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Изучены нормативно-правовые документы, касающиеся распределения субъектов хозяйственной деятель-
ности по степени риска в сфере экологической безопасности. Определены основные вопросы, которые не были 
учтены в исследуемых документах.  
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Legal standard documents for potentially risk objects are considered in the paper. Basic problems, which were not 

taken into account in documents, are determined.  
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Вступ. Людство завжди жило в умовах реальних проявів загроз існуванню та потенційних 

ризиків. За останні роки суттєво посилилась техногенна складова цих загроз [1]. Сучасні 
умови розвитку науково-технічного прогресу призводять до деградації навколишнього при-
родного середовища. Ці процеси стимулюють людство до термінового вжиття запобіжних 
заходів, одним із яких є забезпечення працездатного функціонування системи управління те-
хногенно-екологічною безпекою (ТЕБ). Крім того, надзвичайно важливою умовою ефектив-
ного функціонування такої системи є її правове забезпечення. 
У роботі [2] авторами були проаналізовані матеріали щодо реалізації механізму правового 

забезпечення системи управління ТЕБ потенційно небезпечних об’єктів (ПНО) в Україні, 
який включає заходи правового забезпечення системи управління ТЕБ ПНО, перелік органів, 
які здійснюють відповідні заходи та перелік законодавчих актів, які регулюють питання що-
до ПНО.  
Мета роботи. Розглянуто питання щодо критеріїв розподілу суб’єктів господарювання за 

ступенями ризику в галузі екологічної безпеки, які представлені в нормативно-правових до-
кументах [3, 4], та визначено деякі неточності в них (табл.1).  
Матеріал і результати дослідження. Визначимо, як трактується термін „ризик” в зако-

нодавстві України: 
1) у значенні, встановленому Законом України «Про об’єкти підвищеної небезпеки», ри-

зик – це ступінь імовірності виникнення певної негативної події, яка може відбутися в пев-
ний час або за певних обставин на території об’єкта підвищеної небезпеки і/або за його ме-
жами [5]; 

2) згідно Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері го-
сподарської діяльності» ризик - кількісна міра небезпеки, що враховує ймовірність виник-
нення негативних наслідків від здійснення господарської діяльності та можливий розмір 
утрат від них [6]. У літературі зустрічається різне тлумачення терміну «ризик». У науковій 
галузі розрізняють поняття природного, екологічного ризиків, ризику промислового підпри-
ємства, ризику віддалених наслідків і ін. Під загальним ризиком розуміють комбінований 
ефект, обумовлений різними природними (геодинамічними) та техногенними збудженнями 
(впливами), які можуть сукупно діяти на стан певного об’єкту та спричиняти виникнення в 
ньому негативних реакцій, що створюють передумови для надзвичайних (аварійних) ситуа-
цій, реалізація яких носить імовірнісний характер.   
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Таблиця 1 – Порівняльна таблиця нормативно-правових документів, що стосуються критеріїв розподілу 
                      суб’єктів господарювання за ступенем ризику 
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Постанова КМУ від 19 березня 2008 р. № 212 
„Про затвердження критеріїв розподілу суб’єктів господарювання за сту-
пенем ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного 
середовища та періодичність здійснення заходів державного нагляду (кон-

тролю)” [5] 

? 

Постанова КМУ від 28 травня 2008 р. № 493 
„Про затвердження критеріїв розподілу суб’єктів господарювання за ступенем ризику 
від провадження господарської діяльності для безпеки життя і здоров’я населення,  навко-
лишнього природного середовища та періодичність здійснення заходів державного на-

гляду (контролю)” [6] 

Критерії віднесення суб’єктів господарювання Суб’єкти господарювання 
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1) об'єкти підвищеної небезпеки, потенційно небезпечні об'єкти і та-
кі, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави; 

2) аварійно-рятувальні служби та формування, утворені відповідно до 
ЗУ "Про аварійно-рятувальні служби", ін. нормативно-правових актів; 

потенційно небезпечних об’єктів, в обігу яких 
перебувають небезпечні речовини 

І і ІІ класу небезпеки 

3) об'єкти виробництва, зберігання, транспортування, використання, 
захоронення, знищення та утилізації отруйних речовин, у тому числі 
продуктів біотехнології та інших біологічних агентів,  переліки  та  

класи небезпеки яких визначені постановами КМУ  
від  20.06.1995р. № 440 і від 17. 08.1998 р. № 1287 

об’єктів, що забезпечують перевезення небез-
печних вантажів 

4) бази, склади, арсенали боєприпасів і військового озброєння; 
5) об'єкти  утилізації  боєприпасів, небезпечних речовин і матеріалів; 

2) провад-
ження діяль-
ності, яка : 

спричиняє викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря обсягом більш як 5 тис. 

