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Україна має на своїй території велику кількість промислових 

підприємств. Значна їх частина - це потенційно небезпечні об’єкти (далі – 
ПНО), діяльність яких пов’язана з виробництвом, переробкою та зберіганням 
сильнодіючих отруйних, вибухонебезпечних і пожежонебезпечних речовин. 
Враховуючи світові тенденції в переробці відходів виробництва та сміття, 
розвитку безвідходного циклу виробництва та інші прогресивні технології в 
сфері природозбереження не можна оминути увагою важливий, на 
сьогоднішній день, Державний реєстр потенційно небезпечних об’єктів (далі – 
ДРПНО), який включає понад 23 тис. об`єктів.  

Включення об'єктів підвищеної небезпеки до ДРПНО є складовою 
соціально-економічного механізму забезпечення безпеки населення і захисту 
навколишнього середовища від аварій та катастроф. 

Об’єкт підвищеної небезпеки - це об'єкт, на якому використовуються, 
виготовляються, переробляються, зберігаються або транспортуються одна або 
кілька небезпечних речовин чи категорій речовин у кількості, що дорівнює або 
перевищує нормативно встановлені порогові маси, а також інші об'єкти як такі, 
що відповідно до закону є реальною загрозою виникнення надзвичайної 
ситуації техногенного та природного характеру. До ДРПНО відносяться: 

- об’єкти, на яких використовуються, виготовлюються, перероблюються, 
зберігаються або транспортуються небезпечні речовини; 

- гідротехнічні споруди для використання водних ресурсів, а також для 
боротьби з шкідливим впливом вод; 

- сховища промислових відходів. 
Декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки здійснюється з 

метою запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного та природного 
характеру, а також забезпечення готовності до локалізації, ліквідації 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків. 
Декларування є механізмом попередження або зменшення шкідливого впливу 
при надзвичайних ситуаціях на ПНО. 

Декларація безпеки це документ, який визначає комплекс заходів, що 
проводяться на об’єктах господарювання з метою запобігання аваріям, а також 
забезпечення готовності до локалізації, ліквідації аварій та їх наслідків. 

Одним з основних завдань декларування є покладання на керівників 
об’єктів господарювання обов’язків щодо здійснення комплексу робіт з оцінки 
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небезпеки експлуатованих ним об’єктів з урахуванням запроваджених заходів 
щодо запобігання виникненню і розвитку аварій. 

Основи декларування промислової безпеки небезпечних виробництв 
визначають Закони України «Про захист населення і територій від 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», «Про об’єкти 
підвищеної небезпеки», а також нормативно-правові акти Кабінету Міністрів 
України, зокрема, Постанова № 956 від від 11 липня 2002р. «Про ідентифікацію 
та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки». 

Відповідно до цих нормативно-правових актів розроблення декларацій 
промислової безпеки передбачає: 

–  всебічну оцінку ризику аварій і пов’язані з ними загрози; 
–  аналіз достатності запроваджених заходів щодо запобігання, 

забезпечення готовності організації до експлуатації ПНО;  
–  розроблення заходів, спрямованих на зниження масштабів наслідків 

аварій і розміру збитків, завданих у разі аварії; 
–  обов’язковість розроблення декларації промислової безпеки ПНО; 
–  розробку декларації промислової безпеки у складі проектної 

документації на будівництво, розширення, реконструкцію, технічне 
переоснащення, консервацію і ліквідацію небезпечного виробництва; 

–  затвердження керівником організації, яка експлуатує об’єкт 
підвищеної небезпеки, декларації промислової безпеки.  
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Згідно із Конституцією України кожна людина має право на 

підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом [1, с. 24]. Право без 
обмежень здійснювати діяльність, яка не заборонена законодавством і не 
суперечить йому, становить один із визначальних принципів господарювання. 
При цьому, держава, відповідно до статті 42 Конституції України, захищає 
права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх 
видів послуг і робіт [1, с. 24]. 

Система державного нагляду та контролю в Україні на сьогоднішній день 
перебуває в процесі становлення. Однією з першочергових проблем державного 
нагляду та контролю в Україні є вдосконалення нормативно-правової бази. 

Державна експертиза об’єктів господарювання – це структурний 
підрозділ центрального апарату Міністерства праці та соціальної політики 


