10. ПРАВОВА ОСНОВА МЕНЕДЖМЕНТУ
ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
Правовою основою безпеки життєдіяльності є Конституція України,
Законодавство України про охорону здоров’я, закони України “Про надзвичайний
стан”, «Про порядок класифікації надзвичайних ситуацій», “Про захист населення
і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”,
«Про правові засади цивільного захисту», «Про захист населення від інфекційних
хвороб», Про захист людини від впливу
іонізуючого випромінювання» «Про
охорону навколишнього середовища», «Про охорону земель», «Про охорону праці»,
“Про перевезення небезпечних вантажів”, “Про мобілізаційну подготовку та
мобілізацію”, “Про захист населення від інфекційних хвороб”, “Про дорожний
рух”, «Про транспорт», «Про залізничний транспорт» “Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополучча населення”, “Про захист людини від
впливу іонізуючого випромінювання”, “Про поводження з радіоактивними
відходами”, “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”, “Про
пестициди і агрохімікати”, «Земельний кодекс України», «Водний кодекс України»,
«Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх
шкідливого впливу на здоров’я населення», «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності», кримінальне законодавство,
та інші.

10.1. К ОНСТИТУЦІЯ У КРАЇНИ
Перш за все Конституція України передбачає наданням жінкам рівних з
чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, здобутті
освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї, спеціальними
заходами щодо охорони праці і здоров’я жінок, встановленням пенсійних пільг,
створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством,
правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і
дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним
жінкам і матерям.
Відповідно до Конституції держава створює умови для повного здійснення
громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду
трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання,
підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб.
Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну
плату, не нижчу від визначеної законом .
Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров’я
роботах забороняється.
Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення, право на
своєчасне одержання винагороди за працю.
Кожен, хто працює, має право на відпочинок. Це право забезпечується
наданням днів щотижневого відпочинку, а також оплачуваної щорічної відпустки,
встановленням скороченого робочого
дня
щодо
окремих
професій
і
виробництв, скороченої тривалості роботи у нічний час.
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Максимальна тривалість робочого часу, мінімальна тривалість відпочинку та
оплачуваної щорічної відпустки, вихідні та святкові дні, також інші умови
здійснення цього права визначаються законом.
Громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення
їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника,
безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та інших випадках,
передбачених законом.
Це право гарантується загальнообов’язковим державним соціальним
страхуванням за рахунок страхових внесків громадян підприємств установ і
організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення,
створенням мережі державних, комунальних, приватних закладів для догляду за
непрацездатними.
Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом
існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового
мінімуму, встановленого законом.
Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що
включає достатнє харчування, одяг, житло, охорону здоров'я, медичну допомогу та
медичне страхування, безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування
завданої порушенням цього права шкоди. Кожному гарантується право вільного
доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів
побуту, а також право на її поширення. Така інформація ніким не може бути
засекречена.
Кожному гарантується право знати свої права і обов’язки. Закони та інші
нормативно-правові акти, що визначають права і обов’язки громадян, мають бути
доведені до відома населення у порядку, встановленому законом. Закони та інші
нормативно-правові акти, що визначають права і обов’язки громадян, не доведені
до відома населення у порядку, встановленому законом, є нечинними.

10.2. ОСНОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Основа національної безпеки України регламентуеться однойменним Законом
(19 червня 2003 року № 964), який відповідно до пункту 17 частини першої статті
92 Конституції України визначає основні засади державної політики, спрямованої
на захист національних інтересів і гарантування в Україні безпеки особи,
суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз в усіх сферах
життєдіяльності.
У законі визначено, що національна безпека це — захищеність життєво
важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої
забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і
нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інтересам.
Правову основу у сфері національної безпеки України становлять Конституція,
цей та інші закони України, міжнародні договори, згода на обов'язковість яких
надана Верховною Радою України, а також видані на виконання законів інші
нормативно-правові акти.
Відповідно до цього Закону розробляються і затверджуються Президентом
України Стратегія національної безпеки України і Воєнна доктрина України,
доктрини, концепції, стратегії і програми, якими визначаються цільові настанови та
керівні принципи воєнного будівництва, а також напрями діяльності органів
державної влади в конкретній обстановці з метою своєчасного виявлення,
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відвернення і нейтралізації реальних і потенційних загроз національним інтересам
України. Стратегія національної безпеки України і Воєнна доктрина України є
документами, обов’язковими для виконання, і основою для розробки конкретних
програм за складовими державної політики національної безпеки.
Об'єктами національної безпеки є:
людина і громадянин — їхні конституційні права і свободи;
суспільство — його духовні, морально-етичні, культурні, історичні, інтелектуальні та матеріальні цінності, інформаційне і навколишнє природне середовище і
природні ресурси;
держава — її конституційний лад, суверенітет, територіальна цілісність і
недоторканність.
Суб'єктами забезпечення національної безпеки є:
Президент України;
Верховна Рада України;
Кабінет Міністрів України;
Рада національної безпеки і оборони України;
міністерства та інші центральні органи виконавчої влади;
Національний банк України;
суди загальної юрисдикції;
прокуратура України;
місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування;
Збройні Сили України, Служба безпеки України, Державна прикордонна
служба України та інші військові формування, утворені відповідно до законів
України;
громадяни України, об’єднання громадян.
Основними принципами забезпечення національної безпеки є:
пріоритет прав і свобод людини і громадянина;
верховенство права;
пріоритет договірних (мирних) засобів у розв’язанні
конфліктів;
своєчасність і адекватність заходів захисту національних інтересів реальним і
потенційним загрозам;
чітке розмежування повноважень та взаємодія органів державної влади у
забезпеченні національної безпеки;
демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією держави та
іншими структурами в системі національної безпеки;
використання в інтересах України міждержавних систем та механізмів
міжнародної колективної безпеки.
Національна безпека України забезпечується шляхом проведення виваженої
державної політики відповідно до прийнятих в установленому порядку доктрин,
концепцій, стратегій і програм у політичній, економічній, соціальній, воєнній,
екологічній, науково-технологічній, інформаційній та інших сферах.
Вибір конкретних засобів і шляхів забезпечення національної безпеки України
обумовлюється необхідністю своєчасного вжиття заходів, адекватних характеру і
масштабам загроз національним інтересам.
Пріоритетами національних інтересів України є:
гарантування конституційних прав і свобод людини і громадянина;
розвиток громадянського суспільства, його демократичних інститутів;
захист державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності
державних кордонів, недопущення втручання у внутрішні справи України;
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зміцнення політичної і соціальної стабільності в суспільстві;
забезпечення розвитку і функціонування української мови як державної в
усіх сферах суспільного життя на всій території України, гарантування вільного
розвитку, використання і захисту російської, інших мов національних меншин
України;
створення конкурентоспроможної, соціально орієнтованої ринкової економіки та забезпечення постійного зростання рівня життя і добробуту населення;
збереження та зміцнення науково-технологічного потенціалу, утвердження
інноваційної моделі розвитку;
забезпечення екологічно та техногенно безпечних умов життєдіяльності
громадян і суспільства, збереження навколишнього природного середовища та
раціональне використання природних ресурсів;
розвиток духовності, моральних засад, інтелектуального потенціалу
Українського народу, зміцнення фізичного здоров’я нації, створення умов для
розширеного відтворення населення;
інтеграція України в європейський політичний, економічний, правовий простір та в євроатлантичний безпековий простір; розвиток рівноправних взаємовигідних відносин з іншими державами світу в інтересах України.
На сучасному етапі основними реальними та потенційними загрозами національній
безпеці України, стабільності в суспільстві є:
в екологічній сфері:
значне антропогенне порушення і техногенна перевантаженість території
України, зростання ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характерів;
нераціональне, виснажливе використання мінерально-сировинних природних
ресурсів як невідновлюваних, так і відновлюваних;
неподоланність негативних соціально-екологічних наслідків Чорнобильської
катастрофи;
погіршення екологічного стану водних басейнів, загострення проблеми
транскордонних забруднень та зниження якості води;
загострення техногенного стану гідротехнічних споруд каскаду водосховищ
на р. Дніпро;
неконтрольоване ввезення в Україну екологічно небезпечних технологій,
речовин, матеріалів і трансгенних рослин, збудників хвороб, небезпечних для
людей, тварин, рослин і організмів, екологічно необгрунтоване використання
генетично змінених рослин, організмів, речовин та похідних продуктів;
неефективність заходів щодо подолання негативних наслідків військової та
іншої екологічно небезпечної діяльності;
небезпека техногенного, у тому числі ядерного та біологічного, тероризму;
посилення впливу шкідливих генетичних ефектів у популяціях живих
організмів, зокрема генетично змінених організмів, та біотехнологій;
застарілість та недостатня ефективність комплексів з утилізації токсичних і
екологічно небезпечних відходів;
Основними напрямами державної політики з питань національної безпеки України
є:
в екологічній сфері:
здійснення комплексу заходів, які гарантують екологічну безпеку ядерних
об’єктів і надійний радіаційний захист населення та довкілля, зведення до мінімуму
впливу наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
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впровадження у виробництво сучасних, екологічно безпечних, ресурсо- та
енергозберігаючих технологій, підвищення ефективності використання природних
ресурсів, розвиток технологій переробки та утилізації відходів;
поліпшення екологічного стану річок України, насамперед басейну р.
Дніпро, та якості питної води;
запобігання забрудненню Чорного та Азовського морів та поліпшення їх
екологічного стану;
стабілізація та поліпшення екологічного стану в містах і промислових
центрах Донецько-Придніпровського регіону;
недопущення неконтрольованого ввезення в Україну екологічно
небезпечних технологій, речовин і матеріалів, збудників хвороб, небезпечних для
людей, тварин, рослин, організмів;
реалізація заходів щодо зменшення негативного впливу глобальних
екологічних проблем на стан екологічної безпеки України, розширення її участі у
міжнародному співробітництві з цих питань;
у соціальній та гуманітарній сферах:
істотне посилення соціальної складової економічної політики, реальне
підвищення життєвого рівня населення, передусім на основі піднесення вартості
оплати праці, своєчасної виплати заробітної плати та гарантованих законом
соціальних виплат, посилення цільової спрямованості матеріальної підтримки,
зниження рівня безробіття;
створення умов для подолання бідності і надмірного майнового розшарування в суспільстві;
збереження та зміцнення демографічного і трудоресурсного потенціалу
країни; подолання кризових демографічних процесів;
створення ефективної системи соціального захисту людини, охорони та
відновлення її фізичного і духовного здоров’я, ліквідації алкоголізму, наркоманії,
інших негативних явищ;
ліквідація бездоглядності, безпритульності та бродяжництва серед дітей і
підлітків;
Відповідно до Конституції і законів України:
Президент України як глава держави, гарант державного суверенітету,
територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод
людини і громадянина, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України і
Голова Ради національної безпеки і оборони України здійснює загальне
керівництво у сферах національної безпеки та оборони України;
Верховна Рада України в межах повноважень, визначених Конституцією
України, визначає засади внутрішньої та зовнішньої політики, основи національної
безпеки, формує законодавчу базу в цій сфері, схвалює рішення з питань введення
надзвичайного і воєнного стану, мобілізації, визначення загальної структури,
чисельності, функцій Збройних Сил України та інших військових формувань,
створених відповідно до законів України;
Рада національної безпеки і оборони України координує та контролює
діяльність органів виконавчої влади у сферах національної безпеки і оборони; з
урахуванням змін у геополітичній обстановці вносить Президенту України
пропозиції щодо уточнення Стратегії національної безпеки України та Воєнної
доктрини України;
Кабінет Міністрів України як вищий орган у системі органів виконавчої
влади забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України,
вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина,
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обороноздатності, національної безпеки України, громадського порядку і боротьби
із злочинністю;
Національний банк України відповідно до основних засад грошово-кредитної
політики визначає та проводить грошово-кредитну політику в інтересах
національної безпеки України;
міністерства, Служба безпеки України та інші центральні органи виконавчої
влади в межах своїх повноважень забезпечують виконання передбачених
Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів
України завдань, здійснюють реалізацію концепцій, програм у сфері національної
безпеки, підтримують у стані готовності до застосування сили та засоби
забезпечення національної безпеки;
місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування
забезпечують вирішення питань у сфері національної безпеки, віднесених
законодавством до їхньої компетенції;
Воєнна організація держави забезпечує оборону України, захист її
суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності кордонів; протидіє
зовнішнім загрозам воєнного характеру;
правоохоронні органи ведуть боротьбу із злочинністю і протидіють
тероризму, забезпечують захист і врятування населення в разі виникнення
надзвичайних ситуацій техногенного і природного характерів;
суди загальної юрисдикції здійснюють судочинство у справах про злочини,
що завдають шкоди національній безпеці України;
прокуратура України здійснює повноваження у сфері національної безпеки
України відповідно до Конституції України та Закону України “Про прокуратуру
України” ;
громадяни України через участь у виборах, референдумах та через інші
форми безпосередньої демократії, а також через органи державної влади та органи
місцевого самоврядування, які вони обирають, реалізують національні інтереси,
добровільно і в порядку виконання конституційних обов’язків здійснюють заходи,
визначені законодавством України щодо забезпечення її національної безпеки; як
безпосередньо, так і через об’єднання громадян привертають увагу суспільних і
державних інститутів до небезпечних явищ і процесів у різних сферах
життєдіяльності країни; у законний спосіб і законними засобами захищають власні
права та інтереси, а також власну безпеку.
Основними функціями суб’єктів забезпечення національної безпеки є:
вироблення і періодичне уточнення Стратегії національної безпеки України і
Воєнної доктрини України, доктрин, концепцій, стратегій і програм у сфері
національної безпеки, планування і здійснення конкретних заходів щодо протидії і
нейтралізації загроз національним інтересам України;
створення нормативно-правової бази, необхідної для ефективного
функціонування системи національної безпеки;
удосконалення її організаційної структури;
комплексне кадрове, фінансове, матеріальне, технічне, інформаційне та інше
забезпечення життєдіяльності складових (структурних елементів) системи;
підготовка сил та засобів суб’єктів системи до їх застосування згідно з
призначенням;
постійний моніторинг впливу на національну безпеку процесів, що
відбуваються в політичній, соціальній, економічній, екологічній, науковотехнологічній, інформаційній, воєнній та інших сферах, релігійному середовищі,
міжетнічних стосунках; прогнозування змін, що відбуваються в них, та потенційних
загроз національній безпеці;
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систематичне спостереження за станом і проявами міжнародного та інших
видів тероризму;
прогнозування, виявлення та оцінка можливих загроз, дестабілізуючих
чинників і конфліктів, причин їх виникнення та наслідків прояву;
розроблення науково обгрунтованих пропозицій і рекомендацій щодо
прийняття управлінських рішень з метою захисту національних інтересів України;
запобігання та усунення впливу загроз і дестабілізуючих чинників на
національні інтереси;
локалізація, деескалація та врегулювання конфліктів і ліквідація їх наслідків
або впливу дестабілізуючих чинників;
оцінка результативності дій щодо забезпечення національної безпеки та
визначення витрат на ці цілі;
участь у двосторонньому і багатосторонньому співробітництві в галузі
безпеки, якщо це відповідає національним інтересам України; спільне проведення
планових та оперативних заходів у рамках міжнародних організацій та договорів у
галузі безпеки.
Контроль за реалізацією заходів у сфері національної безпеки здійснюється
відповідно Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів
України, Радою національної безпеки і оборони України в межах їх повноважень,
визначених Конституцією і законами України.

10.3. ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО ОХОРОНУ ЗДОРОВ'Я
Кожна людина має природне невід'ємне і непорушне право на охорону
здоров'я. Суспільство і держава відповідальні перед сучасним і майбутніми
поколіннями за рівень здоров'я і збереження генофонду народу України,
забезпечують пріоритетність охорони здоров'я в діяльності держави, поліпшення
умов праці, навчання, побуту і відпочинку населення, розв'язання екологічних
проблем, вдосконалення медичної допомоги і запровадження здорового способу
життя.
Основи законодавства України про охорону здоров'я визначають правові,
організаційні, економічні та соціальні засади охорони здоров'я в Україні, регулюють
суспільні відносини у цій галузі з метою забезпечення гармонійного розвитку
фізичних і духовних сил, високої працездатності і довголітнього активного життя
громадян, усунення факторів, що шкідливо впливають на їх здоров'я, попередження
і зниження захворюваності, інвалідності та смертності, поліпшення спадковості.
Стаття 49 Конституції України присвячена охороні здоров'я і медичній
допомозі, у якій закріплено право кожного на охорону здоров'я, медичну допомогу і
медичне страхування. Ця норма відобразила вимоги всесвітніх і регіональних
міжнародно-правових стандартів у сфері охорони здоров'я. Крім цієї статті є ще й
інші конституційні норми, які у тій чи іншій мірі стосуються охорони здоров'я та
акумулюють кращі зразки міжнародно-правових актів з прав людини.
Конституція України є головним джерелом і стоїть в авангарді нормативноправових актів, що регулюють суспільні відносини у сфері охорони здоров'я, у тому
числі надання медичної допомоги. Конституційні норми створюють правову основу
статусу особи у сфері охорони здоров'я. І ця основа включає не лише закріплення
відповідного права, але і засобів його забезпечення, що має держава у своєму
розпорядженні і закладені у політичній та економічній системах, а також його
соціальній основі.
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Таким чином законодавство України про охорону здоров'я базується на
Конституції України і складається з цих Основ та інших прийнявтих відповідно до
них актів законодавства, що регулюють суспільні відносини у галузі охорони
здоров'я.
У статті 4 цього Закону проголошені основні принципи охорони здоров'я, а саме:
визнання охорони здоров'я пріоритетним напрямом діяль-ності суспільства і
держави, одним з головних чинників виживання та розвитку народу України;
дотримання прав і свобод людини і громадянина в галузі охорони здоров'я та
забезпечення пов'язаних з ними державних гарантій;
гуманістична спрямованість, забезпечення пріоритету загальнолюдських
цінностей над класовими, національними, груповими або індивідуальними
інтересами, підвищений медико-соціальний захист найбільш вразливих верств
населення;
рівноправність громадян, демократизм і загальнодоступність медичної
допомоги та інших послуг в галузі охорони здоров'я;
відповідність завданням і рівню соціально-економічного та культурного
розвитку суспільства, наукова обгрунтованість, матеріально-технічна і фінансова
забезпеченість;
орієнтація на сучасні стандарти здоров'я та медичної допомоги, поєднання
вітчизняних традицій і досягнень із світовим досвідом в галузі охорони здоров'я;
попереджувально-профілактичний характер, комплексний соціальний,
екологічний та медичний підхід до охорони здоров'я;
багатоукладність економіки охорони здоров'я і багатооканальність її
фінансування, поєднання державних гарантій з демонополізацією та заохоченням
підприємництва і конкуренції;
децентралізація державного управління, розвиток самоврядування закладів та
самостійності працівників охорони здоров'я на правовій і договірній основі.
Кожний громадянин України має право на охорону здоров'я, що передбачає:
життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та соціальне
обслуговування і забезпечення, який є необхідним для підтримання здоров'я
людини;
безпечне для життя і здоров'я навколишнє природне середовище;
санітарно-епідемічне благополуччя території і населеного пункту, де він
проживає;
безпечні і здорові умови праці, навчання, побуту та відпочинку;
кваліфіковану медико-санітарну допомогу, включаючи вільний вибір лікаря,
вибір методів лікування відповідно до його рекомендацій і закладу охорони
здоров'я;
достовірну та своєчасну інформацію про стан свого здоров'я і здоров'я
населення, включаючи існуючі і можливі фактори ризику та їх ступінь;
участь в обговоренні проектів законодавчих актів і внесення пропозицій
щодо формування державної політики в галузі охорони здоров'я;
участь в управлінні охороною здоров'я та проведенні громадської експертизи
з цих питань у порядку, передбаченому законодавством;
можливість об'єднання в громадські організації з метою сприяння охороні
здоров'я;
правовий захист від будь-яких незаконних форм дискримінації, пов'язаних із
станом здоров'я;
відшкодування заподіяної здоров'ю шкоди;
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оскарження неправомірних рішень і дій працівників, закладів та органів
охорони здоров'я;
можливість проведення незалежної медичної експертизи у разі незгоди
громадянина з висновками державної медичної експертизи, застосування до нього
заходів примусового лікування та в інших випадках, коли діями працівників
охорони здоров'я можуть бути ущемлені загальновизнані права людини і
громадянина;
право пацієнта, який перебуває на стаціонарному лікуванні в закладі охорони
здоров'я, на допуск до нього інших медичних працівників, членів сім'ї, опікуна,
піклувальника, нотаріуса та адвоката, а також священнослужителя для відправлення
богослужіння та релігійного обряду.
Законодавством України може бути визначено й інші права громадян у галузі
охорони здоров'я. Громадянам України, які перебувають за кордоном, гарантується
право на охорону здоров'я у формах і обсязі, передбачених міжнародними
договорами, в яких бере участь Україна.