тонн/рік 

6) радіаційно небезпечні об'єкти (крім АЕС), підприємства з виготов-
лення і переробки відпрацьованого ядерного палива, підприємства із 
захоронення радіоактивних відходів, науково-дослідні та проектні 

організації, що працюють з ядерними реакторами; водоспоживання і водовідведення  
більш як 25 тис. м3/рік 7) хвостосховища, шламонакопичувачі, накопичувачі токсичних 

відходів та гідротехнічні споруди, перелік яких затверджено постано-
вою КМУ від 16.11.2002  р. № 1788 призводить до утворення та розміщення відхо-

дів І і ІІ класу небезпеки більш як 100 
тонн/рік або інших відходів - більш як 1 тис. 

м3/рік 

8) об'єкти, що підлягають постійному та обов'язковому обслугову-
ванню державними аварійно-рятувальними службами,  перелік яких 

затверджено постановою КМУ від 4.08.2000 р. № 1214 
пов’язана з вирубкою лісу, використанням вод-
них живих ресурсів, веденням мисливського 
господарства та забезпеченням природно-

заповідного фонду. 

9) об'єкти з масовим перебуванням людей, стадіони, ринки, рекреа-
ційні зони, місця відпочинку населення (турбази, водні об'єкти тощо); 

10) захисні споруди цивільного захисту (цивільної оборони). 
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1) об'єкти, що за прогнозами можуть опинитися у зоні можливого 
ураження у разі виникнення надзвичайної ситуації на об'єкті підви-

щеної небезпеки та потенційно небезпечному об'єкті; 

потенційно небезпечних об’єктів, в обігу яких 
перебувають небезпечні речовини 

ІІІ і ІV класу небезпеки 

2) об'єкти, розташовані на територіях з небезпечними гідрологічними 
та геологічними процесами; 

3) об'єкти, розташовані на територіях, що за прогнозами можуть опи-
нитися у зоні можливого затоплення у разі прориву або руйнування 

гідроспоруди; 
4) об'єкти інфраструктури життєзабезпечення населення та населених 

пунктів; 

2) провад-
ження діяль-
ності, яка: 

спричиняє викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря в обсязі близько 5 тис. 

тонн/рік 

5) будівлі та споруди з покрівлею площею понад 1000 м2, виготовле-
ною з використанням вантових та арочних конструкцій; 

6)навчальні та дошкільні заклади, домоуправління, інші суб'єкти гос-
подарювання, що згідно з нормативно-правовими актами проводять 

навчання населення діям у надзвичайній ситуації; 
водоспоживання і водовідведення до 25 тис. 

м3/рік 
призводить до утворення та розміщення відхо-

дів І і ІІ класу небезпеки близько 100 
тонн/рік або інших відходів – близько 1 тис. 

м3/рік 

7) проектні та експертні, інші організації, діяльність яких пов'язана із 
забезпеченням техногенної безпеки у сфері цивільного захисту. 
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наявність 
об’єктів, що 

не належать до високого або середнього ступе-
ня ризику для НПС та 

суб'єкти, що не віднесені до суб'єктів господарювання з високим та середнім 
ступенем ризику 

не підлягають державному обліку 
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Як зазначалося в попередній статті авторів [2], на сьогодні велика увага приділяється нау-
ковому обґрунтуванню необхідності проведення саме превентивних (попереджувальних) за-
ходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям природного та техногенного походження, 
серед яких особливе місце належить оцінюванню ризику. Невід’ємною складовою системи 
управління ТЕБ ПНО є розгляд та оцінка ступеня небезпеки від негативного прояву тих чи 
інших природних небезпечних явищ і техногенних чинників, які включають у себе поняття 
ризику.  
З урахуванням вищезазначеного можна стверджувати, що важливим є узгодження науко-

вого та нормативно-правового порозуміння в питаннях, які стосуються створення єдиної ме-
тодологічної бази щодо оцінювання ризику [7]. Неприпустимою є існуюча ситуація, яка міс-
тить багато суперечностей та створює труднощі при практичному використанні оцінки ризи-
ків. У підтвердження цього далі в статті розглянуто нормативно-правові документи [3,4], які 
ілюструють саме таку ситуацію. 
Постановами КМУ від 19 березня 2008 р. № 212 і від 28 травня 2008 р. № 493 затверджено 

