеціального роду діяльності, пов'язаних з підвищеною
небезпекою, доцільно їхній ризик відносити до однієї години
роботи або одного технологічного циклу.

Аналогічно може бути визначено індивідуальні ризики каліцтв,
захворювань, втрати працездатності й т.п.

Якщо говориться, що індивідуальний ризик для пасажирів цивільної
авіації становить 10-4 1/рік, то в статистичному плані це означає,
що варто очікувати один смертельний результат у результаті
нещасного випадку, пов'язаного з відмовою на літаку, на 10 тис.
пасажирів у рік.



Індивідуальний ризик

Індивідуальний ризик при техногенних небезпеках в

основному визначається потенційним територіальним

ризиком й імовірністю знаходження людини в районі

можливої дії небезпечних факторів.

При цьому індивідуальний ризик багато в чому визначається

кваліфікацією й навченістю індивідуума діям у

небезпечній ситуації, його захищеністю.

Під час аналізу техногенного ризику звичайно не проводиться

розрахунок індивідуального ризику для кожної людини, а

оцінюється індивідуальний ризик для груп людей, що

перебувають протягом більш-менш однакового часу в

небезпечних зонах й однакових засобах захисту.



Категорії індивідуального ризику і орієнтовні 

значення 1/рік



Колективний ризик

Кількісною інтегральною мірою небезпеки є
колективний ризик, що визначає масштаб
очікуваних наслідків для людей від потенційних
аварій або інших негативних впливів.

Колективний ризик визначає очікуване число
смертельних випадків у результаті аварій на
розглянутій території за певний період часу.



Потенційний територіальний ризик

Комплексною мірою ризику, що характеризує небезпечний об'єкт
(територію), є потенційний територіальний ризик – просторовий
розподіл імовірності (або частоти) реалізації негативного впливу
певного рівня.

Потенційний територіальний ризик є потенціалом максимально 
можливого ризику для конкретних об'єктів впливу, що 
перебувають у даній точці простору.