10.4. НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН
Íàäçâè÷àéíèé ñòàí – öå ïåðåäáà÷åíèé Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè îñîáëèâèé
ïðàâîâèé ðåæèì ä³ÿëüíîñò³ äåðæàâíèõ îðãàí³â, îðãàí³â ì³ñöåâîãî òà ðåã³îíàëüíîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é, ÿêèé òèì÷àñîâî äîïóñêàº
âñòàíîâëåí³ öèì Çàêîíîì îáìåæåííÿ â çä³éñíåíí³ êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä
ãðîìàäÿí, à òàêîæ ïðàâ þðèäè÷íèõ îñ³á òà ïîêëàäàº íà íèõ äîäàòêîâ³ îáîâ'ÿçêè.
Ïðàâîâèé ðåæèì íàäçâè÷àéíîãî ñòàíó ñïðÿìîâàíèé íà çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè
ãðîìàäÿí ó ðàç³ ñòèõ³éíîãî ëèõà, àâàð³é ³ êàòàñòðîô, åï³äåì³é ³ åï³çîîò³é, à òàêîæ íà
çàõèñò ïðàâ ³ ñâîáîä ãðîìàäÿí, êîíñòèòóö³éíîãî ëàäó ïðè ìàñîâèõ ïîðóøåííÿõ
ïðàâîïîðÿäêó, ùî ñòâîðþþòü çàãðîçó æèòòþ ³ çäîðîâ'þ ãðîìàäÿí, àáî ïðè ñïðîá³
çàõîïëåííÿ äåðæàâíî¿ âëàäè ÷è çì³íè êîíñòèòóö³éíîãî ëàäó Óêðà¿íè øëÿõîì
íàñèëüñòâà.
Ìåòîþ ââåäåííÿ íàäçâè÷àéíîãî ñòàíó º ÿêíàéøâèäøà íîðìàë³çàö³ÿ îáñòàíîâêè,
â³äíîâëåííÿ êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä ãðîìàäÿí, à òàêîæ ïðàâ þðèäè÷íèõ îñ³á,
нормального функціоíóâàííÿ êîíñòèòóö³éíèõ îðãàí³â âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî òà
ðåã³îíàëüíîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ òà ³íøèõ ³íñòèòóò³â ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà.
Íàäçâè÷àéíèé ñòàí ìîæå áóòè ââåäåíî çà óìîâ:
ñòèõ³éíîãî ëèõà, àâàð³é ³ êàòàñòðîô, åï³äåì³é, åï³çîîò³é, ùî ñòâîðþþòü
çàãðîçó æèòòþ ³ çäîðîâ'þ íàñåëåííÿ;
ìàñîâèõ ïîðóøåíü ïðàâîïîðÿäêó, ùî ñóïðîâîäæóþòüñÿ íàñèëüñòâîì íàä
ãðîìàäÿíàìè, îáìåæóþòü ¿õ ïðàâà ³ ñâîáîäè;
áëîêóâàííÿ àáî çàõîïëåííÿ îêðåìèõ îñîáëèâî âàæëèâèõ îá'ºêò³â ÷è
ì³ñöåâîñòåé, ùî çàãðîæóº áåçïåö³ ãðîìàäÿí ³ ïîðóøóº íîðìàëüíó ä³ÿëüí³ñòü îðãàí³â
äåðæàâíî¿ âëàäè òà óïðàâë³ííÿ, ì³ñöåâîãî ÷è ðåã³îíàëüíîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ;
ñïðîáè çàõîïëåííÿ äåðæàâíî¿ âëàäè ÷è çì³íè êîíñòèòóö³éíîãî ëàäó Óêðà¿íè
øëÿõîì íàñèëüñòâà;
ïîñÿãàííÿ íà òåðèòîð³àëüíó ö³ë³ñí³ñòü äåðæàâè, ùî çàãðîæóº çì³íîþ ¿¿
êîðäîí³â;
íåîáõ³äíîñò³ â³äíîâëåííÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâîïîðÿäêó ³ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â
äåðæàâíî¿ âëàäè.
Íà ïåð³îä íàäçâè÷àéíîãî ñòàíó ìîæóòü çàïðîâàäæóâàòèñü òàê³ çàõîäè:
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âñòàíîâëåííÿ îñîáëèâîãî ðåæèìó â'¿çäó ³ âè¿çäó, à òàêîæ îáìåæåííÿ ñâîáîäè
ïåðåñóâàííÿ ïî òåðèòîð³¿, äå çàïðîâàäæåíî íàäçâè÷àéíèé ñòàí;
îáìåæåííÿ ðóõó òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ³ ¿õ îãëÿä; ïîñèëåííÿ îõîðîíè
ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó òà îá'ºêò³â, ùî çàáåçïå÷óþòü æèòòºä³ÿëüí³ñòü íàñåëåííÿ òà
íàðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà;
çàáîðîíà ïðîâåäåííÿ çáîð³â, ì³òèíã³â, âóëè÷íèõ ïîõîä³â ³ äåìî-íñòðàö³é, à
òàêîæ âèäîâèùíèõ, ñïîðòèâíèõ òà ³íøèõ ìàñîâèõ çàõîä³â; çàáîðîíà ñòðàéê³â.
Крім того можуть запроваджуватись такі заходи:
çàïðîâàäæåííÿ êîìåíäàíòñüêî¿ ãîäèíè (çàáîðîíà ïåðåáóâàòè íà âóëèöÿõ òà â
³íøèõ ãðîìàäñüêèõ ì³ñöÿõ áåç ñïåö³àëüíî âèäàíèõ ïåðåïóñòîê ³ ïîñâ³ä÷åíü îñîáè ó
âñòàíîâëåí³ ãîäèíè äîáè);
çóïèíåííÿ ï³ñëÿ â³äïîâ³äíîãî ïîïåðåäæåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é,
ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, ìàñîâèõ ðóõ³â ³ ñàìîä³ÿëüíèõ îá'ºäíàíü ãðîìàäÿí, ÿêùî öÿ
ä³ÿëüí³ñòü ïåðåøêîäæàº íîðìàë³çàö³¿ îáñòàíîâêè;
ïåðåâ³ðêà äîêóìåíò³â ó ãðîìàäÿí, à â íåîáõ³äíèõ âèïàäêàõ — ïðîâåäåííÿ
îñîáèñòîãî îãëÿäó, îãëÿäó ðå÷åé, òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, áàãàæó ³ âàíòàæ³â,
ñëóæáîâèõ ïðèì³ùåíü òà æèòëà ãðîìàäÿí; îáìåæåííÿ àáî òèì÷àñîâà çàáîðîíà
ïðîäàæó çáðî¿, îòðóéíèõ ³ ñèëüíîä³þ÷èõ õ³ì³÷íèõ ðå÷îâèí, ñïèðòíèõ íàïî¿â;
òèì÷àñîâå âèëó÷åííÿ ó ãðîìàäÿí çàðåºñòðîâàíî¿ âîãíåïàëüíî¿ ³ õîëîäíî¿ çáðî¿
òà áîºïðèïàñ³â, à ó ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é — òàêîæ íàâ÷àëüíî¿
â³éñüêîâî¿ òåõí³êè, âèáóõîâèõ, ðàä³îàêòèâíèõ ðå÷îâèí ³ ìàòåð³àë³â, îòðóéíèõ ³
ñèëüíîä³þ÷èõ õ³ì³÷íèõ ðå÷îâèí;
ââåäåííÿ öåíçóðè, îáìåæåííÿ íà âèïóñê ãàçåò;
âèñëàííÿ ïîðóøíèê³â ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó, ÿê³ íå º æèòåëÿìè äàíî¿
ì³ñöåâîñò³, äî ì³ñöÿ ¿õ ïðîæèâàííÿ àáî çà ìåæ³ ì³ñöåâîñò³, äå ââåäåíî
íàäçâè÷àéíèé ñòàí, çà ¿õ ðàõóíîê;
çàáîðîíà âèãîòîâëåííÿ ³ ðîçïîâñþäæåííÿ ³íôîðìàö³éíèõ ìàòåð³àë³â, ùî
ìîæóòü äåñòàá³ë³çóâàòè îáñòàíîâêó; îñîáëèâ³ ïðàâèëà êîðèñòóâàííÿ çâ'ÿçêîì.
Передбачено можливість запровадження таких заходив:
 òèì÷àñîâå âèñåëåííÿ ëþäåé ç ì³ñöü, íåáåçïå÷íèõ äëÿ ïðîæèâàííÿ, ç
îáîâ'ÿçêîâèì íàäàííÿì ¿ì ñòàö³îíàðíèõ àáî òèì÷àñîâèõ æèëèõ ïðèì³ùåíü;
 òèì÷àñîâà çàáîðîíà áóä³âíèöòâà íîâèõ, ðîçøèðåííÿ ä³þ÷èõ ï³äïðèºìñòâ òà
³íøèõ îá'ºêò³â;
 âñòàíîâëåííÿ êàðàíòèíó òà ïðîâåäåííÿ ³íøèõ îáîâ'ÿçêîâèõ ñàí³òàðíîïðîòèåï³äåì³÷íèõ çàõîä³â;
 çàïðîâàäæåííÿ îñîáëèâîãî ïîðÿäêó ðîçïîä³ëåííÿ ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ ³
ïðåäìåò³â ïåðøî¿ íåîáõ³äíîñò³;
 ìîá³ë³çàö³ÿ ðåñóðñ³â äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é, çì³íà
ðåæèìó ¿õ ðîáîòè, ïåðåîð³ºíòàö³ÿ íà âèðîáíèöòâî íåîáõ³äíî¿ â óìîâàõ
íàäçâè÷àéíîãî ñòàíó ïðîäóêö³¿, ³íø³ çì³íè âèðîáíè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³, íåîáõ³äí³ äëÿ
ïðîâåäåííÿ àâàð³éíî-ðÿòóâàëüíèõ ³ â³äíîâëþâàëüíèõ ðîá³ò;
 âèêîðèñòàííÿ ðåñóðñ³â ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é, íåçàëåæíî â³ä
ôîðì âëàñíîñò³, äëÿ â³äâåäåííÿ íåáåçïåêè òà ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â íàäçâè÷àéíèõ
îáñòàâèí;
 óñóíåííÿ â³ä ðîáîòè íà ïåð³îä íàäçâè÷àéíîãî ñòàíó êåð³âíèê³â äåðæàâíèõ
ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é, â³ä ä³ÿëüíîñò³ ÿêèõ çàëåæèòü íîðìàë³çàö³ÿ
îáñòàíîâêè â ðàéîí³ íàäçâè÷àéíîãî ñòàíó, ó çâ'ÿçêó ç íåíàëåæíèì âèêîíàííÿì
íèìè ñâî¿õ îáîâ'ÿçê³â, ïðèçíà÷åííÿ ³íøèõ îñ³á òèì÷àñîâî âèêîíóþ÷èìè îáîâ'ÿçêè
çàçíà÷åíèõ êåð³âíèê³â.
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Ç ìåòîþ ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â ñòèõ³éíîãî ëèõà, àâàð³é òà êàòàñòðîô ó ìèðíèé ÷àñ
ìîæå ïðîâîäèòèñÿ ö³ëüîâà ìîá³ë³çàö³ÿ, îáñÿãè ³ òåðì³í ïðîâåäåííÿ ÿêî¿
âèçíà÷àþòüñÿ Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè.
Ó âèíÿòêîâèõ âèïàäêàõ, ïîâ'ÿçàíèõ ç íåîáõ³äí³ñòþ ïðîâåäåííÿ íåâ³äêëàäíèõ
àâàð³éíî-ðÿòóâàëüíèõ ðîá³ò, äîïóñêàºòüñÿ çàëó÷åííÿ ïðàöåçäàòíîãî íàñåëåííÿ ³
òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ãðîìàäÿí äëÿ âèêîíàííÿ çàçíà÷åíèõ ðîá³ò ïðè óìîâ³
îáîâ'ÿçêîâîãî çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè ïðàö³. Çàáîðîíÿºòüñÿ çàëó÷åííÿ íåïîâíîë³òí³õ,
à òàêîæ âàã³òíèõ æ³íîê äî ðîá³ò, ÿê³ ìîæóòü íåãàòèâíî âïëèíóòè íà ñòàí ¿õ çäîðîâ'ÿ.
Çàáåçïå÷åííÿ ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó, îõîðîíè æèòòÿ, çäîðîâ'ÿ, ïðàâ, ñâîáîä ³
çàêîííèõ ³íòåðåñ³â ãðîìàäÿí â óìîâàõ íàäçâè÷àéíîãî ñòàíó ìîæå çä³éñíþâàòèñÿ
ñèëàìè òà çàñîáàìè îðãàí³â ³ âíóòð³øí³õ â³éñüê Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ
Óêðà¿íè, Íàö³îíàëüíî¿ ãâàðä³¿ Óêðà¿íè, Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè â³äïîâ³äíî äî
÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà.
Ó âèíÿòêîâèõ âèïàäêàõ ïðè çàïðîâàäæåíí³ íàäçâè÷àéíîãî ñòàíó, êîëè ñòèõ³éíå
ëèõî, åï³äåì³ÿ, åï³çîîò³ÿ, àâàð³ÿ ÷è êàòàñòðîôà ñòàâèòü ï³ä çàãðîçó æèòòÿ ³ çäîðîâ'ÿ
íàñåëåííÿ ³ ïîòðåáóº òåðì³íîâîãî ïðîâåäåííÿ âåëèêèõ îáñÿã³â àâàð³éíî-ðÿòóâàëüíèõ
³ â³äíîâëþâàëüíèõ ðîá³ò, Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ìîæå çàëó÷àòè äî âèêîíàííÿ öèõ ðîá³ò
â³éñüêîâ³ ÷àñòèíè Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè.

10.5. ПОРЯДОК КЛАСИФІКАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ ЗА ЇХ РІВНЯМИ

Класифікація надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за
їх рівнями, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня
2004 р. № 368 з останніми змінами від 02.04.2009, здійснюється для забезпечення
організації взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств,
установ та організацій у процесі вирішення питань, пов'язаних з надзвичайними
ситуаціями та ліквідацією їх наслідків.
Залежно від обсягів заподіяних наслідків, технічних і матеріальних ресурсів,
необхідних для їх ліквідації, надзвичайна ситуація класицікується як державного,
регіонального, місцевого та об'єктового рівня.
Для визначення рівня надзвичайної ситуації встановлюються такі критерії:
територіальне поширення та обсяги технічних і матеріальних ресурсів, що
необхідні для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;
кількість людей, які внаслідок дії уражальних чинників джерела
надзвичайної ситуації загинули або постраждали, або нормальні умови
життєдіяльності яких порушено;
розмір збитків, завданих уражальними чинниками джерела надзвичайної
ситуації, розраховується відповідно до Методики оцінки збитків від наслідків
надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 175.
Державного рівня визнається надзвичайна ситуація:
яка поширилась або може поширитися на територію інших держав;
яка поширилась на територію двох чи більше регіонів України (Автономної
Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя), а для її ліквідації необхідні
матеріальні і технічні ресурси в обсягах, що перевищують можливості цих регіонів,
але не менш як 1 відсоток від обсягу видатків відповідних місцевих бюджетів
(надзвичайна ситуація державного рівня за територіальним поширенням);
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яка призвела до загибелі понад 10 осіб або внаслідок якої постраждало понад
300 осіб (постраждалі – особи, яким внаслідок дії уражальних чинників джерела
надзвичайної ситуації завдано тілесне ушкодження або які захворіли, що призвело
до втрати працездатності, засвідченої в установленому порядку) чи було порушено
нормальні умови життєдіяльності понад 50 тис. осіб на тривалий час (більш як на 3
доби);
внаслідок якої загинуло понад 5 осіб або постраждало понад 100 осіб, чи було
порушено нормальні умови життєдіяльності понад 10 тис. осіб на тривалий час
(більш як на 3 доби), а збитки (оцінені в установленому законодавством порядку),
спричинені надзвичайною ситуацією, перевищили 25 тис. мінімальних розмірів (на
час виникнення надзвичайної ситуації) заробітної плати;
збитки від якої перевищили 150 тис. мінімальних розмірів заробітної плати;
яка в інших випадках, передбачених актами законодавства, за своїми
ознаками визнається як надзвичайна ситуація державного рівня.
Регіонального рівня визнається надзвичайна ситуація:
яка поширилась на територію двох чи більше районів (міст обласного
значення) Автономної Республіки Крим, областей, а для її ліквідації необхідні
матеріальні і технічні ресурси в обсягах, що перевищують можливості цих районів,
але не менш як 1 відсоток обсягу видатків відповідних місцевих бюджетів
(надзвичайна ситуація регіонального рівня за територіальним поширенням);
яка призвела до загибелі від 3 до 5 осіб або внаслідок якої постраждало від
50 до 100 осіб, чи було порушено нормальні умови життєдіяльності від 1 тис. до 10
тис. осіб на тривалий час (більш як на 3 доби), а збитки перевищили 5 тис.
мінімальних розмірів заробітної плати;
збитки від якої перевищили 15 тис. мінімальних розмірів заробітної плати.
Місцевого рівня визнається надзвичайна ситуація:
яка вийшла за межі територій потенційно небезпечного об'єкта, загрожує
довкіллю, сусіднім населеним пунктам, інженерним спорудам, а для її ліквідації
необхідні матеріальні і технічні ресурси в обсягах, що перевищують власні
можливості потенційно небезпечного об'єкта;
внаслідок якої загинуло 1-2 особи або постраждало від 20 до 50 осіб, чи було
порушено нормальні умови життєдіяльності від 100 до 1000 осіб на тривалий час
(більш як на 3 доби), а збитки перевищили 0,5 тис. мінімальних розмірів заробітної
плати;
збитки від якої перевищили 2 тис. мінімальних розмірів заробітної плати.
Об'єктового рівня визнається надзвичайна ситуація, яка не підпадає під названі
вище визначення.
Надзвичайна ситуація відноситься до певного рівня за умови відповідності її
хоча б одному із значень критеріїв, наведеному у цьому Порядку вище.
У разі коли внаслідок надзвичайної ситуації для відповідних порогових значень
рівнів людських втрат або кількості осіб, які постраждали чи зазнали порушення
нормальних умов життєдіяльності, обсяг збитків не досягає визначеного у цьому
Порядку, рівень надзвичайної ситуації визнається на ступінь менше (для дорожньотранспортних пригод - на два ступеня менше).
Віднесення надзвичайної ситуації, яка виникла на території кількох
адміністративно-територіальних одиниць, до державного та регіонального рівня за
територіальним поширенням або за сумарними показниками її наслідків не є
підставою для віднесення надзвичайної ситуації до державного або регіонального
рівня окремо для кожної з цих адміністративно-територіальних одиниць.
Віднесення надзвичайної ситуації до державного та регіонального рівня для
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зазначених адміністративно-територіальних одиниць здійснюється окремо за
критеріями та правилами, зазначеними у цьому Порядку.
Остаточне рішення щодо визначення рівня надзвичайної ситуації з подальшим
відображенням його у даних статистики, зокрема у разі відсутності відомостей у
повному обсязі стосовно розвитку надзвичайної ситуації, приймає МНС з
урахуванням експертного висновку (за наявності) регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Експертний висновок про рівень надзвичайної ситуації готується МНС за
дорученням Кабінету Міністрів України.
МНС має право звернутися до центральних органів виконавчої влади за
інформацією про розмір завданих збитків. Відповідальність за достовірність
інформації несе орган виконавчої влади, який її подає.
У разі аварійної події (пригоди), що сталася з транспортним засобом, або
аварії на виробництві (незалежно від форми власності) до інформації центрального
органу виконавчої влади додається акт розслідування такої події (пригоди) або
аварії, проведеного в установленому законодавством порядку.
Остаточне рішення (експертний висновок) МНС є підставою для здійснення
інших заходів щодо реагування на надзвичайну ситуацію відповідно до
законодавства.

10.6. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Однайменний Закон визначає правові та організаційні засади у сфері
цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного,
природного та військового характеру, повноваження органів виконавчої влади та
інших органів управління, порядок створення і застосування сил, їх
комплектування, проходження служби, а також гарантії соціального і правового
захисту особового складу органів та підрозділів цивільного захисту.
Правовою основою цивільного захисту є Конституція України, цей Закон,
закони України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру», «Про Цивільну оборону України», «Про
правовий режим надзвичайного стану», «Про правовий режим воєнного стану»,
«Про аварійно-рятувальні служби», «Про пожежну безпеку», «Про об'єкти
підвищеної небезпеки», «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»,
«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про
правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок
Чорнобильської катастрофи», міжнародні договори України, згода на обов'язковість
яких надана Верховною Радою України, та інші акти законодавства.
Цивільний захист здійснюється з метою:
реалізації державної політики, спрямованої на забезпечення безпеки та
захисту населення і територій, матеріальних і культурних цінностей та довкілля від
негативних наслідків
надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період;
подолання наслідків надзвичайних ситуацій, у тому числі наслідків
надзвичайних ситуацій на територіях іноземних держав відповідно до міжнародних
договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
Цивільний захист здійснюється на принципах:
гарантування державою громадянам конституційного права на захист життя,
здоров'я та їх майна, а юридичним особам – права на безпечне функціонування;
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добровільності при залученні людей до здійснення заходів у сфері
цивільного захисту, пов'язаних з ризиком для життя і здоров'я;
комплексного підходу до вирішення завдань цивільного захисту;
створення системи раціональної превентивної безпеки з метою максимально
можливого, економічно обґрунтованого зменшення ймовірності виникнення
надзвичайних ситуацій і мінімізації їх наслідків;
територіальності та функціональності єдиної системи цивільного захисту;
мінімізації заподіяння шкоди довкіллю;
гласності, вільного доступу населення до інформації у сфері цивільного
захисту відповідно до законодавства.
Основними завданнями цивільного захисту є:
збирання та аналітичне опрацювання інформації про надзвичайні ситуації;
прогнозування та оцінка соціально-економічних наслідків надзвичайних
ситуацій;
здійснення нагляду і контролю у сфері цивільного захисту;
розроблення і виконання законодавчих та інших нормативно–правових
актів, дотримання норм і стандартів у сфері цивільного захисту;
розроблення і здійснення запобіжних заходів у сфері цивільного захисту;
створення, збереження і раціональне використання матеріальних ресурсів,
необхідних для запобігання надзвичайним ситуаціям;
розроблення та виконання науково–технічних програм, спрямованих на
запобігання надзвичайним ситуаціям;
оперативне оповіщення населення про виникнення або загрозу виникнення
надзвичайної ситуації, своєчасне достовірне інформування про обстановку, яка
складається, та заходи, що вживаються для запобігання надзвичайним ситуаціям та
подолання їх наслідків;
організація захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, надання
невідкладної психологічної, медичної та іншої допомоги потерпілим;
проведення невідкладних робіт із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
та організація життєзабезпечення постраждалого населення;
забезпечення постійної готовності сил і засобів цивільного захисту до
запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків;
надання з використанням засобів цивільного захисту оперативної допомоги
населенню в разі виникнення несприятливих побутових або нестандартних
ситуацій;
навчання населення способам захисту в разі виникнення надзвичайних,
несприятливих побутових або нестандартних ситуацій та організація тренувань;
міжнародне співробітництво у сфері цивільного захисту.