критерії розподілу суб’єктів господарської діяльності за ступенем ризику: високий, середній 
і незначний. Зупинимося детальніше на змісті цих двох постанов.  
Вони мають схоже формулювання назви і речень у самому тексті постанов (табл.1). Пос-

танова від 28 травня 2008 р. не містить посилання на попередню.  
У Постанові від 28 травня 2008 р. № 493 визначені критерії розподілу суб’єктів господар-

ської діяльності від провадження господарської діяльності (табл. 2), але за цими критеріями 
вони не розмежовані на високий, середній та незначний ступені ризику. Далі у постанові 
приводиться перелік суб’єктів господарювання вже розподілених за критеріями (табл. 1). Як 
саме здійснено розподіл в Постанові не описується. 

 
Таблиця 2 – Критерії розподілу, приведені в Постанові КМУ від 28 травня 2008 р. 
                      № 493 

 

Критерії оцінки ступеня ризику 
1) наявність хімічних, біологічних, радіаційних, вибухо-, пожежо- та інших небезпечних речовин 

і матеріалів; 
загрози від потенційно небезпечних об'єктів, об'єктів підвищеної небезпеки; 

загрози від небезпечних гідрологічних (підтоплення, затоплення територій) та гео-

логічних процесів (ґрунти, що просідають, підроблювальні території, карстоутво-

рення, зсуви, обвали, селі, лавини, землетруси тощо); 

гідротехнічних споруд, хвостосховищ, шламонакопичувачів, накопичувачів токсич-

них відходів; 

будівель і споруд,  що належать до аварійно небезпечних об'єктів; 

об'єктів інфраструктури життєзабезпечення населення та населених пунктів (енерго-

, тепло-, газо-, водо- та інших видів постачання); 

будівель із покрівлею площею понад 1000 кв. метрів, виготовленою з використан-

ням вантових та арочних конструкцій; 

2) чисельність людей,  що за прогнозами можуть  постійно  або тимчасово  перебувати  на  об'єктах та 

у місцях масового скупчення населення; 

3) належність підприємств до ПНО, ОПН і таких, що мають стратегічне значення для економіки та 

безпеки держави. 
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Розбіжність у періодичності здійснення державного нагляду (табл. 3). У Постанові КМУ від 19 
березня 2008 р. № 212 конкретизовано періодичність здійснення саме планових заходів. Ознайомив-
шись із Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері госпо-
дарської діяльності», робимо висновок, що в Постанові КМУ від 28 травня 2008 р. № 493 
йдеться також про планові заходи, які здійснюються за місцем провадження господарської 
діяльності суб’єкта господарювання або його відокремлених підрозділів, або у приміщенні 
органу державного нагляду (контролю) у випадках, передбачених законом. 
  

Таблиця 3 – Порівняння періодичності заходів державного нагляду (контролю) 
  

 
 Висновки. 1. В результаті детального вивчення цих документів зроблено висновок, що 

постанова № 212 стосується суб’єктів господарювання, які в процесі своєї діяльності утво-
рюють викиди, відходи та використовують потенційно небезпечні технології, що призводять 
до інших забруднень навколишнього природного середовища та становлять певний ступінь 
ризику виникнення негативних подій.  

2. У даній постанові критерії розподілу суб’єктів господарювання мають кількісне вира-
ження.  

3. Постанова № 494 стосується суб’єктів господарювання, які результатом («проваджен-
ням») своєї господарської діяльності становлять небезпеку, що враховує ймовірність виник-
нення негативних наслідків від здійснення господарської діяльності. Але якщо суб’єкт гос-
подарювання може бути віднесений до обох постанов, наприклад, до середнього ступеню ри-
зику, тоді якою буде періодичність здійснення державного контролю, якщо в одній постанові 
проведення таких заходів передбачається здійснювати один раз на два роки, а в іншій один 
раз на три роки.  

4. На сьогодні Україні притаманні такі недоліки формування законодавства, що регулює 
питання у галузі екологічної безпеки, як фрагментарна розробка і відсутність системного пі-
дходу, які, в свою чергу, призводять до дублювання нормативних вимог регулювання, впро-
вадження, а у випадку, який розглядається у статті, державного нагляду (контролю). 
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