10.7. ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ

Однайменний Закон визначає організаційні та правові основи захисту громадян
України, іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України,
захисту об'єктів виробничого і соціального призначення, довкілля від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру.
Основними завданнями у сфері захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру є:
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здійснення комплексу заходів щодо запобігання та реагування на надзвичайні
ситуації техногенного та природного характеру;
забезпечення готовності та контролю за станом готовності до дій і взаємодії
органів управління у цій сфері, сил та засобів, призначених для запобігання
надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру і реагування на них.
Основні принципи у сфері захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру здійснюється на принципах:
пріоритетності завдань, спрямованих на рятування життя та збереження
здоров'я людей і довкілля;
безумовного надання переваги раціональній та превентивній безпеці;
вільного доступу населення до інформації щодо захисту населення і територій
від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
особистої відповідальності і піклування громадян про власну безпеку,
неухильного дотримання ними правил поведінки та дій у надзвичайних ситуаціях
техногенного та природного характеру;
відповідальності у межах своїх повноважень посадових осіб за дотримання
вимог цього Закону;
обов'язковості завчасної реалізації заходів, спрямованих на запобігання
виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та
мінімізацію їх негативних психосоціальних наслідків;
урахування економічних, природних та інших особливостей територій і
ступеня реальної небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру;
максимально можливого, ефективного і комплексного використання наявних
сил і засобів, які призначені для запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного
та природного характеру і реагування на них.
Громадяни України у сфері захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру мають право на:
отримання інформації про надзвичайні ситуації техногенного та природного
характеру, що виникли або можуть виникнути, та про заходи необхідної безпеки;
забезпечення та використання засобів колективного і індивідуального
захисту, які призначені для захисту населення від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру у разі їх виникнення;
звернення до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування з питань захисту від надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру;
відшкодування згідно із законом шкоди, заподіяної їх здоров'ю та майну
внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
компенсацію за роботу у зонах надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру;
соціально-психологічну підтримку та медичну допомогу, в тому числі за
висновками Державної служби медицини катастроф та/або лікарсько-трудової
комісії, на медико-реабілітаційне відновлення у разі отримання важких фізичних та
психологічних травм;
інші права у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру відповідно до законів України.
Види, рівні та критерії класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру
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Надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру класифікуються за
характером походження, ступенем поширення, розміром людських втрат та
матеріальних збитків.
Залежно від характеру походження подій, що можуть зумовити виникнення
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території України,
визначаються такі види надзвичайних ситуацій:
техногенного характеру;
природного характеру.
Залежно від обсягів заподіяних надзвичайною ситуацією техногенного та
природного характеру наслідків, обсягів технічних і матеріальних ресурсів,
необхідних для ліквідації її наслідків, визначаються такі рівні надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру:
державний;
регіональний;
місцевий;
об'єктовий.
Особливості оцінки та реагування на надзвичайні ситуації воєнного характеру
визначаються окремим законом.
Критерії класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру встановлюються Кабінетом Міністрів України на основі аналізу
інформації про техногенну та екологічну обстановку, загрози існуючих і ймовірних
техногенних та природних катастроф, досвіду ліквідації надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру.
Спостереження
З метою своєчасного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру, запобігання та реагування на них
відповідними
центральними
та
місцевими
органами
виконавчої
влади
здійснюються:
створення і підтримання в постійній готовності загальнодержавної і
територіальних систем спостереження і контролю з включенням до них існуючих
сил та засобів контролю;
організація збирання, опрацювання і передавання інформації про стан
довкілля, забруднення харчових продуктів, продовольчої сировини, фуражу, води
радіоактивними, хімічними речовинами, мікроорганізмами та іншими біологічними
агентами.
Укриття в захисних спорудах
Укриттю в захисних спорудах, у разі необхідності, підлягає населення
відповідно до його належності до груп (працююча зміна, населення, яке проживає в
небезпечних зонах).
Створення фонду захисних споруд забезпечується шляхом:
комплексного освоєння підземного простору міст і населених пунктів для
взаємопогодженого розміщення в ньому споруд і приміщень соціально-побутового,
виробничого і господарського призначення з урахуванням необхідності
пристосування і використання частини приміщень для укриття населення в разі
виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
обстеження і взяття на облік підземних і наземних будівель та споруд, що
відповідають вимогам захисту, споруд підземного простору міст, гірничих виробок і
природних порожнин;
дообладнання з урахуванням реальної обстановки підвальних та інших
заглиблених приміщень;
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будівництва заглиблених споруд, які окремо розташовані від об'єктів
виробничого призначення та пристосовані для захисту;
масового будівництва, в період загрози виникнення надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру, найпростіших сховищ та укриттів;
будівництва окремих сховищ та протирадіаційних укриттів.
Перелік таких сховищ, укриттів та інших захисних споруд, які необхідно
будувати, щорічно визначається спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади, до компетенції якого віднесено питання захисту населення і
територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, і
затверджується Кабінетом Міністрів України.
Наявний фонд захисних споруд використовується для господдарських,
культурних і побутових потреб у порядку, який визначається спеціально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до відома якого віднесено
питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру, і затверджується Кабінетом Міністрів України.
Евакуаційні заходи
В умовах неповного забезпечення захисними спорудами в містах та інших
населених пунктах, що мають об'єкти підвищеної небезпеки, основним засобом
захисту населення є евакуація і розміщення його у зонах, які є безпечними для
проживання людей і тварин.
Евакуації підлягає населення, яке проживає в населених пунктах, що
знаходяться у зонах можливого катастрофічного затоплення, можливого
небезпечного радіоактивного забруднення, хімічного ураження, в районах
виникнення стихійного лиха, аварій і катастроф (якщо виникає безпосередня
загроза життю та здоров'ю людей).
Залежно від обстановки, яка склалася на час надзвичайної ситуації
техногенного та природного характеру, може бути проведено загальну або часткову
евакуацію населення тимчасового або безповоротного характеру.
Загальна
евакуація проводиться за рішенням Кабінету Міністрів України для всіх категорій
населення і планується на випадок:
можливого небезпечного радіоактивного забруднення територій навколо
атомних електростанцій (якщо виникає безпосередня загроза життю та здоров'ю
людей, які проживають в зоні ураження);
виникнення
загрози
катастрофічного
затоплення
місцевості
з
чотиригодинним добіганням проривної хвилі.
Часткова евакуація проводиться за рішенням Кабінету Міністрів України у
разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного
характеру.
Евакуаційні заходи здійснюються Радою міністрів Автономної Республіки
Крим, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.
Під час проведення часткової евакуації завчасно вивозиться не зайняте у
сферах виробництва та обслуговування населення: діти, учні навчальних закладів,
вихованці дитячих будинків, разом з викладачами та вихователями, студенти,
пенсіонери та інваліди, які утримуються у будинках для осіб похилого віку, разом з
обслуговуючим персоналом і членами їх сімей.
У сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного
та природного характеру евакуація населення планується на випадок:
аварії на атомній електростанції з можливим забрудненням території;
усіх видів аварій з викидом сильнодіючих отруйних речовин;
загрози катастрофічного затоплення місцевості;
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лісових і торф'яних пожеж, землетрусів, зсувів, інших геофізичних і
гідрометеорологічних явищ з тяжкими наслідками, що загрожують населеним
пунктам.
Проведення організованої евакуації, запобігання проявам паніки і
недопущення загибелі людей забезпечується шляхом:
планування евакуації населення;
визначення зон, придатних для розміщення евакуйованих з потенційно
небезпечних зон;
організації оповіщення керівників підприємств і населення про початок
евакуації;
організації управління евакуацією;
всебічного життєзабезпечення в місцях безпечного розселення евакуйованого
населення;
навчання населення діям під час проведення евакуації.
Евакуація населення проводиться способом, який передбачає
вивезення
основної частини населення із зон надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру усіма видами наявного транспорту, а в разі його відсутності
чи недостатності, а також у випадку руйнування транспортних шляхів –
організоване виведення населення пішим ходом по заздалегідь розроблених
маршрутах.
Інженерний захист
Під час проектування і експлуатації споруд та інших об'єктів господарювання,
наслідки діяльності яких можуть шкідливо вплинути на безпеку населення та
довкілля, обов'язково розробляються і здійснюються заходи інженерного захисту з
метою запобігання виникненню надзвичайної ситуації техногенного та природного
характеру. Заходи інженерного захисту населення і території повинні передбачати:
врахування під час розроблення генеральних планів забудови населених
пунктів і ведення містобудування можливих проявів у окремих регіонах та на
окремих територіях небезпечних і катастроффічних явищ;
раціональне розміщення об'єктів підвищеної небезпеки з урахуванням
можливих наслідків їх діяльності у разі виникнення аварій для безпеки населення і
довкілля;
спорудження будинків, будівель, споруд, інженерних мереж і транспортних
комунікацій із заданими рівнями безпеки та надійності;
розроблення і здійснення заходів безаварійного функціонування об'єктів
підвищеної небезпеки;
створення комплексної схеми захисту населених пунктів та об'єктів
господарювання від небезпечних природних процесів;
розроблення і здійснення регіональних та місцевих планів запобігання і
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
організацію будівництва протизсувних, протиповеневих, протиселевих,
протилавинних, протиерозійних та інших інженерних споруд спеціального
призначення;
реалізацію заходів санітарної охорони території.
Медичний захист
Заходи запобігання або зменшення ступеня ураження людей, своєчасного
надання медичної допомоги постраждалим та їх лікування, забезпечення
епідемічного благополуччя в зонах надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру повинні передбачати:
планування і використання існуючих сил та засобів закладів охорони
здоров'я незалежно від форм власності і господарювання;
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введення в дію Національного плану соціально-психологічних заходів при
виникненні та ліквідації надзвичайних ситуацій
техногенного та природного
характеру;
розгортання в умовах надзвичайної ситуації техногенного та природного
характеру необхідної кількості лікувальних закладів;
завчасне застосування профілактичних медичних препаратів та санітарноепідеміологічних заходів;
контроль за якістю харчових продуктів і продовольчої сировини, питної води
і джерелами водопостачання;
контроль за станом атмосферного повітря та опадів;
завчасне створення і підготовку спеціальних медичних формувань;
накопичення медичних засобів захисту, медичного та спеціального майна і
техніки;
контроль за станом довкілля, санітарно-гігієнічною та епідемічною
ситуацією;
підготовку медичного персоналу та загальне медико-санітарне навчання
населення.
Для надання безоплатної медичної допомоги постраждалим від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру громадянам, рятувальникам та
особам, які беруть участь у ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру, діє Державна служба медицини катастроф як особливий вид
державних аварійно-рятувальних служб. Державна служба медицини катастроф
складається з медичних сил і засобів та лікувальних закладів центрального і
територіального рівнів незалежно від виду діяльності та галузевої належності,
визначених центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я за
погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади,
до компетенції якого віднесено питання захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, з питань оборони, з
питань внутрішніх справ, з питань транспорту, Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими
державними адміністраціями.
Координацію діяльності Державної служби медицини катастроф на випадок
виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
здійснюють спеціальні комісії загально державного (регіонального, місцевого,
об'єктового) рівня, що утворюються згідно з цим Законом. Організаційнометодичне керівництво Державною службою медицини катастроф здійснюється
центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я.
Положення про Державну службу медицини катастроф розробляється
центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я та спеціально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до компетенції якого
віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру, і затверджується Кабінетом Міністрів
України.
Постраждале населення, а також особи, залучені до виконання аварійнорятувальних робіт при виникненні надзвичайної ситуації техногенного та
природного характеру, і рятувальники за висновком Державної служби медицини
катастроф та/або медико-соціальної експертної комісії гарантовано забезпечуються
відповідним лікуванням та психологічним відновленням у санаторно-курортних
закладах, при яких створено центри медико-психологічної реабілітації.
Неповнолітні особи, які постраждали у надзвичайній ситуації (у тому числі
спричиненій дорожньо-транспортною пригодою), а також у яких внаслідок

846

надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру (у тому числі
спричиненої дорожньо-транспортною пригодою) загинув один із батьків або обоє
батьків, гарантовано забезпечуються відповідним лікуванням та психологічним
відновленням у санаторно-курортних закладах, при яких створено центри медикопсихологічної реабілітації.
Центри медико-психологічної реабілітації створюються при санаторнокурортних закладах незалежно від форми власності і підпорядкування. Перелік
санаторно-курортних закладів, при яких створюються центри медико-психологічної
реабілітації, а також їх відповідність вимогам медико-психологічної реабілітації
кожні два роки визначаються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України. Зазначений перелік затверджується центральним органом виконавчої
влади з питань охорони здоров'я та спеціально уповноваженим центральним
органом виконавчої влади, до компетенції якого належить захист населення і
територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
Біологічний захист
Захист від біологічних засобів ураження включає своєчасне виявлення
чинників біологічного зараження, залежно від їх виду і ступеня ураження,
проведення комплексу адміністративно-господарських, режимно-обмежувальних і
спеціальних протиепідемічних та медичних заходів.
Біологічний захист передбачає:
своєчасне використання колективних та індивідуальних засобів захисту;
запровадження режимів карантину та обсервації;
знезаражування осередку ураження;
необхідне знезаражування людей, тварин тощо;
своєчасну локалізацію зони біологічного ураження;
проведення екстреної та специфічної профілактики;
додержання протиепідемічного режиму підприємствами, установами та
організаціями незалежно від форм власності і господарювання та населенням.
Радіаційний і хімічний захист
Радіаційний і хімічний захист включає заходи щодо виявлення та оцінки
радіаційної і хімічної обстановки, організацію та здійснення дозиметричного і
хімічного контролю, розроблення типових режимів радіаційного захисту,
забезпечення засобами індивідуального та колективного захисту, організацію та
проведення спеціальної обробки.
Виконання вимог радіаційного і хімічного захисту забезпечується шляхом:
завчасного накопичення і підтримки в готовності засобів індивідуального
захисту і приладів дозиметричного і хімічного контролю, обсяги і місця зберігання
яких визначаються відповідно до встановлених зон небезпеки, забезпечення
зазначеними засобами насамперед особового складу формувань, які беруть участь у
проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт в осередках
ураження, а також персоналу радіаційно і хімічно небезпечних об'єктів
господарювання і населення, яке проживає в зонах небезпечного зараження та
навколо них;
своєчасного впровадження засобів, способів і методів виявлення та оцінки
масштабів і наслідків аварій на радіаційно та хімічно небезпечних об'єктах
господарювання;
створення уніфікованих засобів захисту, приладів і комплектів
дозиметричного та хімічного контролю;
надання населенню можливостей придбавати в установленому порядку в особисте
користування засобів індивідуального захисту і дозиметрів;
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завчасного пристосування
об'єктів побутового
обслуговування
і
транспортних підприємств для проведення санітарної обробки юдей та спеціальної
обробки одягу, майна і транспорту;
розроблення загальних критеріїв, методів та методик спостережень щодо
оцінки радіаційної і хімічної обстановки;
завчасного створення та використання засобів колективного захисту
населення від радіаційної та хімічної небезпеки;
пристосування наявних засобів колективного захисту від інших видів загрози
для захисту від радіаційної та хімічної небезпеки.
З метою забезпечення реалізації державної політики у сфері захисту населення
і територій від надзвичайних ситуацій створюється єдина державна система органів
виконавчої влади з питань запобігання і реагування на надзвичайні ситуації
техногенного та природного характеру, яка складається з територіальних і
функціональних підсистем.
Функціонування єдиної державної системи
Захист населення і територій у разі виникнення надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру забезпечується шляхом координації
функціонування постійно діючих функціональних та територіальних підсистем
єдиної державної системи.
Функціональні підсистеми створюються центральними органами виконавчої
влади для організації роботи, пов'язаної із запобіганням надзвичайним ситуаціям
техногенного та природного характеру та захистом населення і територій у разі їх
виникнення.
Завдання, організація, склад сил і засобів, порядок функціонування
функціональних підсистем захисту населення і територій визначаються
положеннями про ці підсистеми, затвердженими відповідними міністерствами,
іншими центральними органами виконавчої влади за погодженням із спеціально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до компетенції якого
віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру.
Територіальні підсистеми створюються в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі для запобігання і ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в межах їх територій.
Завдання, організація, склад сил та засобів, порядок функціонування
територіальних підсистем захисту населення і територій визначаються положеннями
про ці підсистеми, затвердженими Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями
за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої
влади, до компетенції якого віднесено питання захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

10.8. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САНІТАРНОГО ТА ЕПІДЕМІЧНОГО
БЛАГОПОЛУЧЧЯ НАСЕЛЕННЯ

Öåé Çàêîí ðåãóëþº ñóñï³ëüí³ â³äíîñèíè, ÿê³ âèíèêàþòü ó ñôåð³ çàáåçïå÷åííÿ
ñàí³òàðíîãî òà åï³äåì³÷íîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ, âèçíà÷àº â³äïîâ³äí³ ïðàâà ³ îáîâ'ÿçêè
äåðæàâíèõ îðãàí³â, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é òà ãðîìàäÿí, âñòàíîâëþº
ïîðÿäîê îðãàí³çàö³¿ äåðæàâíî¿ ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñëóæáè ³ çä³éñíåííÿ
äåðæàâíîãî ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íîãî íàãëÿäó â Óêðà¿í³.
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Ó öüîìó Çàêîí³ òåðì³íè ³ ïîíÿòòÿ âæèâàþòüñÿ ó òàêîìó çíà÷åíí³:
ñàí³òàðíå òà åï³äåì³÷íå áëàãîïîëó÷÷ÿ íàñåëåííÿ – îïòèìàëüí³ óìîâè
æèòòºä³ÿëüíîñò³, ùî çàáåçïå÷óþòü íèçüêèé ð³âåíü çàõâîðþâàíîñò³, â³äñóòí³ñòü
øê³äëèâîãî âïëèâó íà çäîðîâ'ÿ íàñåëåííÿ ôàêòîð³â íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà, à
òàêîæ óìîâ äëÿ âèíèêíåííÿ ³ ïîøèðåííÿ ³íôåêö³éíèõ çàõâîðþâàíü;
äåðæàâí³ ñàí³òàðí³ íîðìè, ïðàâèëà, ã³ã³ºí³÷í³ íîðìàòèâè (ñàí³òàðí³ íîðìè) –
îáîâ'ÿçêîâ³ äëÿ âèêîíàííÿ íîðìàòèâí³ äîêóìåíòè, ùî âèçíà÷àþòü êðèòåð³¿ áåçïåêè
òà (àáî) íåøê³äëèâîñò³ äëÿ ëþäèíè ôàêòîð³â íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ³ âèìîãè
ùîäî çàáåçïå÷åííÿ îïòèìàëüíèõ ÷è äîïóñòèìèõ óìîâ æèòòºä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè;
íåáåçïå÷íèé ôàêòîð – áóäü-ÿêèé õ³ì³÷íèé, ô³çè÷íèé, á³îëîã³-÷íèé ÷èííèê,
ðå÷îâèíà, ìàòåð³àë àáî ïðîäóêò, ùî âïëèâàº àáî çà ïåâíèõ óìîâ ìîæå íåãàòèâíî
âïëèâàòè íà çäîðîâ'ÿ ëþäèíè;
ñàí³òàðí³ òà ïðîòèåï³äåì³÷í³ çàõîäè – ä³ÿëüí³ñòü, ñïðÿìîâàíà íà ñòâîðåííÿ
áåçïå÷íèõ äëÿ çäîðîâ'ÿ óìîâ ïîáóòó, ïðàö³, íàâ÷àííÿ, â³äïî÷èíêó òà ³íøèõ ñôåð
æèòòÿ ³ ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè, çàïîá³ãàííÿ âèíèêíåííþ òà ïîøèðåííþ ³íôåêö³éíèõ
õâîðîá.
Ãðîìàäÿíè ìàþòü ïðàâî íà:
áåçïå÷í³ äëÿ çäîðîâ'ÿ ³ æèòòÿ ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ, ïèòíó âîäó, óìîâè ïðàö³,
íàâ÷àííÿ, âèõîâàííÿ, ïîáóòó, â³äïî÷èíêó òà íàâêîëèøíº ïðèðîäíå ñåðåäîâèùå;
ó÷àñòü ó ðîçðîáö³, îáãîâîðåíí³ òà ãðîìàäñüê³é åêñïåðòèç³ ïðîåêò³â ïðîãðàì ³ ïëàí³â
çàáåçïå÷åííÿ ñàí³òàðíîãî òà åï³äåì³÷íîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ íàñåëåííÿ, âíåñåííÿ ïðîïîçèö³é
ç öèõ ïèòàíü äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â;
â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ ¿õ çäîðîâ'þ âíàñë³äîê ïîðóøåííÿ ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè, îðãàí³çàö³ÿìè, ãðîìàäÿíàìè ñàí³òàðíîãî çàêîíîäàâñòâà;
äîñòîâ³ðíó ³ ñâîº÷àñíó ³íôîðìàö³þ ïðî ñòàí ñâîãî çäîðîâ'ÿ, çäîðîâ'ÿ
íàñåëåííÿ, à òàêîæ ïðî íàÿâí³ òà ìîæëèâ³ ôàêòîðè ðèçèêó äëÿ çäîðîâ'ÿ òà ¿õ
ñòóï³íü.
Ãðîìàäÿíè çîáîâ'ÿçàí³:
ï³êëóâàòèñÿ ïðî ñâîº çäîðîâ'ÿ òà çäîðîâ'ÿ ³ ã³ã³ºí³÷íå âèõîâàííÿ ñâî¿õ ä³òåé,
íå øêîäèòè çäîðîâ'þ ³íøèõ ãðîìàäÿí;
áðàòè ó÷àñòü ó ïðîâåäåíí³ ñàí³òàðíèõ ³ ïðîòèåï³äåì³÷íèõ çàõîä³â;
ïðîõîäèòè îáîâ'ÿçêîâ³ ìåäè÷í³ îãëÿäè òà ðîáèòè ùåïëåííÿ ó ïåðåäáà÷åíèõ
çàêîíîäàâñòâîì âèïàäêàõ;
âèêîíóâàòè ðîçïîðÿäæåííÿ òà âêàç³âêè ïîñàäîâèõ îñ³á äåðæàâíî¿ ñàí³òàðíîåï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñëóæáè ïðè çä³éñíåíí³ íèìè äåðæàâíîãî ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íîãî íàãëÿäó;
Ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè ³ îðãàí³çàö³¿ çîáîâ'ÿçàí³:
çà ïðîïîçèö³ÿìè ïîñàäîâèõ îñ³á äåðæàâíî¿ ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñëóæáè
ðîçðîáëÿòè ³ çä³éñíþâàòè ñàí³òàðí³ òà ïðîòèåï³äåì³÷í³ çàõîäè;
ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñàí³òàðíèìè íîðìàìè, çàáåçïå÷óâàòè ëàáîðàòîðíèé
êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì âèìîã öèõ íîðì ùîäî áåçïåêè âèêîðèñòàííÿ (çáåð³ãàííÿ,
òðàíñïîðòóâàííÿ òîùî) øê³äëèâèõ äëÿ çäîðîâ'ÿ ðå÷îâèí òà ìàòåð³àë³â, óòâîðþâàíèõ
âíàñë³äîê ¿õ ä³ÿëüíîñò³ âèêèä³â, ñêèä³â, â³äõîä³â òà ôàêòîð³â, à òàêîæ ãîòîâî¿
ïðîäóêö³¿;
íà âèìîãó ïîñàäîâèõ îñ³á äåðæàâíî¿ ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñëóæáè
íàäàâàòè áåçîïëàòíî çðàçêè âèêîðèñòîâóâàíèõ ñèðîâèíè ³ ìàòåð³àë³â, à òàêîæ
ïðîäóêö³¿, ùî âèïóñêàºòüñÿ ÷è ðåàë³çóºòüñÿ, äëÿ ïðîâåäåííÿ äåðæàâíî¿ ñàí³òàðíîã³ã³ºí³÷íî¿ åêñïåðòèçè;
âèêîíóâàòè ðîçïîðÿäæåííÿ ³ âêàç³âêè ïîñàäîâèõ îñ³á äåðæàâíî¿ ñàí³òàðíîåï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñëóæáè ïðè çä³éñíåíí³ íèìè äåðæàâíîãî ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íîãî íàãëÿäó;
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óñóâàòè çà ïîäàííÿì â³äïîâ³äíèõ ïîñàäîâèõ îñ³á äåðæàâíî¿ ñàí³òàðíîåï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñëóæáè â³ä ðîáîòè, íàâ÷àííÿ, â³äâ³äóâàííÿ äîøê³ëüíèõ çàêëàä³â
îñ³á, ÿê³ º íîñ³ÿìè çáóäíèê³â ³íôåêö³éíèõ çàõâîðþâàíü, õâîðèõ íà íåáåçïå÷í³ äëÿ
îòî÷óþ÷èõ ³íôåêö³éí³ õâîðîáè, àáî îñ³á, ÿê³ áóëè â êîíòàêò³ ç òàêèìè õâîðèìè, ç
âèïëàòîþ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äîïîìîãè ç ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ, à òàêîæ
îñ³á, ÿê³ óõèëÿþòüñÿ â³ä îáîâ'ÿçêîâîãî ìåäè÷íîãî îãëÿäó àáî ùåïëåííÿ ïðîòè
³íôåêö³é, ïåðåë³ê ÿêèõ âñòàíîâëþºòüñÿ Ì³í³ñòåðñòâîì îõîðîíè çäîðîâ'ÿ Óêðà¿íè;
íåãàéíî ³íôîðìóâàòè îðãàíè, óñòàíîâè ³ çàêëàäè äåðæàâíî¿ ñàí³òàðíîåï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñëóæáè ïðî íàäçâè÷àéí³ ïîä³¿ ³ ñèòóàö³¿, ùî ñòàíîâëÿòü çàãðîçó
çäîðîâ'þ íàñåëåííÿ, ñàí³òàðíîìó òà åï³äåì³÷íîìó áëàãîïîëó÷÷þ;
â³äøêîäîâóâàòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðàö³âíèêàì ³ ãðîìàäÿíàì øêîäó,
çàâäàíó ¿õ çäîðîâ'þ âíàñë³äîê ïîðóøåííÿ ñàí³òàðíîãî çàêîíîäàâñòâà.
Ó ïðîöåñ³ åêñïëóàòàö³¿ âèðîáíè÷èõ, ïîáóòîâèõ òà ³íøèõ ïðèì³ùåíü, ñïîðóä,
îáëàäíàííÿ, óñòàòêóâàííÿ, òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, âèêîðèñòàííÿ òåõíîëîã³é ¿õ
âëàñíèê çîáîâ'ÿçàíèé ñòâîðèòè áåçïå÷í³ ³ çäîðîâ³ óìîâè ïðàö³ òà â³äïî÷èíêó, ùî
â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì ñàí³òàðíèõ íîðì, çä³éñíþâàòè çàõîäè, ñïðÿìîâàí³ íà
çàïîá³ãàííÿ çàõâîðþâàííÿì, îòðóºííÿì, òðàâìàì, çàáðóäíåííþ íàâêîëèøíüîãî
ñåðåäîâèùà.
Ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè, îðãàí³çàö³¿, ùî âèðîáëÿþòü, çáåð³ãàþòü, òðàíñïîðòóþòü,
âèêîðèñòîâóþòü
ðàä³îàêòèâí³
ðå÷îâèíè
òà
äæåðåëà
³îí³çóþ÷èõ
âèïðîì³íþâàíü, çä³éñíþþòü ¿õ çàõîðîíåííÿ, çíèùåííÿ ÷è óòèë³çàö³þ, çîáîâ'ÿçàí³
äîòðèìóâàòè íîðì ðàä³àö³éíî¿ áåçïåêè, â³äïîâ³äíèõ ñàí³òàðíèõ ïðàâèë, à òàêîæ
íîðì, óñòàíîâëåíèõ ³íøèìè àêòàìè çàêîíîäàâñòâà, ùî ì³ñòÿòü âèìîãè ðàä³àö³éíî¿
áåçïåêè.
Ðîáîòè ç ðàä³îàêòèâíèìè ðå÷îâèíàìè òà ³íøèìè äæåðåëàìè ³îí³çóþ÷èõ
âèïðîì³íþâàíü çä³éñíþþòüñÿ ç äîçâîëó äåðæàâíî¿ ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿
ñëóæáè òà ³íøèõ ñïåö³àëüíî óïîâíîâàæåíèõ îðãàí³â.
Âèïàäêè ïîðóøåíü íîðì ðàä³àö³éíî¿ áåçïåêè, ñàí³òàðíèõ ïðàâèë ðîáîòè ç
ðàä³îàêòèâíèìè ðå÷îâèíàìè, ³íøèìè äæåðåëàìè ³îí³çóþ÷èõ âèïðîì³íþâàíü, à
òàêîæ ðàä³àö³éí³ àâàð³¿ ï³äëÿãàþòü îáîâ'ÿçêîâîìó ðîçñë³äóâàííþ çà ó÷àñòþ
ïîñàäîâèõ îñ³á, ÿê³ çä³éñíþþòü äåðæàâíèé ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íèé íàãëÿä.
Îðãàíè äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ì³ñöåâîãî ³ ðåã³îíàëüíîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ,
ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè, îðãàí³çàö³¿ òà ãðîìàäÿíè çîáîâ'ÿçàí³ çä³éñíþâàòè çàõîäè
ùîäî çàõèñòó íàñåëåííÿ â³ä øê³äëèâîãî âïëèâó íå³îí³çóþ÷èõ âèïðîì³íþâàíü, øóìó,
â³áðàö³¿ òà ³íøèõ ô³çè÷íèõ ôàêòîð³â.
Âèêîðèñòàííÿ äæåðåë, ùî ãåíåðóþòü çàçíà÷åí³ ôàêòîðè ó âèðîá-íèöòâ³, ïîáóò³
òà ç ³íøîþ ìåòîþ, äîïóñêàºòüñÿ çà óìîâè äîòðèìàííÿ ñàí³òàðíèõ íîðì.

10.9. ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ВІД ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ
Однойменний Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій, спрямованої на запобігання виникненню і поширенню
інфекційних хвороб людини, локалізацію та ліквідацію їх спалахів та епідемій,
встановлює права, обов'язки та відповідальність юридичних і фізичних осіб у сфері
захисту населення від інфекційних хвороб.
Права та обов'язки підприємств, установ і організацій у сфері захисту населення від
інфекційних хвороб
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Права та обов'язки підприємств, установ і організацій незалежно від форм
власності у сфері захисту населення від інфекційних хвороб щодо забезпечення
населення доброякісними, безпечними для здоров'я харчовими продуктами,
продовольчою сировиною та питною водою, запобігання забрудненню збудниками
інфекційних хвороб відкритих водойм і грунту, утримання в належному
санітарному стані територій населених пунктів, місць масового відпочинку
населення, рекреаційних зон тощо визначені законодавством.
Юридичні особи незалежно від форм власності та громадяни забезпечують
проведення профілактичних дезінфекційних заходів у жилих, виробничих та інших
приміщеннях (будівлях) і на земельних ділянках, що належать їм на праві власності
чи надані в користування, здійснюють інші заходи з метою недопущення
розмноження гризунів і комах у приміщеннях (будівлях) і на земельних ділянках.
Власники, а також керівники та інші посадові особи підприємств, установ і
організацій незалежно від форм власності зобов'язані в межах своїх повноважень
сприяти медичним працівникам у здійсненні заходів щодо захисту населення від
інфекційних хвороб.
Санітарна охорона території України
Санітарна охорона території України забезпечується проведенням профілактичних і протиепідемічних заходів та санітарно-епідеміоло-гічним наглядом у
пунктах пропуску через державний кордон та на всій території України. Правила
санітарної охорони території України затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Санітарно-епідеміологічний нагляд у пунктах пропуску через державний кордон
України здійснюють санітарно-карантинні підрозділи відповідних установ
державної санітарно-епідеміологічної служби.
Пропуск через державний кордон України пасажирів, екіпажів, бригад тощо,
серед яких є особи з симптомами інфекційних хвороб, дозволяється після
проведення медичного огляду цих осіб.
В'їзд на територію України транспортних засобів, ввезення вантажів, товарів та
інших предметів, у тому числі харчових продуктів та продовольчої сировини,
лікарських засобів, хімічних, біологічних і радіоактивних речовин, а також
матеріалів і відходів, що можуть бути факторами передачі інфекції або створити
небезпеку для життя і здоров'я людей, дозволяється лише після огляду їх
працівниками санітарно-карантинного підрозділу. Митне оформлення таких
транспортних засобів, вантажів, товарів та інших предметів здійснюється після
проходження зазначеного огляду.
В'їзд на територію України транспортних засобів, ввезення на її територію, а
також вивезення з України чи транзит через її територію вантажів, товарів та інших
предметів допускається за наявності товаросупровідної документації, оформленої
відповідно до вимог міжнародних договорів України та інших нормативно-правових
актів.
Ввезення на територію України вантажів, товарів та інших предметів,
зазначених у частині четвертій цієї статті, не допускається у разі якщо під час
проведення санітарно-епідеміологічного нагляду встановлено, що: їх ввезення
заборонено законодавством у зв'язку з небезпекою для життя і здоров'я людей;
товаросупровідна документація не містить відомостей щодо їх безпеки для життя і
здоров'я людей; їх ввезення може спричинити масові інфекційні захворювання або
отруєння людей.
Дипломатичні представництва, консульські установи, торговельні представництва України за кордоном у разі виникнення в країнах їх перебування особливо
небезпечних інфекційних хвороб терміново повідомляють про це спеціально
уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я. З
урахуванням епідемічної ситуації Кабінет Міністрів України може встановити
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тимчасові обмеження та особливі умови щодо транспортного сполучення з цими
країнами, в'їзду в Україну іноземців та осіб без громадянства з цих країн, а також
ввезення в Україну харчових продуктів, продовольчої сировини, тварин, інших
вантажів, товарів і предметів, що можуть бути факторами передачі інфекції, а також
виїзд громадян України до цих країн.
Виїзд громадян України до країн, перебування в яких пов'язане з високим
ризиком захворювання на особливо небезпечні та небезпечні інфекційні хвороби,
дозволяється після проведення їм відповідних профілактичних щеплень.
Карантин
Карантин встановлюється та відміняється Кабінетом Міністрів України за
поданням головного державного санітарного лікаря України.
Рішення про встановлення карантину, а також про його відміну негайно
доводиться до відома населення відповідної території через засоби масової
інформації.
У рішенні про встановлення карантину зазначаються обставини, що призвели
до цього, визначаються межі території карантину, затверджуються необхідні
профілактичні, протиепідемічні та інші заходи, їх виконавці та терміни проведення,
встановлюються тимчасові обмеження прав фізичних і юридичних осіб та додаткові
обов'язки, що покладаються на них. Карантин встановлюється на період,
необхідний для ліквідації епідемії чи спалаху особливо небезпечної інфекційної
хвороби. На цей період можуть змінюватися режими роботи підприємств, установ,
організацій, вноситися інші необхідні зміни щодо умов їх виробничої та іншої
діяльності

10.10. ВИКОРИСТАННЯ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГІЇ

ТА РАДІАЦІЙНА БЕЗПЕКА

Однойменний Закон є основоположним у ядерному законодавстві України. Він
âñòàíîâëþº ïð³îðèòåò áåçïåêè ëþäèíè òà íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà,
ïðàâà ³ îáîâ'ÿçêè ãðîìàäÿí ó ñôåð³ âèêîðèñòàííÿ ÿäåðíî¿ åíåðã³¿, ðåãóëþº
ä³ÿëüí³ñòü, ïîâ'ÿçàíó ç âèêîðèñòàííÿì ÿäåðíèõ óñòàíîâîê òà äæåðåë ³îí³çóþ÷îãî
âèïðîì³íþâàííÿ, âñòàíîâëþº òàêîæ ïðàâîâ³ îñíîâè ì³æíàðîäíèõ çîáîâ'ÿçàíü
Óêðà¿íè ùîäî âèêîðèñòàííÿ ÿäåðíî¿ åíåðã³¿.
Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè ÿäåðíîãî çàêîíîäàâñòâà º:
ïðàâîâå ðåãóëþâàííÿ ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ âñ³õ âèä³â
ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ âèêîðèñòàííÿ ÿäåðíî¿ åíåðã³¿;
ñòâîðåííÿ ïðàâîâèõ çàñàä ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ ó ñôåð³ âèêîðèñ-òàííÿ ÿäåðíî¿
åíåðã³¿ ³ ñèñòåìè ðåãóëþâàííÿ áåçïåêè ï³ä ÷àñ âèêîðèñòàííÿ ÿäåðíî¿ åíåðã³¿;
âñòàíîâëåííÿ ïðàâ, îáîâ'ÿçê³â ³ â³äïîâ³äàëüíîñò³ îðãàí³â äåðæà-âíî¿ âëàäè,
ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é, ïîñàäîâèõ îñ³á ³ ïåðñî-íàëó, à òàêîæ ãðîìàäÿí
ñòîñîâíî ¿õ ä³ÿëüíîñò³, ïîâ'ÿçàíî¿ ç âèêîðèñ-òàííÿì ÿäåðíî¿ åíåðã³¿;
âèçíà÷åííÿ îñíîâíèõ ïðèíöèï³â ðàä³àö³éíîãî çàõèñòó ëþäåé òà íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà;
çàáåçïå÷åííÿ ó÷àñò³ ãðîìàäÿí òà ¿õ îá'ºäíàíü ó ôîðìóâàíí³ äåðæàâíî¿
ïîë³òèêè ó ñôåð³ âèêîðèñòàííÿ ÿäåðíî¿ åíåðã³¿;
ñïðèÿííÿ ïîäàëüøîìó çì³öíåííþ ì³æíàðîäíîãî ðåæèìó áåçïå÷íîãî
âèêîðèñòàííÿ ÿäåðíî¿ åíåðã³¿.
Ðàä³àö³éíèé çàõèñò ï³ä ÷àñ âèêîðèñòàííÿ ÿäåðíî¿ åíåðã³¿ áàçóºòüñÿ íà òàêèõ
îñíîâíèõ ïðèíöèïàõ:
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íå ìîæå áóòè äîçâîëåíà æîäíà ä³ÿëüí³ñòü, ïîâ'ÿçàíà ç ³îí³çóþ÷èì
âèïðîì³íþâàííÿì, ÿêùî ê³íöåâà âèãîäà â³ä òàêî¿ ä³ÿëüíîñò³ íå ïåðåâèùóº
çàïîä³ÿíî¿ íåþ øêîäè;
âåëè÷èíà ³íäèâ³äóàëüíèõ äîç, ê³ëüê³ñòü îñ³á, ÿê³ îïðîì³íþþòüñÿ, òà
éìîâ³ðí³ñòü îïðîì³íåííÿ â³ä áóäü-ÿêîãî ç âèä³â ³îí³çóþ÷îãî âèïðîì³íþâàííÿ
ïîâèíí³ áóòè íàéíèæ÷èìè ç òèõ, ùî ¿õ ìîæíà ïðàêòè÷íî äîñÿãòè, âðàõîâóþ÷è
åêîíîì³÷í³ ³ ñîö³àëüí³ ôàêòîðè;
îïðîì³íåííÿ îêðåìèõ îñ³á â³ä óñ³õ äæåðåë òà âèä³â ä³ÿëüíîñò³ ó ï³äñóìêó íå
ïîâèííî ïåðåâèùóâàòè âñòàíîâëåíèõ äîçîâèõ ìåæ.
Îñíîâíèìè ïðèíöèïàìè äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ âèêîðèñòàííÿ ÿäåðíî¿
åíåðã³¿ òà ðàä³àö³éíîãî çàõèñòó º:
 ïð³îðèòåò çàõèñòó ëþäèíè òà íàâêîëèøíüîãî ðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
âïëèâó ³îí³çóþ÷îãî âèïðîì³íþâàííÿ;
 çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè ï³ä ÷àñ âèêîðèñòàííÿ ÿäåðíî¿ åíåðã³¿;
 â³äêðèò³ñòü ³ äîñòóïí³ñòü ³íôîðìàö³¿, ïîâ'ÿçàíî¿ ç âèêîðèñòàííÿì ÿäåðíî¿
åíåðã³¿;
 çàáåçïå÷åííÿ â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çóìîâëåíî¿ ðàä³àö³éíèì âïëèâîì, à
òàêîæ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ êîìïåíñàö³¿ äîäàòêîâèõ ôàêòîð³â ðèçèêó äëÿ
ïåðñîíàëó ÿäåðíèõ óñòàíîâîê, äæåðåë ³îí³çóþ÷îãî âèïðîì³íþâàííÿ òà äëÿ
ãðîìàäÿí, ÿê³ ïðîæèâàþòü ÷è ïðàöþþòü ó ðàéîíàõ ðîçòàøóâàííÿ ÿäåðíèõ óñòàíîâîê
òà îá'ºêò³â, ïðèçíà÷åíèõ äëÿ ïîâîäæåííÿ ç ðàä³îàêòèâíèìè â³äõîäàìè;
 çàáåçïå÷åííÿ
çàõîä³â ùîäî
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ çà³íòåðåñîâà-íîñò³
ì³ñöåâèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè òà ñàìîâðÿäóâàííÿ, íà òåðèòîð³¿ ÿêèõ ðîçòàøîâàí³
ÿäåðí³ óñòàíîâêè òà îá'ºêòè, ïðèçíà÷åí³ äëÿ ïîâîäæåííÿ ç ðàä³îàêòèâíèìè
â³äõîäàìè;
 âñòàíîâëåííÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ïîðóøåííÿ ïðàâîâîãî ðåæèìó áåçïåêè ó
ñôåð³ âèêîðèñòàííÿ ÿäåðíî¿ åíåðã³¿;
 ðîçìåæóâàííÿ ôóíêö³é äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ó ñôåð³ âèêîðèñ-òàííÿ ÿäåðíî¿
åíåðã³¿ ³ äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ ÿäåðíî¿ òà ðàä³àö³éíî¿ áåçïåêè;
 ðîçìåæóâàííÿ ôóíêö³é äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ó ñôåð³ âèêîðèñ-òàííÿ ÿäåðíî¿
åíåðã³¿ ³ áåçïîñåðåäíüî¿ ãîñïîäàð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ ùîäî âèêîðèñòàííÿ ÿäåðíî¿ åíåðã³¿;
 ðîçïîä³ë îáîâ'ÿçê³â, ïðàâ òà â³äïîâ³äàëüíîñò³ ì³æ óñ³ìà ñóá'ºêòàìè
ïðàâîâ³äíîñèí ó ñôåð³ âèêîðèñòàííÿ ÿäåðíî¿ åíåðã³¿;
 íîðìóâàííÿ, ë³öåíçóâàííÿ òà íàãëÿä ó ñôåð³ âèêîðèñòàííÿ ÿäåðíî¿ åíåðã³¿;
 ñòâîðåííÿ
ïðàâîâîãî
òà
ô³íàíñîâîãî
ìåõàí³çìó
â³äïîâ³äàëüíîñò³
åêñïëóàòóþ÷î¿ îðãàí³çàö³¿ ïåðåä ãðîìàäÿíàìè òà ñóá'ºêòàìè ãîñïîäà-ðþâàííÿ çà
çàïîä³ÿíó ÿäåðíó øêîäó;
 ñòâîðåííÿ ïðàâîâîãî òà ô³íàíñîâîãî ìåõàí³çìó â³äïîâ³äàëüíîñò³ ë³öåíç³àòà
ïåðåä ãðîìàäÿíàìè òà ñóá'ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ çà çàïîä³ÿíó øêîäó â ðàç³
ðàä³àö³éíî¿ àâàð³¿;
 çàõîðîíåííÿ òà äîâãîñòðîêîâå çáåð³ãàííÿ ðàä³îàêòèâíèõ â³äõîä³â çà ðàõóíîê
âèðîáíèê³â â³äõîä³â;
 ó÷àñòü ãðîìàäÿí òà ¿õ îá'ºäíàíü ó ôîðìóâàíí³ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³
âèêîðèñòàííÿ ÿäåðíî¿ åíåðã³¿;
 çàáîðîíà áóäü-ÿêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïîâ'ÿçàíî¿ ç ³îí³çóþ÷èì âèïðîì³íþâàííÿì,
ÿêùî ïåðåâàãà â³ä òàêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ìåíøà, í³æ ìîæëèâà çàïîä³ÿíà íåþ øêîäà;
 äîòðèìàííÿ äîçîâèõ ìåæ âïëèâó íà ïåðñîíàë ³ íàñåëåííÿ, âñòàíîâëåíèõ
íîðìàìè, ïðàâèëàìè òà ñòàíäàðòàìè ç ÿäåðíî¿ òà ðàä³àö³éíî¿ áåçïåêè;
 âñòàíîâëåííÿ íàéíèæ÷èõ ïîêàçíèê³â âåëè÷èíè ³íäèâ³äóàëüíèõ äîç, ê³ëüêîñò³
îñ³á, ùî îïðîì³íþþòüñÿ, éìîâ³ðíîñò³ îïðîì³íåííÿ â³ä áóäü-ÿêîãî êîíêðåòíîãî
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äæåðåëà ³îí³çóþ÷îãî âèïðîì³íþâàííÿ çà íîðìàìè, ïðàâèëàìè ³ ñòàíäàðòàìè ç
ðàä³àö³éíî¿ áåçïåêè ç óðàõóâàííÿì åêîíîì³÷íèõ ³ ñîö³àëüíèõ óìîâ äåðæàâè;
 âèêîíàííÿ ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â, ðîçâèòîê ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà ó
ñôåð³ âèêîðèñòàííÿ ÿäåðíî¿ åíåðã³¿ â ìèðíèõ ö³ëÿõ òà çì³öíåííÿ ì³æíàðîäíîãî
ðåæèìó áåçïåêè òà ðàä³àö³éíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ;
 ðîçìåæóâàííÿ äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ó ñôåð³ âèêîðèñòàííÿ ÿäåðíî¿ åíåðã³¿
òà çàõîðîíåííÿ ðàä³îàêòèâíèõ â³äõîä³â.
Îñíîâè äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ âèêîðèñòàííÿ ÿäåðíî¿ åíåðã³¿ òà
ðàä³àö³éíîãî çàõèñòó ôîðìóº Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè øëÿõîì âèçíà÷åííÿ ¿¿ ìåòè,
ãîëîâíèõ çàâäàíü, íàïðÿì³â, ïðèíöèï³â òà ïð³îðèòåò³â, âñòàíîâëåííÿ ñèñòåìè
â³äïîâ³äíèõ êðåäèòíî-ô³íàíñîâèõ, ïîäàòêîâèõ, ìèòíèõ òà ³íøèõ ðåãóëÿòîð³â,
çàòâåðäæåííÿ Äåðæàâíî¿ ïðîãðàìè ðîçâèòêó ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó.
Äåðæàâíà ïîë³òèêà ðåàë³çóºòüñÿ øëÿõîì ñòâîðåííÿ îïòèìàëüíî¿ ñèñòåìè
óïðàâë³ííÿ ó ñôåð³ âèêîðèñòàííÿ ÿäåðíî¿ åíåðã³¿, ðåãóëþâàííÿ ïèòàíü ÿäåðíî¿ òà
ðàä³àö³éíî¿ áåçïåêè, ðîçðîáêè òà âèêîíàííÿ äåðæàâíèõ ïðîãðàì çàáåçïå÷åííÿ
áåçïåêè.
Äåðæàâà çàáåçïå÷óº ãðîìàäÿíàì òà ¿õ îá'ºäíàííÿì ÷àñòü ó ôîðìóâàíí³ òà
ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ âèêîðèñòàííÿ ÿäåðíî¿ åíåðã³¿.
Цей Закон поширюється на всі види діяльності у сфері викорисòàííÿ ÿäåðíî¿
åíåðã³¿, âêëþ÷àþ÷è:
 ðîçì³ùåííÿ, ïðîåêòóâàííÿ, ñïîðóäæåííÿ, ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ, åêñïëóàòàö³þ òà çíÿòòÿ ç åêñïëóàòàö³¿ ÿäåðíèõ óñòàíîâîê, äæåðåë ³îí³çóþ÷îãî
âèïðîì³íþâàííÿ;
 çä³éñíåííÿ ðîá³ò òà íàäàííÿ ïîñëóã, ÿê³ âïëèâàþòü íà áåçïåêó ï³ä ÷àñ
âèêîðèñòàííÿ ÿäåðíî¿ åíåðã³¿;
 ïîâîäæåííÿ ç ÿäåðíèìè ìàòåð³àëàìè òà äæåðåëàìè ³îí³çóþ÷îãî âèïðîì³íþâàííÿ, çîêðåìà ïðè ðîçâ³äö³ òà âèäîáóâàíí³ êîðèñíèõ êîïàëèí, ÿê³ ì³ñòÿòü ö³
ìàòåð³àëè òà ðå÷îâèíè;
 ïðîâåäåííÿ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü ç âèêîðèñòàííÿì ÿäåðíèõ óñòàíîâîê, äæåðåë
³îí³çóþ÷îãî âèïðîì³íþâàííÿ, ÿäåðíèõ ìàòåð³àë³â;
 óïðàâë³ííÿ ó ñôåð³ âèêîðèñòàííÿ ÿäåðíî¿ åíåðã³¿;
 äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ áåçïåêè ï³ä ÷àñ âèêîðèñòàííÿ ÿäåðíî¿ åíåðã³¿;
 ô³çè÷íèé çàõèñò ÿäåðíèõ óñòàíîâîê, ÿäåðíèõ ìàòåð³àë³â;
 äåðæàâíèé îáë³ê ÿäåðíèõ ìàòåð³àë³â òà äæåðåë ³îí³çóþ÷îãî âèïðîì³íþâàííÿ;
 äåðæàâíèé êîíòðîëü çà ðàä³àö³éíîþ îáñòàíîâêîþ íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè;
 ï³äãîòîâêó êàäð³â äëÿ ä³ÿëüíîñò³, ïîâ'ÿçàíî¿ ç âèêîðèñòàííÿì ÿäåðíî¿ åíåðã³¿;
 ì³æíàðîäíå ñï³âðîá³òíèöòâî òà çàáåçïå÷åííÿ äîòðèìàííÿ ì³æíàðîäíèõ
çîáîâ'ÿçàíü Óêðà¿íè ó ñôåð³ âèêîðèñòàííÿ ÿäåðíî¿ åíåðã³¿.
Îñîáëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ öüîãî Çàêîíó äî â³äíîñèí, ïîâ'ÿçàíèõ ³ç
çàáåçïå÷åííÿì áåçïåêè ï³ä ÷àñ ë³êâ³äàö³¿ ÿäåðíî¿ çáðî¿ òà ÿäåðíèõ áîºïðèïàñ³â,
çîêðåìà ¿õ äåìîíòàæó, çáåð³ãàííÿ òà ïåðåâåçåííÿ, âñòàíîâëþþòüñÿ â³äïîâ³äíèì
çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.
Çàñòîñóâàííÿ äæåðåë ³îí³çóþ÷îãî âèïðîì³íþâàííÿ ó ìåäè÷íèõ ö³ëÿõ ìàº áóòè
îáãðóíòîâàíî êîðèñòþ äëÿ ïàö³ºíòà ïîð³âíÿíî ³ç øêîäîþ, ÿêî¿ âîíî ìîæå çàâäàòè,
à òàêîæ ïîð³âíÿíî ç êîðèñòþ òà ðèçèêîì â ðàç³ çàñòîñóâàííÿ àëüòåðíàòèâíèõ
ìåòîä³â ä³àãíîñòèêè òà ë³êóâàííÿ.
Ìåäè÷íå
âòðó÷àííÿ
ç
âèêîðèñòàííÿì
³îí³çóþ÷îãî
âèïðîì³íþâàííÿ
çä³éñíþºòüñÿ íà çàãàëüíèõ óìîâàõ çàñòîñóâàííÿ ìåòîä³â ïðîô³ëàêòèêè, ä³àãíîñòèêè
òà ë³êóâàííÿ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì ïðî îõîðîíó çäîðîâ'ÿ. Äîçà
îïðîì³íåííÿ ïàö³ºíòà ìàº áóòè íàñò³ëüêè íèçüêîþ, íàñê³ëüêè öå ìîæëèâî äëÿ
äîñÿãíåííÿ ìåòè ìåäè÷íîãî âòðó÷àííÿ. Ðåãëàìåíòè ìåäè÷íèõ âòðó÷àíü, äîçîâ³ ìåæ³

854

îïðîì³íåííÿ ïàö³ºíò³â ç óðàõóâàííÿì îñîáëèâîñòåé êîíêðåòíèõ ìåäè÷íèõ âòðó÷àíü
âñòàíîâëþþòüñÿ Ì³í³ñòåðñòâîì îõîðîíè çäîðîâ'ÿ Óêðà¿íè.
Âèäè ìåäè÷íèõ âòðó÷àíü ³ç âèêîðèñòàííÿì ³îí³çóþ÷îãî âèïðîì³íþâàííÿ òà
ïîðÿäîê ¿õ çàñòîñóâàííÿ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îáîâ'ÿçêîâèõ ìåäè÷íèõ îãëÿä³â
âñòàíîâëþþòüñÿ çàêîíîäàâñòâîì.
Çà áàæàííÿì ïàö³ºíòà éîìó íàäàºòüñÿ ïîâíà ³íôîðìàö³ÿ ïðî äîçó îïðîì³íåííÿ òà
ïðî ìîæëèâó øêîäó äëÿ çäîðîâ'ÿ, ÿêà ìîæå áóòè çàïîä³ÿíà âèêîðèñòàííÿì ³îí³çóþ÷îãî
âèïðîì³íþâàííÿ ï³ä ÷àñ îáñòåæåííÿ ÷è ë³êóâàííÿ.
Ïåðåâåçåííÿ íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè ðàä³îàêòèâíèõ â³äõîä³â ç òåðèòîð³é ³íøèõ
äåðæàâ çàáîðîíÿºòüñÿ, êð³ì òèõ, ùî óòâîðèëèñÿ âíàñë³äîê ïîñëóã, ÿê³ áóëî íàäàíî
Óêðà¿í³ ³íøîþ äåðæàâîþ ³ íà ÿê³ ïîøèðþºòüñÿ ä³ÿ êîíòðàêòíî¿ óãîäè ì³æ íèìè ùîäî
ïîâåðíåííÿ òàêèõ â³äõîä³â â Óêðà¿íó.
Ïîðÿäîê òðàíñãðàíè÷íèõ ïåðåâåçåíü ðàä³îàêòèâíèõ â³äõîä³â íà òåðèòîð³þ
Óêðà¿íè àáî ÷åðåç ¿¿ òåðèòîð³þ âèçíà÷àºòüñÿ ì³æíàðîäíèìè äîãîâîðàìè, ó÷àñíèêîì
ÿêèõ º Óêðà¿íà.
Ó÷àñíèêàìè ïåðåâåçåííÿ äæåðåë ³îí³çóþ÷îãî âèïðîì³íþâàííÿ º âàíòàæîâ³äïðàâíèê – þðèäè÷íà àáî ô³çè÷íà îñîáà, ùî ïîäàº âàíòàæ äëÿ ïåðåâåçåííÿ ³
³ìåíóºòüñÿ ó ïåðåâ³çíèõ äîêóìåíòàõ âàíòàæîâ³äïðàâíèêîì, òà ïåðåâ³çíèê – îñîáà,
ùî çä³éñíþº ïåðåâåçåííÿ äæåðåë ³îí³çóþ÷îãî âèïðîì³íþâàííÿ áóäü-ÿêèì âèäîì
òðàíñïîðòó.
Âàíòàæîâ³äïðàâíèê íåñå áåçïîñåðåäíþ â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà áåçïåêó ïåðåâåçåíü
äæåðåë ³îí³çóþ÷îãî âèïðîì³íþâàííÿ, ÿêùî ³íøå íå ïåðåäáà÷åíî êîíòðàêòîì.
Äîçâ³ë íà ïåðåâåçåííÿ äæåðåë ³îí³çóþ÷îãî âèïðîì³íþâàííÿ âèäà-ºòüñÿ ëèøå çà
óìîâè:
 ï³äòâåðäæåííÿ ñåðòèô³êàòîì áåçïåêè óïàêîâêè;
 íàÿâíîñò³ äîçâîëó îðãàí³â äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî àãëÿäó íà ïå-ðåâåçåííÿ
äæåðåë ³îí³çóþ÷îãî âèïðîì³íþâàííÿ òðàíñïîðòíèì çàñîáîì;
 äîêóìåíòàëüíîãî ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî ïåðåâåçåííÿ çä³éñíþ-ºòüñÿ
îñîáàìè, ÿê³ ìàþòü äîñòàòí³ çíàííÿ ç ðàä³àö³éíîãî çàõèñòó;
 íàÿâíîñò³ ïëàíó àâàð³éíèõ çàõîä³â ï³ä ÷àñ ïåðåâåçåííÿ;
 ãàðàíòóâàííÿ, ùî ïåðåâåçåííÿ äæåðåëà ³îí³çóþ÷îãî âèïðîì³íþ-âàííÿ
çä³éñíþºòüñÿ òðàíñïîðòîì, ÿêèé â³äïîâ³äàº âèìîãàì äàíîãî ïåðåâåçåííÿ;
 ãàðàíòóâàííÿ â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, ÿêà ìîæå áóòè çàâäàíà âíàñë³äîê àâàð³¿.
Íà âèïàäîê òðàíñïîðòíèõ àâàð³é ï³ä ÷àñ ïåðåâåçåííÿ äæåðåë ³îí³çóþ÷îãî
âèïðîì³íþâàííÿ â³äïîâ³äíèìè îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè ³ ñàìîâðÿäóâàííÿ
îáîâ'ÿçêîâî ðîçðîáëÿþòüñÿ ïëàíè àâàð³éíèõ çàõîä³â (äåðæàâíèé, ðåã³îíàëüí³,
ì³ñöåâ³). Âàíòàæîâ³äïðàâíèêè òà ïåðåâ³çíèêè òàêîæ çîáîâ'ÿçàí³ ìàòè âëàñí³ ïëàíè
àâàð³éíèõ çàõîä³â.
Çàáîðîíÿºòüñÿ
íàäàâàòè
äîçâ³ë
íà
ïåðåâåçåííÿ
äæåðåë
³îí³çóþ÷îãî
âèïðîì³íþâàííÿ çà â³äñóòíîñò³ ïëàíó àâàð³éíèõ çàõîä³â ³ çàáåçïå÷åííÿ ãîòîâíîñò³
äî ¿õ ðåàë³çàö³¿ íà âèïàäîê òðàíñïîðòíî¿ àâàð³¿. Âèìîãè äî çì³ñòó, ïîðÿäêó ðîçðîáêè
òà çàòâåðäæåííÿ àâàð³éíèõ çàõîä³â âñòàíîâëþþòüñÿ íîðìàìè, ïðàâèëàìè ³ ñòàíäàðòàìè ç
ÿäåðíî¿ òà ðàä³àö³éíî¿ áåçïåêè.
Âñ³ ó÷àñíèêè ïåðåâåçåíü äæåðåë ³îí³çóþ÷îãî âèïðîì³íþâàííÿ, à òàêîæ îðãàí
äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ áåçïåêè ïåðåâåçåíü ïîâèíí³ ìàòè ñèñòåìó çàáåçïå÷åííÿ
ÿêîñò³, ÿêà âêëþ÷àº ïðîãðàìó ñèñòåìàòè÷íîãî êîíòðîëþ òà ³íñïåêö³é, ñïðÿìîâàíó
íà çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè ï³ä ÷àñ ïåðåâåçåííÿ äæåðåë ³îí³çóþ÷îãî âèïðîì³íþâàííÿ.
Ïåðåâåçåííÿ âàíòàæó, ùî íå â³äïîâ³äàº íîðìàì, ïðàâèëàì ³ ñòàí-äàðòàì ç
ÿäåðíî¿ òà ðàä³àö³éíî¿ áåçïåêè, çä³éñíþºòüñÿ ç äîòðèìàííÿì ñïåö³àëüíèõ óìîâ, ÿê³
âñòàíîâëþþòüñÿ îðãàíîì äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ áåçïåêè ïåðåâåçåíü. Òàê³ óìîâè
ìàþòü çàáåçïå÷óâàòè ð³âåíü áåçïåêè íå íèæ÷èé, í³æ ïåðåäáà÷åíî íîðìàìè,
ïðàâèëàìè ³ ñòàíäàðòàìè ç ÿäåðíî¿ òà ðàä³àö³éíî¿ áåçïåêè.
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Ì³æíàðîäí³ òà òðàíçèòí³ ïåðåâåçåííÿ äæåðåë ³îí³çóþ÷îãî
ðåãóëþþòüñÿ ì³æíàðîäíèìè äîãîâîðàìè, ó÷àñíèêîì ÿêèõ º Óêðà¿íà.

âèïðîì³-íþâàííÿ

10.11. ЗАХИСТ ЛЮДИНИ ВІД ВПЛИВУ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ
Однойменний Закон спрямований на забезпечення захисту життя, здоров'я та
майна людей від негативного впливу іонізуючого випромінювання, спри-÷èíåíîãî
ïðàêòè÷íîþ ä³ÿëüí³ñòþ, à òàêîæ ó âèïàäêàõ ðàä³àö³éíèõ àâàð³é, øëÿõîì âèêîíàííÿ
çàïîá³æíèõ òà ðÿòóâàëüíèõ çàõîä³â ³ â³äøêîäóâàííÿ øêîäè.
Çàêîí ðåãóëþº ïðàâîâ³äíîñèíè ì³æ äåðæàâîþ â îñîá³ ¿¿ â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, þðèäè÷íèìè òà ô³çè÷íèìè îñîáàìè, ùî âèíèêàþòü ó çâ'ÿçêó ç
ïðàêòè÷íîþ ä³ÿëüí³ñòþ.
Êîæíà ëþäèíà, ÿêà ïðîæèâàº àáî òèì÷àñîâî ïåðåáóâàº íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè,
має право на захист від впливу іонізуючого випромінювання. Це право
çàáåçïå÷óºòüñÿ çä³éñíåííÿì êîìïëåêñó çàõîä³â ùîäî çàïîá³ãàííÿ âïëèâó
іонізуючого випромінювання на організм людини вище встановëåíèõ äîçîâèõ ìåæ
îïðîì³íåííÿ, êîìïåíñàö³ºþ çà ïåðåâèùåííÿ âñòàíîâëåíèõ äîçîâèõ ìåæ
опромінення та відшкодуванням шкоди, заподіяної внаслідок впливу іонізуючого
випромінювання.
Ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè òà ¿õ îá'ºäíàííÿ ìàþòü ïðàâî íà îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿
ùîäî ð³âí³â îïðîì³íåííÿ ëþäèíи та заходів захисту від впливу іонізуючого
випромінювання в місцях їх проживання чи роботи від відповідних органів
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, äî â³äàííÿ ÿêèõ íàëåæàòü ôóíêö³¿ çàõèñòó ëþäèíè â³ä âïëèâó
іонізуючого випромінювання згідно з законодавством України.
Îñíовна дозова межа індивідуального опромінення населення за Законом не
ïîâèííà ïåðåâèùóâàòè 1 ì³ë³ç³âåðòà (ìÇâ) – îäèíèö³ âèì³ðþâàííÿ åêâ³âàëåíòíî¿ òà
åôåêòèâíî¿ äîçè ³îí³çóþ÷îãî îïðîì³íåííÿ ó ñèñòåì³ Ñ², ïðè öüîìó ñåðåäíüîð³÷í³
åôåêòèâí³ äîçè îïðîì³íåííÿ ëþäèíè, â³äíåñåíî¿ äî êðèòè÷íî¿ ãðóïè, íå ïîâèíí³
перевищувати встановлених Законом основних дозових меж опромінення
íåçàëåæíî â³ä óìîâ òà øëÿõ³â ôîðìóâàííÿ öèõ äîç.
Äîçîâ³ ìåæ³ ³íäèâ³äóàëüíîãî îïðîì³íåííÿ íàñåëåííÿ òà êðèòåð³¿ ù³ëüíîñò³
çàáðóäíåííÿ ãðóíò³â íà òåðèòîð³¿, ùî çàçíàëà ðàä³îàêòèâíîãî çàáðóäíåííÿ âíàñë³äîê
×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè âèçíà÷àþòüñÿ çàêîíàìè Óêðà¿íè òà ³íøèìè
íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè.
Îñíîâíà äîçîâà ìåæà ³íäèâ³äóàëüíîãî îïðîì³íåííÿ ïåðñîíàëó îá'ºêò³â, íà ÿêèõ
çä³éñíþºòüñÿ ïðàêòè÷íà ä³ÿëüí³ñòü, ââåäåíèõ â åêñïëóàòàö³þ ï³ñëÿ íàáðàííÿ
÷èííîñò³ öèì Çàêîíîì, íå ïîâèííà ïåðåâèùóâàòè 20 ì³ë³ç³âåðò³â åôåêòèâíî¿ äîçè
îïðîì³íåííÿ íà ð³ê, ïðè öüîìó äîïóñêàºòüñÿ ¿¿ çá³ëüøåííÿ äî 50 ì³ë³ç³âåðò³â çà
óìîâè, ùî ñåðåäíüîð³÷íà äîçà îïðîì³íåííÿ ïðîòÿãîì ï'ÿòè ðîê³â ï³äðÿä íå
ïåðåâèùóº 20 ì³ë³ç³âåðò³â.
Îñíîâíà äîçîâà ìåæà ³íäèâ³äóàëüíîãî îïðîì³íåííÿ ïåðñîíàëó îá'ºêò³â, íà ÿêèõ
çä³éñíþºòüñÿ ïðàêòè÷íà ä³ÿëüí³ñòü, ââåäåíèõ â åêñïëóàòàö³þ äî íàáðàííÿ ÷èííîñò³
öèì Çàêîíîì, íå ïîâèííà ïåðåâèùóâàòè 50 ì³ë³ç³âåðò³â åôåêòèâíî¿ äîçè
îïðîì³íåííÿ çà áóäü-ÿê³ 12 ì³ñÿö³â ðîáîòè ï³äðÿä, ç ïîñòóïîâèì çìåíøåííÿì
äîçîâî¿ ìåæ³ îïðîì³íåííÿ äî 20 ì³ë³ç³âåðò³â çà ð³ê ïðîòÿãîì ïåðåõ³äíîãî ïåð³îäó.
Çàëó÷åííÿ îñ³á äî ë³êâ³äàö³¿ ðàä³àö³éíèõ àâàð³é òà ¿õ íàñë³äê³â äîïóñêàºòüñÿ
ëèøå íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñàäàõ, çà êîíòðàêòîì, â ÿêîìó ïîâèííà çàçíà÷àòèñÿ
ìîæëèâà äîçà îïðîì³íåííÿ çà ÷àñ ë³êâ³äàö³¿ ðàä³àö³éíî¿ àâàð³¿ òà ¿¿ íàñë³äê³â.
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Çàëó÷åííÿ äî ë³êâ³äàö³¿ ðàä³àö³éíèõ àâàð³é òà ¿õ íàñë³äê³â îñ³á, ÿê³ ìàþòü
ìåäè÷í³ ïðîòèïîêàçàííÿ, îñ³á â³êîì äî 18 ðîê³â òà æ³íîê ä³òîðîäíîãî â³êó
çàáîðîíÿºòüñÿ.
Îïðîì³íåííÿ îñ³á, çàëó÷åíèõ äî ë³êâ³äàö³¿ ðàä³àö³éíî¿ àâàð³¿ òà ¿¿ íàñë³äê³â,
âèùå äîçîâèõ ìåæ îïðîì³íåííÿ, âñòàíîâëåíèõ öèì Çàêîíîì, äîïóñêàºòüñÿ ëèøå çà
¿õ çãîäîþ, ó âèïàäêàõ, ÿêùî íå ìîæíà âæèòè çàõîä³â, ÿê³ âèêëþ÷àþòü ¿õ
ïåðåâèùåííÿ ³ ìîæóòü áóòè âèïðàâäàí³ ëèøå ðÿòóâàííÿì æèòòÿ ëþäåé òà
ïîïåðåäæåííÿì ïîäàëüøîãî íåáåçïå÷íîãî ðîçâèòêó àâàð³¿ ³ îïðîì³íåííÿ á³ëüøî¿
ê³ëüêîñò³ ëþäåé.
Âòðó÷àííÿ, çóìîâëåíå íåîáõ³äí³ñòþ çàõèñòó æèòòÿ òà çäîðîâ'ÿ ëþäèíè,
ïîâèííî áóòè òàêèì, ùîá çìåíøåííÿ øêîäè, çàïîä³ÿíî¿ âïëèâîì ³îí³çóþ÷èõ
âèïðîì³íþâàíü øëÿõîì çíèæåííÿ äîçè îïðîì³íåííÿ, áóëî äîñòàòí³ì äëÿ
âèïðàâäàííÿ ÿê âàðòîñò³ âòðó÷àííÿ, òàê ³ ñïðè÷èíåíèõ öèì âòðó÷àííÿì çáèòê³â.
Çàõîäè ùîäî óêðèòòÿ ëþäåé çàñòîñîâóþòüñÿ, ÿêùî ïðîòÿãîì ïåðøèõ äåñÿòè ä³á
î÷³êóâàíà ñóêóïíà åôåêòèâíà äîçà îïðîì³íåííÿ ìîæå ïåðåâèùèòè 5 ì³ë³ç³âåðò³â.
Òèì÷àñîâà åâàêóàö³ÿ ëþäåé çä³éñíþºòüñÿ ó ðàç³, ÿêùî ïðîòÿãîì íå á³ëüø ÿê
îäíîãî òèæíÿ ñóêóïíà åôåêòèâíà äîçà îïðîì³íåííÿ ìîæå äîñÿãòè ð³âíÿ 50
ì³ë³ç³âåðò³â.
Éîäíà ïðîô³ëàêòèêà çàñòîñîâóºòüñÿ ó ðàç³, ÿêùî î÷³êóâàíà ïîãëè-íóòà äîçà
îïðîì³íåííÿ ùèòîâèäíî¿ çàëîçè â³ä íàêîïè÷åíîãî â í³é ðàä³îàêòèâíîãî éîäó ìîæå
ïåðåâèùèòè 50 ì³ë³ãðåé (ìÃð) – îäèíèö³ âèì³ðþâàííÿ ïîãëèíåíî¿ äîçè ³îí³çóþ÷îãî
âèïðîì³íþâàííÿ (ó ñèñòåì³ Ñ²).
Îðãàíè äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ ÿäåðíî¿ òà ðàä³àö³éíî¿ áåçïåêè ìîæóòü ç
óðàõóâàííÿì ñïåöèô³êè êîíêðåòíî¿ ðàä³àö³éíî¿ àâàð³¿ âñòàíîâëþâàòè íèæ÷³ ð³âí³
âòðó÷àííÿ òà âêëþ÷àòè äîäàòêîâ³ çàõîäè â³äïîâ³äíî äî ïëàí³â ðàä³àö³éíîãî çàõèñòó
ïåðñîíàëó òà íàñåëåííÿ, à òàêîæ âñòàíîâëþâàòè êîðîòø³ ïåð³îäè ÷àñó, ïðîòÿãîì
ÿêîãî äîñÿãàþòüñÿ ö³ ð³âí³. Ïîðÿäîê âñòàíîâëåííÿ òà çàïðîâàäæåííÿ íèæ÷èõ ð³âí³â
âòðó÷àííÿ âñòàíîâëþºòüñÿ Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè.
Þðèäè÷í³ òà ô³çè÷í³ îñîáè, ÿê³ çä³éñíþþòü ïðàêòè÷íó ä³ÿëüí³ñòü â
óñòàíîâëåíîìó Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ïîðÿäêó, çîáîâ'ÿçàí³:
çä³éñíþâàòè ñèñòåìàòè÷íèé êîíòðîëü çà ðàä³àö³éíèì ñòàíîì ðîáî÷èõ ì³ñöü,
ïðèì³ùåíü, òåðèòîð³¿, â ñàí³òàðíî-çàõèñíèõ çîíàõ òà çîíàõ ñïîñòåðåæåíü, à òàêîæ çà
âèêèäàìè ³ ñêèäàìè ðàä³îàêòèâíèõ ðå÷îâèí;
ðîçðîáëÿòè îáãðóíòóâàííÿ äîäåðæàííÿ íîðì ðàä³àö³éíî¿ áåçïåêè ùîäî íîâî¿
(ìîäåðí³çîâàíî¿) ïðîäóêö³¿, ìàòåð³àë³â ³ ðå÷îâèí, òåõíîëîã³÷íèõ ïðîöåñ³â ³
âèðîáíèöòâ;
ïëàíóâàòè ³ ïðîâîäèòè çàõîäè ùîäî çàáåçïå÷åííÿ çàõèñòó ëþäèíè â³ä âïëèâó
³îí³çóþ÷èõ âèïðîì³íþâàíü;
çä³éñíþâàòè êîíòðîëü ³ îáë³ê ³íäèâ³äóàëüíèõ äîç îïðîì³íåííÿ ïåðñîíàëó;
îðãàí³çîâóâàòè ïðîâåäåííÿ ïåð³îäè÷íèõ ìåäè÷íèõ îãëÿä³â ïåðñîíàëó;
ðåãóëÿðíî ³íôîðìóâàòè ïåðñîíàë ùîäî ð³âí³â ³îí³çóþ÷îãî âèïðî-ì³íþâàííÿ íà
ðîáî÷èõ ì³ñöÿõ òà çíà÷åííÿ îòðèìàíèõ íèìè äîç îïðîì³íåííÿ;
ñâîº÷àñíî ³íôîðìóâàòè îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà îðãàíè ì³ñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ, îðãàíè äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ ÿäåðíî¿ òà ðàä³àö³éíî¿ áåçïåêè
ùîäî âèíèêíåííÿ àâàð³éíèõ ñèòóàö³é, ïîðóøåíü òåõíîëîã³÷íèõ ðåãëàìåíò³â, ÿê³
ñòâîðþþòü çàãðîçó äëÿ áåçïåêè ëþäèíè;
çàáåçïå÷óâàòè ðåàë³çàö³þ ïðàâ ãðîìàäÿí òà ¿õ îá'ºäíàíü íà íàäàííÿ
³íôîðìàö³¿ ùîäî ñòàíó çàõèñòó ëþäèíè â³ä âïëèâó ³îí³çóþ÷èõ âèïðîì³íþâàíü.
Þðèäè÷í³ òà ô³çè÷í³ îñîáè, ÿê³ çä³éñíþþòü ïðàêòè÷íó ä³ÿëüí³ñòü,
забезпечують також аварійну готовність ядерних установок і джерел іонізуючого
âèïðîì³íþâàííÿ çã³äíî ç âèìîãàìè ñòàíäàðò³â, íîðì ³ ïðàâèë çàõèñòó ëþäèíè â³ä
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âïëèâó ³îí³çóþ÷èõ âèïðîì³íþâàíü, à òàêîæ óìîâ îòðèìàíèõ äîçâîë³â. Äî òàêîãî
çàáåçïå÷åííÿ íàëåæèòü íàÿâí³ñòü:
ïåðåë³êó ïîòåíö³éíî ìîæëèâèõ ðàä³àö³éíèõ àâàð³é ³ ïðîãíîç³â ¿õ ìîæëèâèõ
íàñë³äê³â ç â³äïîâ³äíèìè îáãðóíòóâàííÿìè;
ïëàí³â çàõèñòó ïåðñîíàëó ³ íàñåëåííÿ â³ä ïîòåíö³éíî ìîæëèâèõ àâàð³é òà ¿õ
íàñë³äê³â, ïîãîäæåíèõ ç îðãàíàìè äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ ÿäåðíî¿ òà ðàä³àö³éíî¿
áåçïåêè àáî óïîâíîâàæåíèìè íèìè ì³ñöåâèìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà
îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ òà çàòâåðäæåíèõ þðèäè÷íèìè àáî ô³çè÷íèìè
îñîáàìè ³ äîâåäåíèõ äî â³äîìà ïåðñîíàëó òà íàñåëåííÿ;
çàñîá³â îïîâ³ùåííÿ ïåðñîíàëó ³ íàñåëåííÿ;
çàñîá³â çàáåçïå÷åííÿ ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â ðàä³àö³éíèõ àâàð³é;
çàñîá³â ìåäè÷íîãî çàõèñòó ëþäèíè â³ä âïëèâó îïðîì³íåííÿ;
çàñîá³â ³íäèâ³äóàëüíîãî çàõèñòó ëþäèíè;
çàñîá³â ³íäèâ³äóàëüíîãî äîçèìåòðè÷íîãî êîíòðîëþ;
àâàð³éíî-ðÿòóâàëüíîãî ôîðìóâàííÿ ç ÷èñëà ïåðñîíàëó.
Ó ðàç³ âèíèêíåííÿ ðàä³àö³éíî¿ àâàð³¿ þðèäè÷í³ òà ô³çè÷í³ îñîáè, ÿê³
çä³éñíþþòü ïðàêòè÷íó ä³ÿëüí³ñòü, çîáîâ'ÿçàí³:
çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ïëàí³â çàõèñòó ïåðñîíàëó ³ íàñåëåííÿ â³ä âïëèâó
àâàð³¿;
³íôîðìóâàòè ïðî âèíèêíåííÿ ðàä³àö³éíî¿ àâàð³¿ îðãàíè äåðæàâíîãî
ðåãóëþâàííÿ ÿäåðíî¿ òà ðàä³àö³éíî¿ áåçïåêè, ì³ñöåâ³ îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà
îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ³ îïîâ³ùàòè íàñåëåííÿ òåðèòîð³é, íà ÿêèõ
ìîæëèâå ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ îïðîì³íåííÿ;
âæèòè çàõîä³â ùîäî ïîäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ïîòåðï³ëèì âíàñë³äîê
ðàä³àö³éíî¿ àâàð³¿;
çä³éñíèòè çàõîäè ùîäî çàïîá³ãàííÿ ðîçïîâñþäæåííþ ðàä³îàêòèâíèõ ðå÷îâèí
ó äîâê³ëë³;
ïðîâåñòè àíàë³ç ³ ï³äãîòóâàòè ïðîãíîç ðîçâèòêó ðàä³àö³éíî¿ àâàð³¿ ³ çì³í
ðàä³àö³éíî¿ îáñòàíîâêè;
âæèòè çàõîä³â äëÿ íîðìàë³çàö³¿ ðàä³àö³éíî¿ îáñòàíîâêè ó õîä³ ë³êâ³äàö³¿
ðàä³àö³éíî¿ àâàð³¿.
Îïðîì³íåííÿ ëþäåé â æèëèõ òà âèðîáíè÷èõ ïðèì³ùåííÿõ íå ïîâè-ííî
ïåðåâèùóâàòè çàòâåðäæåíèõ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó íîðìàòèâ³â.
Çàõèñò ëþäèíè â³ä âïëèâó ðàä³îíóêë³ä³â, ùî ì³ñòÿòüñÿ ó áóä³âåëü-íèõ
ìàòåð³àëàõ, çàáåçïå÷óºòüñÿ òàêèìè çàõîäàìè:
 âèáîðîì çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèöòâà áóäèíê³â ³ ñïîðóä ç óðàõóâàííÿì
ð³âíÿ âèä³ëåííÿ ðàäîíó ç çåìë³ òà ð³âíÿ ãàììà-âèïðî-ì³íþâàííÿ;
 ïðîåêòóâàííÿì ³ áóä³âíèöòâîì áóäèíê³â ³ ñïîðóä ç óðàõóâàííÿì çàõèñòó â³ä
íàäõîäæåííÿ ðàäîíó â ïîâ³òðÿ öèõ áóäèíê³â òà ñïîðóä;
 âåäåííÿì âèðîáíè÷îãî êîíòðîëþ çà âì³ñòîì ðàä³îíóêë³ä³â, ùî ì³ñòÿòüñÿ ó
áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àëàõ, ïðèéíÿòòÿì áóäèíê³â ³ ñïîðóä â åêñïëóàòàö³þ ç
óðàõóâàííÿì ð³âíÿ âì³ñòó ðàäîíó â ïîâ³òð³ öèõ áóäèíê³â òà ñïîðóä ³ ð³âíÿ ãàììàâèïðîì³íþâàííÿ;
 åêñïëóàòàö³ºþ áóäèíê³â òà ñïîðóä ç óðàõóâàííÿì ð³âíÿ âì³ñòó â íèõ ðàäîíó ³
ð³âíÿ ãàììà-âèïðîì³íþâàííÿ;
 çì³íîþ õàðàêòåðó âèêîðèñòàííÿ áóäèíê³â òà ñïîðóä, ÿêùî ðåàëüí³ äîçè
îïðîì³íåííÿ ëþäèíè ïåðåâèùóþòü çàòâåðäæåí³ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó
íîðìàòèâè;
 çàáîðîíîþ çàñòîñóâàííÿ áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â ³ âèðîá³â ç íèõ, ùî íå
â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì çàõèñòó ëþäèíè â³ä âïëèâó ³îí³çóþ÷èõ âèïðîì³íþâàíü.
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Âì³ñò ðàä³îíóêë³ä³â ó ïðîäóêòàõ õàð÷óâàííÿ, ïðîäîâîëü÷³é ñèðîâèí³ òà ïèòí³é
âîä³ íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè çàòâåðäæåíèõ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó íîðì.
Ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ, ïðîäîâîëü÷à ñèðîâèíà òà ïèòíà âîäà, à òàêîæ ñóïóòí³
ìàòåð³àëè, ùî êîíòàêòóþòü ç íèìè ï³ä ÷àñ âèðîáíèöòâà, çáåð³ãàííÿ,
òðàíñïîðòóâàííÿ ³ ðåàë³çàö³¿, ï³äëÿãàþòü ñåðòèô³êàö³¿ â ïîðÿäêó, ÿêèé âèçíà÷àºòüñÿ
çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.
Âèêîðèñòàííÿ ó ìåäè÷í³é ïðàêòèö³ áóäü-ÿêèõ äæåðåë ³îí³çóþ÷îãî
âèïðîì³íþâàííÿ ïîâèííî çä³éñíþâàòèñÿ ç îáîâ'ÿçêîâèì çàñòîñóâàííÿì çàñîá³â
³íäèâ³äóàëüíîãî çàõèñòó òà êîíòðîëþ äîç îïðîì³íåííÿ ïàö³ºíò³â.
Äîçè îïðîì³íåííÿ ïàö³ºíò³â ï³ä ÷àñ ë³êóâàííÿ òà çä³éñíåííÿ ìåäè÷íî¿
ä³àãíîñòèêè ïîâèíí³ áóòè íàñò³ëüêè íèçüêèìè, íàñê³ëüêè öå ìîæëèâî äëÿ
ä³àãíîñòè÷íèõ àáî ë³êóâàëüíèõ ö³ëåé òà íå ïåðåâèùóâàòè çàòâåðäæåíèõ â
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó íîðì.
Äîçà îïðîì³íåííÿ, îòðèìàíà ïàö³ºíòîì ïðè ìåäè÷íîìó âòðó÷àíí³, ïîâèííà
ðåºñòðóâàòèñÿ, à ³íôîðìàö³ÿ ùîäî äîçè îïðîì³íåííÿ ïîâèííà çáåð³ãàòèñÿ â àðõ³âàõ ìåäè÷íèõ
óñòàíîâ ïðîòÿãîì 50 ðîê³â, à ïî çàê³í÷åíí³ çàçíà÷åíîãî ñòðîêó ïåðåäàâàòèñÿ äî
Íàö³îíàëüíîãî àðõ³âíîãî ôîíäó.
Ïàö³ºíòó íàäàºòüñÿ íà éîãî âèìîãó ïîâíà ³íôîðìàö³ÿ ïðî î÷³êóâàíó ÷è îòðèìàíó íèì
дозу опромінення та про можливі її наслідки. Він має право відмовитися від медичного
âòðó÷àííÿ, ïîâ'ÿçàíîãî ç éîãî îïðîì³íåííÿì, çà âèíÿòêîì, êîëè òàêå âòðó÷àííÿ ïîâ'ÿçàíå
ç âèÿâëåííÿì íåáåçïå÷íèõ ³íôåêö³éíèõ çàõâîðþâàíü.
Ñèñòåìà êîíòðîëþ òà îáë³êó äîç îïðîì³íåííÿ íàñåëåííÿ ñïðÿìîâàíà íà
âèçíà÷åííÿ êðèòè÷íèõ ãðóï ëþäåé â çàëåæíîñò³ â³ä óìîâ òà ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ ÷è
ðîçòàøóâàííÿ ðîáî÷èõ ì³ñöü òà ðåºñòðàö³¿ ³íäèâ³äóàëüíèõ äîç îïðîì³íåííÿ îñ³á,
â³äíåñåíèõ äî êðèòè÷íî¿ ãðóïè.
Ùîäî îñ³á ç êðèòè÷íî¿ ãðóïè ëþäåé çä³éñíþºòüñÿ îáîâ'ÿçêîâèé êîíòðîëü òà
îáë³ê ³íäèâ³äóàëüíèõ äîç îïðîì³íåííÿ çà óìîâè, ùî âåëè÷èíà åôåêòèâíî¿ äîçè îïðîì³íåííÿ
áóäü-якої людини з критичної групи перевищує дозову ìåæó, ÿêà âñòàíîâëåíà â³äïîâ³äíèìè
íîðìàòèâàìè.
Îáë³ê ³íäèâ³äóàëüíèõ äîç îïðîì³íåííÿ ëþäåé, â³äíåñåíèõ äî êðèòè÷íî¿ ãðóïè,
âåäåòüñÿ â ðàéîííîìó (ì³ñüêîìó) äîçîâîìó ðåºñòð³ îïðîì³íåííÿ, îðãàí³çàö³þ
âåäåííÿ ÿêîãî çä³éñíþþòü ì³ñöåâ³ îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè.
Êîìïåíñàö³ÿ çà ïåðåâèùåííÿ ð³÷íî¿ îñíîâíî¿ äîçîâî¿ ìåæ³ îïðîì³íåííÿ
íàäàºòüñÿ îñîáàì, ÿê³ ïðîæèâàþòü àáî òèì÷àñîâî ïåðåáóâàþòü íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè,
ó âèïàäêàõ:
îïðîì³íåííÿ, çóìîâëåíîãî âïëèâîì ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³;
ó ðàç³ ïîìèëêîâîãî àáî íåïðàâîì³ðíîãî îïðîì³íåííÿ ïàö³ºíò³â ïðè
ìåäè÷íîìó âòðó÷àíí³;
âíàñë³äîê âèìóøåíîãî ñïîæèâàííÿ çàáðóäíåíèõ ðàä³îíóêë³äàìè ïðîäóêò³â
õàð÷óâàííÿ òà ïèòíî¿ âîäè;
âíàñë³äîê ðàä³àö³éíî íåáåçïå÷íèõ óìîâ ïðîæèâàííÿ, ïðàö³ òà íàâ÷àííÿ.
Êîìïåíñàö³ÿ çà ïåðåâèùåííÿ ð³÷íî¿ îñíîâíî¿ äîçîâî¿ ìåæ³ îïðîì³-íåííÿ
âñòàíîâëþºòüñÿ ó ðîçì³ð³ 1,2 íåîïîäàòêîâóâàíîãî ì³í³ìóìó äîõîä³â ãðîìàäÿí çà
êîæíèé ì³ë³ç³âåðò ïåðåâèùåííÿ âñòàíîâëåíî¿ öèì Çàêîíîì äîïóñòèìî¿ ìåæ³
îïðîì³íåííÿ.
Ï³äñòàâîþ äëÿ âèïëàòè êîìïåíñàö³¿ îñîáàì çà ïåðåâèùåííÿ ð³÷íî¿ îñíîâíî¿
äîçîâî¿ ìåæ³ îïðîì³íåííÿ º çàô³êñîâàíèé ðàéîííèì (ì³ñüêèì) äîçîâèì ðåºñòðîì
îïðîì³íåííÿ ôàêò ïåðåâèùåííÿ ð³÷íî¿ îñíîâíî¿ äîçîâî¿ ìåæ³ îïðîì³íåííÿ íå ç
âëàñíî¿ âèíè îñîáè.
Â³äøêîäóâàííþ ï³äëÿãàº øêîäà, çàïîä³ÿíà âíàñë³äîê âïëèâó ³îí³-çóþ÷èõ
âèïðîì³íþâàíü æèòòþ òà çäîðîâ'þ ëþäåé, à òàêîæ ìàéíó ô³çè÷íèõ îñ³á.
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Ó ðàç³ ñìåðò³ îñîáè, ÿêà íàñòàëà âíàñë³äîê âïëèâó ³îí³çóþ÷èõ âèï-ðîì³íþâàíü,
ïðàâî íà â³äøêîäóâàííÿ øêîäè ìàþòü îñîáè, ÿê³ ïåðåáóâàëè íà óòðèìàíí³
ïîìåðëîãî àáî ìàëè íà äåíü éîãî ñìåðò³ ïðàâî íà îäåðæàííÿ â³ä íüîãî êîøò³â íà
óòðèìàííÿ, à òàêîæ äèòèíà ïîìåðëîãî, ÿêà íàðîäèëàñÿ ï³ñëÿ éîãî ñìåðò³.
Îñîáè, âèíí³ ó ïîðóøåíí³ çàêîíîäàâñòâà ùîäî çàõèñòó ëþäèíè â³ä âïëèâó ³îí³çóþ÷èõ
âèïðîì³íþâàíü, íåñóòü öèâ³ëüíî-ïðàâîâó, àäì³í³ñòðàòèâíó àáî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü
â³äïîâ³äíî äî çàêîí³â Óêðà¿íè.

10.12. ПОВОДЖЕННЯ З РАДІОАКТИВНИМИ ВІДХОДАМИ
Однойменний Закон спрямований на забезпечення захисту людини та
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä øê³äëèâîãî âïëèâó ðàä³îàêòèâíèõ
â³äõîä³â íà ñó÷àñíîìó åòàï³ òà â ìàéáóòíüîìó. Çàêîí ïîøèðþºòüñÿ íà âñ³ âèäè
ä³ÿëüíîñò³ ç ðàä³îàêòèâíèìè â³äõîäàìè.
Îñíîâíèìè ïðèíöèïàìè äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ ïîâîäæåííÿ ç ðàä³îàêòèâíèìè
â³äõîäàìè º:
ïð³îðèòåò çàõèñòó æèòòÿ òà çäîðîâ'ÿ ïåðñîíàëó ³ íàñåëåííÿ, íàâêîëèøíüîãî
ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä âïëèâó ðàä³îàêòèâíèõ â³äõîä³â çã³äíî ç äåðæàâíèìè
íîðìàìè ðàä³àö³éíî¿ áåçïåêè;
ðîçìåæóâàííÿ ôóíêö³é äåðæàâíîãî êîíòðîëþ ³ óïðàâë³ííÿ â ñôåð³
ïîâîäæåííÿ ç ðàä³îàêòèâíèìè â³äõîäàìè;
ðåàë³çàö³ÿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ ïîâîäæåííÿ ç ðàä³îàêòèâíèìè
â³äõîäàìè øëÿõîì ðîçðîáêè ³ âèêîíàííÿ äîâãîñòðîêîâî¿ Äåðæàâíî¿ ïðîãðàìè
ïîâîäæåííÿ ç ðàä³îàêòèâíèìè â³äõîäàìè;
ïåðåãëÿä ³ çàòâåðäæåííÿ Äåðæàâíî¿ ïðîãðàìè ïîâîäæåííÿ ç ðàä³îàêòèâíèìè
â³äõîäàìè êîæí³ 3 ðîêè;
íåäîïóùåííÿ íåêîíòðîëüîâàíîãî íàêîïè÷åííÿ ðàä³îàêòèâíèõ â³äõîä³â;
çàáåçïå÷åííÿ äåðæàâíîãî íàãëÿäó çà ïîâîäæåííÿì ç ðàä³îàêòèâíèìè
â³äõîäàìè;
ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ùîäî ðîçì³ùåííÿ íîâèõ ñõîâèù ðàä³îàêòèâíèõ â³äõîä³â ç
ó÷àñòþ ãðîìàäÿí, ¿õ îá'ºäíàíü à òàêîæ ì³ñöåâèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè
³ îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ;
ãàðàíòóâàííÿ íàä³éíî¿ ³çîëÿö³¿ ðàä³îàêòèâíèõ â³äõîä³â â³ä íàâêî-ëèøíüîãî
ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà ïðè îáãðóíòóâàíí³ áåçïåêè ñõîâèù ðàä³îàêòèâíèõ â³äõîä³â;
çáåð³ãàííÿ ðàä³îàêòèâíèõ â³äõîä³â ó âèðîáíèê³â â³äõîä³â îáìåæåíèé ÷àñ ç
íàñòóïíîþ ïåðåäà÷åþ ñïåö³àë³çîâàíèì ï³äïðèºìñòâàì ïî ïîâîäæåííþ ç
ðàä³îàêòèâíèìè â³äõîäàìè;
â³äïîâ³äàëüí³ñòü âèðîáíèê³â ðàä³îàêòèâíèõ â³äõîä³â çà áåçïåêó ïðè ïîâîäæåíí³ ç ðàä³îàêòèâíèìè â³äõîäàìè äî ïåðåäà÷³ ¿õ ñïåö³àë³çîâàíèì ï³äïðèºìñòâàì ïî
ïîâîäæåííþ ç ðàä³îàêòèâíèìè â³äõîäàìè;
çàáîðîíà ïðîâåäåííÿ ðîá³ò ïî çàõîðîíåííþ ðàä³îàêòèâíèõ â³äõîä³â þðèäè÷íèì ³ ô³çè÷íèì îñîáàì, ÿê³ óòâîðþþòü âíàñë³äîê ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ ðàä³îàêòèâí³
â³äõîäè òà ïîñòàâëÿþòü ³ âèêîðèñòîâóþòü ðàä³îàêòèâí³ ðå÷îâèíè, ÿäåðí³ óñòàíîâêè;
ì³æíàðîäíå ñï³âðîá³òíèöòâî â ñôåð³ ïîâîäæåííÿ ç ðàä³îàêòèâíèìè â³äõîäàìè;
àêòèâíà íàóêîâî-äîñë³äíèöüêà ä³ÿëüí³ñòü â ñôåð³ ïîâîäæåííÿ ç ðàä³îàêòèâíèìè â³äõîäàìè.
Äåðæàâíîìó ðåãóëþâàííþ áåçïåêè ó ñôåð³ ïîâîäæåííÿ ç ðàä³îàê-òèâíèìè
â³äõîäàìè ï³äëÿãàþòü òàê³ âèäè ä³ÿëüíîñò³:
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 âåäåííÿ äåðæàâíîãî îáë³êó ðàä³îàêòèâíèõ â³äõîä³â, Äåðæàâíîãî êàäàñòðó
ñõîâèù ðàä³îàêòèâíèõ â³äõîä³â, ì³ñöü ¿õ çàõîðîíåííÿ, à òàêîæ ì³ñöü ¿õ òèì÷àñîâîãî
çáåð³ãàííÿ;
 ïðîåêòíî-ïîøóêîâ³ ðîáîòè ïî âèáîðó ìàéäàí÷èê³â äëÿ ðîçì³ùåííÿ îá'ºêò³â,
ïðèçíà÷åíèõ äëÿ ïîâîäæåííÿ ç ðàä³îàêòèâíèìè â³äõîäàìè;
 ïðîåêòóâàííÿ îá'ºêò³â, óñòàòêóâàííÿ, îáëàäíàííÿ òà òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â,
ïðèçíà÷åíèõ äëÿ ïîâîäæåííÿ ç ðàä³îàêòèâíèìè â³äõîäàìè, ¿õ âèïðîáóâàííÿ,
âèãîòîâëåííÿ àáî áóä³âíèöòâî òà ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ;
 ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ, åêñïëóàòàö³ÿ îá'ºêò³â, ïðèçíà÷åíèõ äëÿ ïîâîäæåííÿ
ç ðàä³îàêòèâíèìè â³äõîäàìè, çíÿòòÿ ¿õ ç åêñïëóàòàö³¿, ïðîâåäåííÿ ðåãëàìåíòíèõ
ðîá³ò ïî çàáåçïå÷åííþ áåçïåêè íà âèâåäåíèõ ç åêñïëóàòàö³¿ àáî çàêîíñåðâîâàíèõ
îá'ºêòàõ;
 ïåðåâåçåííÿ òà ñêëàäóâàííÿ ðàä³îàêòèâíèõ â³äõîä³â.
Äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ áåçïåêè ïðè ïîâîäæåíí³ ç ðàä³îàêòèâíèìè â³äõîäàìè
çä³éñíþþòü: Міністерство охорони навколишнього природного середовища та
ÿäåðíî¿ áåçïåêè Óêðà¿íè; Ì³í³ñòåðñòâî îõîðîíè çäîðîâ'ÿ Óêðà¿íè; Ì³í³ñòåðñòâî
âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè; ³íø³ îðãàíè äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè çã³äíî ç
çàêîíîäàâñòâîì.
Íà çä³éñíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ ïîâîäæåííÿ ç ðàä³îàêòèâíèìè â³äõîäàìè
âèäàþòüñÿ äîçâîëè (ë³öåíç³¿) â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì.
Право на поводження з радіоактивними відходами надоється юриäè÷íèì òà
фізичним особам, що мають виданий у встановленому порядку дозвіл органу
äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ ÿäåðíî¿ òà ðàä³àö³éíî¿ áåçïåêè íà çä³éñíåííÿ â³äïîâ³äíîãî
âèäó ä³ÿëüíîñò³ (ë³öåíç³àòè). Ë³öåíç³àòè, ÿê³ âèêîíóþòü ðîáîòè íà áóäü-ÿêîìó åòàï³
ïîâîäæåííÿ ç ðàä³îàêòèâíèìè â³äõîäàìè, çîáîâ'ÿçàí³:
çàáåçïå÷óâàòè áåçïåêó ïðè ïðîåêòóâàíí³, âèáîð³ ìàéäàí÷èêà, ñïîðóäæåíí³,
åêñïëóàòàö³¿ òà çíÿòò³ ç åêñïëóàòàö³¿ ñïîðóä òà îáëàäíàííÿ, ïðèçíà÷åíèõ äëÿ
ïîâîäæåííÿ ç ðàä³îàêòèâíèìè â³äõîäàìè;
âåñòè âëàñíèé îáë³ê ðàä³îàêòèâíèõ â³äõîä³â;
çàáåçïå÷óâàòè ô³çè÷íèé çàõèñò ðàä³îàêòèâíèõ â³äõîä³â;
çàáåçïå÷óâàòè ðàä³àö³éíèé ìîí³òîðèíã ì³ñöü çáåð³ãàííÿ àáî çàõîðîíåííÿ
ðàä³îàêòèâíèõ â³äõîä³â;
ñâîº÷àñíî ³íôîðìóâàòè îðãàíè äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ³ îðãàíè
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ïðî ïîðóøåííÿ â ðîáîò³ îá'ºêò³â, ïðèçíà÷åíèõ äëÿ
ïîâîäæåííÿ ç ðàä³îàêòèâíèìè â³äõîäàìè;
âæèâàòè çàõîä³â ùîäî ë³êâ³äàö³¿ ðàä³àö³éíèõ àâàð³é òà ¿õ íàñë³äê³â;
ìàòè ô³íàíñîâó ìîæëèâ³ñòü â³äøêîäóâàòè çáèòêè â³ä ðàä³àö³éíèõ àâàð³é ïðè
ïîâîäæåíí³ ç ðàä³îàêòèâíèìè â³äõîäàìè çà ðàõóíîê âëàñíèõ êîøò³â àáî êîøò³â
ñòðàõîâèõ îðãàí³çàö³é.
Ïåðåâåçåííÿ ðàä³îàêòèâíèõ â³äõîä³â ìîæóòü çä³éñíþâàòè þðèäè÷í³ àáî ô³çè÷í³
îñîáè, ÿê³ ìàþòü â³äïîâ³äí³ ë³öåíç³¿, âèäàí³ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì
ïîðÿäêó ó òðàíñïîðòíèõ óïàêîâî÷íèõ êîìïëåêòàõ â³äïîâ³äíî äî çàòâåðäæåíèõ íîðì,
ïðàâèë ³ ñòàíäàðò³â ùîäî ïåðåâåçåííÿ ðàä³îàêòèâíèõ â³äõîä³â, ÿêèìè
ïåðåäáà÷àþòüñÿ:
ïîðÿäîê ¿õ ïåðåâåçåííÿ;
ïðàâà òà îáîâ'ÿçêè âàíòàæîâ³äïðàâíèêà, ïåðåâ³çíèêà òà îòðèìóâà÷à;
çàõîäè áåçïåêè;
âèìîãè äî óïàêîâêè òà òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â;
çàõîäè íà âèïàäîê äîðîæíüî-òðàíñïîðòíèõ ïîä³é ï³ä ÷àñ ïåðåâåçåííÿ
ðàä³îàêòèâíèõ â³äõîä³â;
çàïîá³ãàííÿ òà çàõîäè ç ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â ìîæëèâèõ ðàä³àö³éíèõ àâàð³é.
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Ì³í³ñòåðñòâî âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè ðîçðîáëÿº êîìïëåêñíó ñèñòåìó çàõîä³â
ùîäî ïîïåðåäæåííÿ äîðîæíüî-òðàíñïîðòíèõ ïîä³é ï³ä ÷àñ ïåðåâåçåííÿ
ðàä³îàêòèâíèõ â³äõîä³â.
Óìîâè òà ðåæèì ïåðåâåçåííÿ ðàä³îàêòèâíèõ â³äõîä³â ïîâ³òðÿíèì, çàë³çíè÷íèì,
âîäíèì àáî àâòîìîá³ëüíèì òðàíñïîðòîì ïîãîäæóþòüñÿ ç â³äïîâ³äíèìè ñëóæáàìè
Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè.
Ó ðàç³ âèíèêíåííÿ ðàä³àö³éíî¿ àâàð³¿ âíàñë³äîê äîðîæíüî-òðàíñ-ïîðòíî¿ ïîä³¿
ï³ä ÷àñ ïåðåâåçåííÿ ðàä³îàêòèâíèõ â³äõîä³â â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ¿¿ ë³êâ³äàö³þ, à òàêîæ
çàõèñò ïåðñîíàëó, íàñåëåííÿ, íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà òà
ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé ïîêëàäàºòüñÿ íà âàíòàæîâ³äïðàâíèêà, ÿêùî ³íøå íå
ïåðåäáà÷åíî óãîäîþ ïðî ïåðåâåçåííÿ.
Îñîáè, âèíí³ ó ïîðóøåíí³ çàêîíîäàâñòâà ó ñôåð³ ïîâîäæåííÿ ç ðàä³îàêòèâíèìè
â³äõîäàìè, íåñóòü â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà:
ïîâîäæåííÿ ç ðàä³îàêòèâíèìè â³äõîäàìè áåç â³äïîâ³äíî¿ ë³öåíç³¿;
ïîðóøåííÿ ïðè ïîâîäæåíí³ ç ðàä³îàêòèâíèìè â³äõîäàìè âèìîã íîðì, ïðàâèë ³
ñòàíäàðò³â ùîäî áåçïå÷íîãî âåäåííÿ ðîá³ò;
íåâèêîíàííÿ óìîâ ë³öåíçóâàííÿ ïðè ïîâîäæåíí³ ç ðàä³îàêòèâíèìè â³äõîäàìè;
íåâèêîíàííÿ ïðèïèñ³â îðãàí³â, ÿê³ çä³éñíþþòü ðåãóëþâàííÿ ó ñôåð³
ïîâîäæåííÿ ç ðàä³îàêòèâíèìè â³äõîäàìè;
ïîðóøåííÿ âèìîã çàêîíîäàâñòâà ùîäî îáîâ'ÿçêîâèõ åðæàâíèõ åêñïåðòèç òà
íåâðàõóâàííÿ ¿õ âèñíîâê³â;
ïðèõîâóâàííÿ â³ä íàñåëåííÿ àáî ôàëüñèô³êàö³þ ³íôîðìàö³¿ ïðî åêîëîã³÷íèé
ñòàí íà òåðèòîð³¿, â³äâåäåí³é ï³ä ñõîâèùå ðàä³îàêòèâíèõ â³äõîä³â ÷è îá'ºêò,
ïðèçíà÷åíèé äëÿ ïîâîäæåííÿ ç ðàä³îàêòèâíèìè â³äõîäàìè;
íåâèêîíàííÿ ñëóæáîâèõ îáîâ'ÿçê³â ùîäî ïîïåðåäæåííÿ àâàð³é òà ë³êâ³äàö³¿ ¿õ
íàñë³äê³â íà ñõîâèùàõ ðàä³îàêòèâíèõ â³äõîä³â òà îá'ºêòàõ, ïðèçíà÷åíèõ äëÿ
ïîâîäæåííÿ ç ðàä³îàêòèâíèìè â³äõîäàìè, à òàêîæ ïðèõîâóâàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî òàê³
àâàð³¿;
âèêîðèñòàííÿ ðàä³îàêòèâíèõ â³äõîä³â ç ìåòîþ çàïîä³ÿííÿ øêîäè çäîðîâ'þ
íàñåëåííÿ àáî îêðåìî¿ îñîáè;
ïðèéíÿòòÿ â åêñïëóàòàö³þ ñõîâèù ðàä³îàêòèâíèõ â³äõîä³â àáî îá'ºêò³â,
ïðèçíà÷åíèõ äëÿ ïîâîäæåííÿ ç ðàä³îàêòèâíèìè â³äõîäàìè, áåç ðåàë³çàö³¿ çàõîä³â
ùîäî çàáåçïå÷åííÿ çàõèñòó ïåðñîíàëó, íàñåëåííÿ òà íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî
ñåðåäîâèùà;
ïîñòàâêà, ìîíòàæ òà ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ íåñïðàâíîãî îáëàäíàííÿ;
ïðèéíÿòòÿ â åêñïëóàòàö³þ ñõîâèù ðàä³îàêòèâíèõ â³äõîä³â ÷è îá'ºêò³â,
ïðèçíà÷åíèõ äëÿ ïîâîäæåííÿ ç ðàä³îàêòèâíèìè â³äõîäàìè, áåç ñïîðóäæåííÿ òà
ââåäåííÿ â ä³þ âñ³õ ïåðåäáà÷åíèõ ïðîåêòîì êîìïëåêñ³â öèõ îá'ºêò³â;
äîïóñê äî ðîáîòè ç ðàä³îàêòèâíèìè â³äõîäàìè îñ³á áåç â³äïîâ³äíî¿ ï³äãîòîâêè,
îñ³á ìîëîäøå 18 ðîê³â, à òàêîæ òèõ, ÿê³ ìàþòü ìåäè÷í³ ïðîòèïîêàçàííÿ;
ïîðóøåííÿ âèìîã ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ô³çè÷íîãî çàõèñòó ïðè ïîâîäæåíí³ ç
ðàä³îàêòèâíèìè â³äõîäàìè;
íåñàíêö³îíîâàíå çàâåçåííÿ àáî âèâåçåííÿ ðàä³îàêòèâíèõ â³äõîä³â çà ìåæ³
Óêðà¿íè.
Çàêîíîäàâñòâîì ìîæå áóòè ïåðåäáà÷åíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü ³ çà ³íø³ ïîðóøåííÿ ó
ñôåð³ ïîâîäæåííÿ ç ðàä³îàêòèâíèìè â³äõîäàìè.
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10.13. ПЕСТИЦИДИ І АГРОХІМІКÀÒÈ
Однойменний Закон регулює правові відносини, пов'язані з дерæàâíîþ
ðåºñòðàö³ºþ,
âèðîáíèöòâîì,
çàêóï³âëåþ,
òðàíñïîðòóâàííÿì,
çáåð³ãàííÿì,
ðåàë³çàö³ºþ òà áåçïå÷íèì äëÿ çäîðîâ'ÿ ëþäèíè ³ íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî
ñåðåäîâèùà çàñòîñóâàííÿì ïåñòèöèä³â ³ àãðîõ³ì³êàò³â, âèçíà÷àº ïðàâà ³ îáîâ'ÿçêè
ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é òà ãðîìàäÿí, à òàêîæ ïîâíîâàæåííÿ îðãàí³â
äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ³ ïîñàäîâèõ îñ³á ó ö³é ñôåð³.
Ïåñòèöèäè ³ àãðîõ³ì³êàòè â³ò÷èçíÿíîãî, à òàêîæ ³íîçåìíîãî âèðîáíèöòâà, ùî
çàâîçÿòüñÿ äëÿ âèêîðèñòàííÿ íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè, ïîâèíí³ â³äïîâ³äàòè òàêèì
âèìîãàì:
■ âèñîêà á³îëîã³÷íà åôåêòèâí³ñòü ùîäî ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ;
■ áåçïå÷í³ñòü äëÿ çäîðîâ'ÿ ëþäèíè òà íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà
çà óìîâè äîòðèìàííÿ ðåãëàìåíò³â ¿õ çàñòîñóâàííÿ;
■ â³äïîâ³äí³ñòü äåðæàâíèì ñòàíäàðòàì, ñàí³òàðíèì íîðìàì òà ³íøèì
íîðìàòèâíèì äîêóìåíòàì.
Çàáîðîíÿºòüñÿ ââåçåííÿ íà ìèòíó òåðèòîð³þ Óêðà¿íè, âèðîáíèöòâî, ðåàë³çàö³ÿ,
çàñòîñóâàííÿ òà ðåêëàìóâàííÿ ïåñòèöèä³â ³ àãðîõ³ì³êàò³â äî ¿õ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿.
Äåðæàâíà ì³æâ³äîì÷à êîì³ñ³ÿ Óêðà¿íè ó ñïðàâàõ âèïðîáóâàíü ³ ðåºñòðàö³¿
çàñîá³â çàõèñòó òà ðåãóëÿòîð³â ðîñòó ³ äîáðèâ (Óêðäåðæõ³ìêîì³ñ³ÿ) â ïîðÿäêó,
ïåðåäáà÷åíîìó Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, íàäàº äîçâ³ë íà çàâåçåííÿ òà
çàñòîñóâàííÿ íåçàðåºñòðîâàíèõ ïåñòèöèä³â ³ àãðîõ³ì³êàò³â, ÿêùî âîíè:
є митним вантажем і знаходяться під митним нагëÿäîì;
âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ íàóêîâèõ òà äîñë³äíèöüêèõ ö³ëåé;
çàâîçÿòüñÿ ï³ä ÷àñ âèíèêíåííÿ çàãðîçè ìàñîâèõ âîãíèù ðîçìíî-æåííÿ
îêðåìèõ øê³äëèâèõ îðãàí³çì³â;
ïðèçíà÷åí³ äëÿ áîðîòüáè ç ðîñëèííèìè ì³êðîîðãàí³çìàìè â ñåðå-äèí³
çàìêíåíèõ ïðîñòîð³â àáî òðóáîïðîâ³äíèõ ñèñòåì íà ï³äïðèºìñòâàõ òà â óñòàíîâàõ
ã³ðíè÷îðóäíî¿, àòîìíî¿ òà ìåäè÷íî¿ ïðîìèñëîâîñò³;
çàâîçÿòüñÿ ðàçîì ç íàñ³ííºâèì ìàòåð³àëîì, îáðîáëåíèì çàõèñíîñòèìóëþþ÷èìè ðå÷îâèíàìè, ÿê³ çà õ³ì³÷íèì ñêëàäîì ³ ñâî¿ì ñïîñîáîì ä³¿
â³äïîâ³äàþòü àíàëîãàì, çàðåºñòðîâàíèì â Óêðà¿í³.
Îáîâ'ÿçêîâîþ óìîâîþ çàâåçåííÿ òà çàñòîñóâàííÿ íåçàðåºñòðîâàíèõ â Óêðà¿í³
ïåñòèöèä³â äëÿ öèõ ö³ëåé º äîêóìåíòàëüíå ï³äòâåðäæåííÿ ¿õ âèêîðèñòàííÿ â êðà¿í³,
äå âîíè âèðîáëÿþòüñÿ.
Ï³äïðèºìíèöüêà ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ âèðîáíèöòâà, çáåð³ãàííÿ, òðàíñïîðòóâàííÿ,
ðåàë³çàö³¿ ïåñòèöèä³â ³ àãðîõ³ì³êàò³â òà òîðã³âë³ íèìè çä³éñíþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³
ë³öåíç³¿ (ñïåö³àëüíîãî äîçâîëó), ïîðÿäîê âèäà÷³ ÿêî¿ âèçíà÷àºòüñÿ Êàá³íåòîì
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè.
Ë³öåíç³þ íà âèðîáíèöòâî ïåñòèöèä³â âèäàº Ì³í³ñòåðñòâî ïðîìèñ-ëîâîñò³
Óêðà¿íè, à íà ðåàë³çàö³þ – îðãàíè, óïîâíîâàæåí³ Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè
çä³éñíþâàòè äåðæàâíèé êîíòðîëü ó ö³é ñôåð³.
Ââåçåííÿ ãðîìàäÿíàìè íà ìèòíó òåðèòîð³þ Óêðà¿íè çàðåºñòðîâàíèõ ïåñòèöèä³â ³
àãðîõ³ì³êàò³â äîçâîëÿºòüñÿ â îáñÿãàõ, íåîáõ³äíèõ äëÿ âëàñíîãî âèêîðèñòàííÿ.
Åêîëîã³÷íèé ðèçèê ä³ÿëüíîñò³, ïîâ'ÿçàíî¿ ç ââåçåííÿì íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè
ïåñòèöèä³â ³ àãðîõ³ì³êàò³â, ¿õ òðàíñïîðòóâàííÿì òà âèêîðèñ-òàííÿì, ï³äëÿãàº
îáîâ'ÿçêîâîìó ñòðàõóâàííþ â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó àêòàìè çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.
Ïåñòèöèäè ³ àãðîõ³ì³êàòè, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ â Óêðà¿í³, çàòàðþþòüñÿ
(óïàêîâóþòüñÿ) ³ ìàðêóþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà.
Êîæíà òîâàðíà îäèíèöÿ ïîâèííà ñóïðîâîäæóâàòèñÿ ðåêîìåíäàö³ºþ ùîäî ¿¿
çàñòîñóâàííÿ ³ç çàçíà÷åííÿì êóëüòóð òà îá`ºêò³â, äëÿ îáðîáëåííÿ ÿêèõ ïðèçíà÷åíî
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ïðåïàðàò, ñïîñîá³â, íîðì ³ êðàòíîñò³ âèêîðèñòàííÿ, òåðì³í³â âè÷³êóâàííÿ (äëÿ
ïåñòèöèä³â), çàáîðîíè òà îáìåæåííÿ íà çàñòîñóâàííÿ, ñïîñîá³â ³ çàñîá³â
çíåøêîäæåííÿ ïåñòèöèä³â òà àãðîõ³ì³êàò³â, à òàêîæ çàõîä³â áåçïåêè ï³ä ÷àñ ðîáîòè,
çàõîä³â ïîäàííÿ ïåðøî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ó ðàç³ îòðóºííÿ.
Ñåðòèô³êàö³ÿ ïåñòèöèä³â ³ àãðîõ³ì³êàò³â íà â³äïîâ³äí³ñòü âèìîãàì äåðæàâíèõ
ñòàíäàðò³â òà ³íøèõ íîðìàòèâíèõ äîêóìåíò³â ç ñòàíäàðòèçàö³¿ çä³éñíþºòüñÿ â
äåðæàâí³é ñèñòåì³ ñåðòèô³êàö³¿ ÓêðÑÅÏÐÎ.
Òðàíñïîðòóâàííÿ,
çáåð³ãàííÿ,
çàñòîñóâàííÿ,
óòèë³çàö³ÿ,
çíèùåííÿ
òà
çíåøêîäæåííÿ ïåñòèöèä³â ³ àãðîõ³ì³êàò³â òà òîðã³âëÿ íèìè çä³éñíþþòüñÿ â³äïîâ³äíî
äî âèìîã, âñòàíîâëåíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì, ñàí³òàðíèìè ïðàâèëàìè
òðàíñïîðòóâàííÿ, çáåð³ãàííÿ ³ çàñòîñóâàííÿ ïåñòèöèä³â ³ àãðîõ³ì³êàò³â òà ³íøèìè
íîðìàòèâíèìè àêòàìè.
Îñîáè, ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ ïîâ`ÿçàíà ç òðàíñïîðòóâàííÿì, çáåð³ãàííÿì,
çàñòîñóâàííÿì ïåñòèöèä³â ³ àãðîõ³ì³êàò³â òà òîðã³âëåþ íèìè, ïîâèíí³ ìàòè äîïóñê
(ïîñâ³ä÷åííÿ) íà ïðàâî ðîáîòè ³ç çàçíà÷åíèìè ïðåïàðàòàìè. Ïîðÿäîê îäåðæàííÿ
òàêîãî äîïóñêó âèçíà÷àºòüñÿ Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè.
Ðåàë³çàö³ÿ
íàñåëåííþ
ïåñòèöèä³â
³
àãðîõ³ì³êàò³â
çä³éñíþºòüñÿ
ó
äð³áíîôàñîâàíîìó âèãëÿä³ òà ç îáîâ'ÿçêîâîþ íàÿâí³ñòþ ³íñòðóêö³¿ ùîäî áåçïå÷íîãî
¿õ çàñòîñóâàííÿ.
Ïåñòèöèäè ³ àãðîõ³ì³êàòè, ÿê³ ñòàíîâëÿòü ï³äâèùåíó íåáåçïåêó, çàñòîñîâóþòüñÿ
ëèøå çà ñïåö³àëüíèì äîçâîëîì Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ'ÿ Óêðà¿íè ³
Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà òà ÿäåðíî¿ áåçïåêè
України. Їх перелік визначається Кабіíåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè.
Íà òåðèòîð³¿, ùî çàçíàëà ðàä³îàêòèâíîãî çàáðóäíåííÿ, à òàêîæ ó çîíàõ
íàäçâè÷àéíèõ åêîëîã³÷íèõ ñèòóàö³é çàñòîñóâàííÿ ïåñòèöèä³â ³ àãðîõ³ì³êàò³â
îáìåæóºòüñÿ ³ ïðîâîäèòüñÿ â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè.
Ó çàõèùåíîìó ãðóíò³, íà çåìëÿõ ïðèðîäîîõîðîííîãî, îçäîðîâ÷îãî ³
ðåêðåàö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ, çåìëÿõ âîäíîãî ôîíäó òà ó âîäîîõîðîííèõ çîíàõ,
³íøèõ òåðèòîð³ÿõ, ùî ï³äëÿãàþòü îñîáëèâ³é îõîðîí³, çàñòîñóâàííÿ ïåñòèöèä³â
çàáîðîíÿºòüñÿ.
Ó ðàç³ îáãðóíòóâàííÿ êðàéíüî¿ íåîáõ³äíîñò³ òà çà íàÿâíîñò³ ïîçèòèâíèõ
âèñíîâê³â äåðæàâíî¿ ñàí³òàðíî¿ òà åêîëîã³÷íî¿ åêñïåðòèçè ìîæëèâå çàñòîñóâàííÿ â
öèõ çîíàõ, à òàêîæ ó çàêðèòîìó ãðóíò³ îáìåæåíîãî àñîðòèìåíòó ïåñòèöèä³â ³
àãðîõ³ì³êàò³â ç äîçâîëó Óêðäåðæõ³ìêîì³ñ³¿.
Ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêà ñèðîâèíà äëÿ âèãîòîâëåííÿ ïðîäóêò³â äèòÿ-÷îãî ³
ä³ºòè÷íîãî õàð÷óâàííÿ âèðîáëÿºòüñÿ ó ñïåö³àëüíèõ ñèðîâèííèõ çîíàõ. Ïðàâîâèé
ðåæèì òà ïîðÿäîê íàäàííÿ ñòàòóñó ñïåö³àëüíî¿ ñèðîâèííî¿ çîíè âèçíà÷àºòüñÿ
Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè. Ó ñïåö³àëüíèõ ñèðîâèííèõ çîíàõ çàáîðîíÿºòüñÿ
çàñòîñóâàííÿ ïåñòèöèä³â. Çàñòîñóâàííÿ àãðîõ³ì³êàò³â ïðîâîäèòüñÿ çà ñïåö³àëüíèìè
òåõíîëîã³ÿìè, ùî çàáåçïå÷óþòü îòðèìàííÿ ïðîäóêö³¿, ÿêà â³äïîâ³äàº ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèì âèìîãàì ùîäî äèòÿ÷îãî òà ä³ºòè÷íîãî õàð÷óâàííÿ.
Ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè ³ îðãàí³çàö³¿ çîáîâ'ÿçàí³ âåñòè îáë³ê íàÿâíîñò³ òà
âèêîðèñòàííÿ ïåñòèöèä³â ³ àãðîõ³ì³êàò³â òà íàäàâàòè ³íôîðìàö³þ îðãàíàì, ùî
âåäóòü äåðæàâíèé îáë³ê.
Ïîñàäîâ³ îñîáè íåñóòü â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ðîçãîëîøåííÿ ³íôîðìàö³¿, ùî ñòàëà
â³äîìà ¿ì âíàñë³äîê âèêîíàííÿ ñëóæáîâèõ îáîâ'ÿçê³â ³ ÿêà îõîðîíÿºòüñÿ â³äïîâ³äíî
äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà.
Íåïðèäàòí³ àáî çàáîðîíåí³ äî âèêîðèñòàííÿ ïåñòèöèäè ³ àãðîõ³ì³êàòè, òàðà â³ä íèõ
ï³äëÿãàþòü âèëó÷åííþ, óòèë³çàö³¿, çíèùåííþ òà çíåøêîäæåííþ â ïîðÿäêó, ùî
âñòàíîâëþºòüñÿ Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè.
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Ïîñàäîâ³ îñîáè îðãàí³â äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ÿê³ çä³éñíþþòü äåðæàâíèé
íàãëÿä òà äåðæàâíèé êîíòðîëü ó ñôåð³ ä³ÿëüíîñò³ ç ïåñòèöèäàìè ³ àãðîõ³ì³êàòàìè, â
ìåæàõ êîìïåòåíö³¿, ïåðåäáà÷åíî¿ çàêîíîäàâñòâîì, ìàþòü ïðàâî:
âèìàãàòè â³ä ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñò³
³ ãðîìàäÿí, ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ ïîâ'ÿçàíà ç âèðîáíèöòâîì, òðàíñïîðòóâàííÿì,
çáåð³ãàííÿì, çàñòîñóâàííÿì ïåñòèöèä³â ³ àãðîõ³ì³êàò³â ³ òîðã³âëåþ íèìè,
äîäåðæàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïåñòèöèäè ³ àãðîõ³ì³êàòè;
áåçïåðåøêîäíî â³äâ³äóâàòè ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè ³ îðãàí³çàö³¿ íåçàëåæíî â³ä
ôîðì âëàñíîñò³, ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ ïîâ'ÿçàíà ç âèðîáíèöòâîì, òðàíñïîðòóâàííÿì,
çáåð³ãàííÿì, çàñòîñóâàííÿì ïåñòèöèä³â ³ àãðîõ³ì³êàò³â ³ òîðã³âëåþ íèìè, ³íø³
ï³äêîíòðîëüí³ îá'ºêòè ç ìåòîþ ïåðåâ³ðêè äîäåðæàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïåñòèöèäè
³ àãðîõ³ì³êàòè ³ â³äáîðó çðàçê³â íåîáõ³äíèõ ìàòåð³àë³â äëÿ àãðîõ³ì³÷íèõ òà ³íøèõ
àíàë³ç³â ³ äîñë³äæåíü;
ïðèïèíÿòè ðîáîòè ³ç çàñòîñóâàííÿì ïåñòèöèä³â ³ àãðîõ³ì³êàò³â â ïîðÿäêó,
ïåðåäáà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì;
çàáîðîíÿòè ââåçåííÿ ³ ðåàë³çàö³þ ïåñòèöèä³â ³ àãðîõ³ì³êàò³â, ùî íå
â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì ñòàíäàðò³â òà ³íøèõ äîêóìåíò³â ç ñòàíäàðòèçàö³¿, à òàêîæ
ïåðåðîáêó ³ ðåàë³çàö³þ õàð÷îâèõ ïðîäóêò³â ³ âèêîðèñòàííÿ âîäè ó ðàç³ çàáðóäíåííÿ
¿õ çàëèøêàìè ïåñòèöèä³â ³ àãðîõ³ì³êàò³â ó ê³ëüêîñò³, ùî ïåðåâèùóº âñòàíîâëåí³
íîðìàòèâè;
âèìàãàòè óñóíåííÿ â³ä ðîáîòè ç ïåñòèöèäàìè ³ àãðîõ³ì³êàòàìè îñ³á, ÿê³ íå
ìàþòü â³äïîâ³äíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ;
îòðèìóâàòè â³ä ì³í³ñòåðñòâ, â³äîìñòâ, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é
ñòàòèñòè÷í³ äàí³ òà ³íøó ³íôîðìàö³þ, íåîáõ³äíó äëÿ çä³éñíåííÿ äåðæàâíîãî
êîíòðîëþ ó ö³é ñôåð³;
íàêëàäàòè àäì³í³ñòðàòèâí³ ñòÿãíåííÿ íà îñ³á, âèííèõ ó ïîðóøåíí³
çàêîíîäàâñòâà ïðî ïåñòèöèäè ³ àãðîõ³ì³êàòè, â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó
çàêîíîäàâñòâîì.
Çàêîíí³ âèìîãè ïîñàäîâèõ îñ³á, ùî çä³éñíþþòü äåðæàâíèé íàãëÿä ³ äåðæàâíèé
êîíòðîëü, º îáîâ'ÿçêîâèìè äëÿ âèêîíàííÿ.
Ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïåñòèöèäè ³ àãðîõ³ì³êàòè òÿãíå çà ñîáîþ
öèâ³ëüíó, äèñöèïë³íàðíó, àäì³í³ñòðàòèâíó àáî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çã³äíî ç
÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì.
Â³äïîâ³äàëüí³ñòü íåñóòü îñîáè, âèíí³ ó:
ïðèõîâàíí³ àáî ïåðåêðó÷åíí³ ³íôîðìàö³¿, ùî ìîãëî ñïðè÷èíèòè àáî
ñïðè÷èíèëî çàãðîçó æèòòþ òà çäîðîâ'þ ëþäèíè, à òàê ñàìî ìàéíó ³ íàâêîëèøíüîìó
ïðèðîäíîìó ñåðåäîâèùó;
íåäîòðèìàíí³ âèìîã ñòàíäàðò³â, ñàí³òàðíèõ íîðì ³ ïðàâèë òà ³íøèõ
íîðìàòèâíèõ äîêóìåíò³â ï³ä ÷àñ âèðîáíèöòâà ïåñòèöèä³â, àãðîõ³ì³êàò³â ³ òåõí³÷íèõ
çàñîá³â ¿õ çàñòîñóâàííÿ;
çàáðóäíåíí³ ïåñòèöèäàìè ³ àãðîõ³ì³êàòàìè ïîíàä äîïóñòèì³ ð³âí³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ñèðîâèíè, êîðì³â, õàð÷îâèõ ïðîäóêò³â, ãðóíòó, âîäè, ïîâ³òðÿ;
ïîðóøåíí³ ðåãëàìåíò³â òà ñàí³òàðíèõ íîðì ³ ïðàâèë òðàíñïîðòóâàííÿ,
çáåð³ãàííÿ, ðåàë³çàö³¿ òà çàñòîñóâàííÿ ïåñòèöèä³â ³ àãðîõ³ì³êàò³â;
çàñòîñóâàíí³ ïåñòèöèä³â, àãðîõ³ì³êàò³â, òåõí³÷íèõ çàñîá³â, ÿê³ íå ïðîéøëè
äåðæàâíèõ âèïðîáóâàíü, ðåºñòðàö³¿, ïåðåðåºñòðàö³¿;
ïîðóøåííÿõ ïðàâèë óòèë³çàö³¿, çíèùåííÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ñèðîâèíè ³
ïðîäîâîëü÷èõ ïðîäóêò³â, ÿê³ íå â³äïîâ³äàþòü âñòàíîâëåíèì âèìîãàì ùîäî âì³ñòó
ïåñòèöèä³â ³ àãðîõ³ì³êàò³â;
íåâèêîíàíí³ çàêîííèõ âèìîã ïîñàäîâèõ îñ³á, ÿê³ çä³éñíþþòü äåðæàâíèé
íàãëÿä ³ êîíòðîëü.
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Â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â, çàïîä³ÿíèõ âíàñë³äîê ïîðóøåíü çàêîíîäàâñòâà ïðî
ïåñòèöèäè òà àãðîõ³ì³êàòè, çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà.
Çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè ìîæå áóòè âñòàíîâëåíî â³äïîâ³äàëüí³ñòü ³ çà ³íø³ âèäè
ïîðóøåíü çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ïðî ïåñòèöèäè ³ àãðîõ³ì³êàòè.
Äåðæàâà ãàðàíòóº ïðàö³âíèêàì, ÿê³ áåçïîñåðåäíüî âèêîíóþòü ðîáîòè, ïîâ'ÿçàí³ ç
âèðîáíèöòâîì, òðàíñïîðòóâàííÿì, ðåàë³çàö³ºþ, çàñòîñóâàííÿì, óòèë³çàö³ºþ,
çíèùåííÿì, çíåøêîäæåííÿì ïåñòèöèä³â ³ àãðîõ³ì³êàò³â, òà çä³éñíþþòü àíàë³òè÷íèé
êîíòðîëü ó ö³é ñôåð³, ñîö³àëüíèé çàõèñò â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà.
Ïðàö³âíèêè, ÿê³ áåçïîñåðåäíüî çàéíÿò³ íà ðîáîòàõ ç ïåñòèöèäàìè òà
íåáåçïå÷íèìè àãðîõ³ì³êàòàìè, ìàþòü ïðàâî íà ï³ëüãîâó ïåíñ³þ, äîäàòêîâó â³äïóñòêó
òà ñêîðî÷åíèé ðîáî÷èé äåíü çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì.
Ïåðåë³ê êàòåãîð³é ïðàö³âíèê³â, ÿê³ ìàþòü ï³ëüãè, çàòâåðäæóºòüñÿ Êàá³íåòîì
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè.

10.14. ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ
Однойменний Закон визначає правові, організаційні, соціальні та економічні
засади діяльності, пов'язаної з перевезенням небезпечних вантажів залізничним,
морським, річковим, автомобільним та авіаційним транспортом.
Дія цього Закону поширюється на такі види діяльності:
державне управління та державне регулювання безпеки у сфері перевезення
небезпечних вантажів;
виконання робіт і надання послуг, пов'язаних з перевезенням небезпечних
вантажів;
забезпечення міжнародних зобов'язань у сфері перевезення небезпечних
вантажів.
Дія цього Закону не поширюється на перевезення небезпечних вантажів на
територіях підприємств, установ та організацій, де ці вантажі виготовляються або
утворюються, використовуються або захороняються, та інші передбачені законом
випадки.
Права та обов'язки відправника у сфері перевезення небезпечних вантажів
В і д п р а в н и к небезпечних вантажів м а є п р а в о н а:
одержання у встановленому порядку достовірної інформації про продукцію
або відходи, які належать до небезпечних вантажів і подаються ними до
перевезення;
передачу небезпечного вантажу перевізнику для перевезення його відповідно
до встановленого порядку;
перевезення небезпечного вантажу, поданого для перевезення, у визначений
договором (нормативним актом) строк;
відшкодування збитків, що виникли внаслідок втрати чи пошкодження
небезпечного вантажу або безпідставної відмови перевізника від прийняття
небезпечного вантажу до перевезення.
В і д п р а в н и к небезпечних вантажів з о б о в 'я з а н и й:
здійснювати заходи щодо фізичного захисту, охорони і безпеки небезпечних
вантажів до передачі їх перевізнику;
надавати перевізнику необхідні документи з достовірною інформацією про
небезпечний вантаж, а в разі дорожнього перевезення — аварійну картку;
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забезпечувати підготовку вантажу до відправлення, подавати перевізнику
небезпечний вантаж у відповідній упаковці (тарі), контейнері, цистерні та засобі
пакування;
забезпечувати у певних випадках фізичний захист, охорону і супроводження
небезпечного вантажу під час перевезення;
забезпечувати проведення спеціального навчання, підвищення кваліфікації
осіб, які займаються відправленням небезпечних вантажів, та їх медичного огляду;
надавати в установленому порядку необхідну інформацію про відправлення
небезпечних вантажів іншим суб'єктам перевезення та органам, зазначеним у
статтях 10, 15 і 16 цього Закону;
здійснити в установленому порядку страхування відповідальності на випадок
настання негативних наслідків перевезення небезпечних вантажів;
відшкодовувати витрати та збитки, заподіяні внаслідок порушення ним
законодавства з питань перевезення небезпечних вантажів.
Права
та
обов'язки
перевізника
у
сфері
перевезення
небезпечних
вантажів
П е р е в і з н и к небезпечних вантажів м а є п р а в о н а:
своєчасне одержання небезпечного вантажу разом з відповідними
документами з повною інформацією про вантаж;
проведення всебічної передбаченої законодавством перевірки небезпечного
вантажу, що приймається до перевезення, та документів на нього;
відмову у прийнятті до перевезення небезпечного вантажу у разі
невідповідності вантажу або документів на нього встановленим вимогам;
відшкодування збитків, заподіяних йому внаслідок подання відправником
недостовірної інформації про вантаж або несвоєчасного прийняття його
одержувачем.
П е р е в і з н и к небезпечних вантажів з о б о в' я з а н и й:
приймати небезпечні вантажі до перевезення, якщо вантаж і документи на
нього відповідають встановленим вимогам;
забезпечувати перевезення небезпечних вантажів у встановленому порядку
визначеними транспортними засобами;
в разі дорожнього перевезення розробити та узгодити з Державто-інспекцією
Міністерства внутрішніх справ України умови безпечного перевезення небезпечних
вантажів, аварійні картки системи інформації про небезпеку, забезпечити
своєчасний огляд транспортних засобів у підрозділах Державтоінспекції
Міністерства внутрішніх справ України та отримання відповідного свідоцтва про
допуск до перевезення небезпечного вантажу, під час перевезення не відхилятися
від узгодженого маршруту, дотримуватися безпечних умов руху та постійно
контролювати стан транспортного засобу і вантажу;
перевозити у встановлений строк небезпечний вантаж та передавати його
одержувачу;
забезпечувати належне зберігання небезпечного вантажу;
у відповідних випадках здійснювати заходи фізичного захисту і охороняти
небезпечний вантаж;
забезпечувати проведення спеціального навчання, підвищення кваліфікації
осіб, які здійснюють перевезення небезпечних вантажів, та їх медичного огляду; в
разі дорожнього перевезення забезпечувати одержання водіями свідоцтв про допуск
до перевезення небезпечних вантажів встановленого зразка після навчання та
складання відповідних іспитів в Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ
України;
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надавати в установленому порядку необхідну інформацію про перевезення
небезпечних вантажів іншим суб'єктам перевезення та органам, зазначеним у
статтях 10, 15 і 16 цього Закону, в разі дорожнього перевезення –
Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України;
здійснити в установленому порядку страхування відповідальності на випадок
настання негативних наслідків перевезення небезпечних вантажів;
відшкодовувати витрати та збитки, заподіяні внаслідок порушення ним
законодавства з питань перевезення небезпечних вантажів.
Права
та
обов'язки
одержувача
у
сфері
перевезення
небезпечних
вантажів
О д е р ж у в а ч небезпечних вантажів м а є п р а в о н а:
своєчасне одержання небезпечних вантажів разом з документами на них;
відшкодування збитків за втрату, пошкодження, затримку перевезення
небезпечного вантажу.
О д е р ж у в а ч небезпечних вантажів з о б о в ' я з а н и й:
своєчасно прийняти небезпечний вантаж, що надійшов на його адресу, та
документи на нього;
здійснювати заходи щодо збереження та забезпечення безпеки небезпечних
вантажів;
забезпечувати проведення спеціального навчання, підвищення кваліфікації
осіб, які займаються прийманням небезпечних вантажів, та їх медичного огляду;
надавати в установленому порядку необхідну інформацію про одержання
небезпечних вантажів іншим суб'єктам перевезення та органам, зазначеним у
статтях 10, 15 і 16 цього Закону;
здійснити в установленому порядку страхування відповідальності на випадок
настання негативних наслідків перевезення небезпечних вантажів;
відшкодовувати витрати та збитки, заподіяні внаслідок несвоєчасного
прийняття небезпечних вантажів і порушення ним законодавства з питань
перевезення небезпечних вантажів.
Компетенція
інших
центральних
органів виконавчої
влади
у сфері
перевезення небезпечних вантажів
У г а л у з і е к о л о г і ї, природних ресурсів, охорони здоров'я:
розробка та затвердження нормативів і правил екологічної та радіаційної
безпеки, захисту здоров'я людей та санітарно-епідемічного благополуччя населення
під час перевезення небезпечних вантажів та ліквідації наслідків аварій, що сталися
під час їх перевезення, здійснення нагляду і контролю за виконанням цих нормативів і
правил; в разі дорожнього перевезення зазначені нормативи і правила погоджуються з
Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України;
виконання інших функцій, визначених законодавством з питань перевезення
небезпечних вантажів.
Умови перевезення небезпечних вантажів
Умови перевезення небезпечних вантажів визначаються нормативно-правовими
актами, що регулюють діяльність транспорту. У разі відсутності таких актів
небезпечний вантаж допускається до перевезення на умовах, встановлених за
рішенням органів, зазначених у статтях 13, 15 та 16 цього Закону. В разі
дорожнього перевезення небезпечних вантажів умови перевезення встановлюються
Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України.
Страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів і
працівників, які беруть участь у перевезенні таких вантажів
Відповідальність суб'єктів перевезення небезпечних вантажів підлягає
обов'язковому страхуванню у встановленому порядку. Здоров'я і життя працівників,
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які беруть участь у перевезенні небезпечних вантажів, підлягають обов'язковому
страхуванню від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання у
встановленому порядку.
Ліквідацію наслідків аварій, що виникають під час перевезення небезпечних
вантажів, здійснюють, залежно від категорії аварії та відповідно до плану ліквідації
її наслідків, центральний орган виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та суб'єкти
перевезення небезпечних вантажів, інші підприємства, установи та організації, які
залучаються до ліквідації наслідків таких аварій, або перевізник самостійно чи із
залученням відповідних підприємств, установ та організацій.
Відповідальність суб'єктів перевезення небезпечних вантажів підлягає
обов'язковому страхуванню у встановленому порядку. Здоров'я і життя працівників,
які беруть участь у перевезенні небезпечних вантажів, підлягають обов'язковому
страхуванню від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання
у встановленому порядку.

10.15. ОХОРОНА ПРАЦІ
Îõîðîíà ïðàö³ – öå ñèñòåìà ïðàâîâèõ, ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ, îðãàí³çàö³éíîòåõí³÷íèõ, ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ òà ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàõîä³â ³ çàñîá³â,
спрямованих на збереження здоров’я і працездатності людиíè â ïðîöåñ³ ïðàö³.
Основними законодавчими актами цієї системи є Закони України «Про охорону
праці», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»,
«Про охорону здоров’я», «Про використання ядерної енергії та радіаційний захист»,
«Про пожежну безпеку», «Про цивільну оборону», Кодекс законів про працю
України та інші.
В системі законодавчих актів основна роль належить закону «Про охорону
праці», який визначає саме поняття охорони праці як соціальної категорії й
регулює відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки праці.
Нова редакція Закону України «Ïðî îõîðîíó ïðàö³», введеного в дію 24.10.
1992 р., прийнято Верховною Радою 21.11.2002 р. Він визначає основні положення
ùîäî ðåàë³çàö³¿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà ãðîìàäÿí íà îõîðîíó ¿õ æèòòÿ ³ çäîðîâ`ÿ â
ïðîöåñ³ òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, ðåãóëþº çà ó÷àñòþ â³äïîâ³äíèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â
â³äíîñèíè ì³æ âëàñíèêîì ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè ³ îðãàí³çàö³¿ àáî óïîâíîâàæåíèì
íèì îðãàíîì ³ ïðàö³âíèêîì ç ïèòàíü áåçïåêè, ã³ã³ºíè ïðàö³ òà âèðîáíè÷îãî
ñåðåäîâèùà ³ âñòàíîâëþº ºäèíèé ïîðÿäîê îðãàí³çàö³¿ îõîðîíè ïðàö³ â Óêðà¿í³.
Çà ÷àñ, ùî ìèíóâ ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ öüîãî Çàêîíó, ðîçðîáëåíî,
çàòâåðäæåíî ³ ââåäåíî â ä³þ âåëèêó ê³ëüê³ñòü ïîëîæåíü, ³íñòðóêö³é òà ³íøèõ
ï³äçàêîííèõ íîðìàòèâíèõ àêò³â, ïðèéíÿòî ðÿä ïîñòàíîâ Óðÿäó, óõâàë ì³í³ñòåðñòâ,
³íøèõ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ñïðÿìîâàíèõ íà
çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îõîðîíó ïðàö³».
Òàêèì ÷èíîì, êàðäèíàëüí³ çì³íè â ãàëóç³ îõîðîíè ïðàö³, ÿê³ êîí÷å ïîòð³áí³ çà
óìîâ ñòàíîâëåííÿ ðèíêîâèõ â³äíîñèí ³ ðåôîðìóâàííÿ âñüîãî íàøîãî ñóñï³ëüñòâà,
îäåðæàëè íåîáõ³äíó íîðìàòèâíó áàçó.
Ó Çàêîí³ âðàõîâàíî îñíîâí³ âèìîãè êîíâåíö³é ³ ðåêîìåíäàö³é Ì³æíàðîäíî¿
Îðãàí³çàö³¿ ïðàö³ ùîäî áåçïåêè ³ ã³ã³ºíè ïðàö³ òà âèðîáíè÷îãî ñåðåäîâèùà,
ðåãóëþâàííÿ â³äíîñèí îõîðîíè ïðàö³ â ïåðåäîâèõ ïðîìèñëîâî ðîçâèíåíèõ êðà¿íàõ,
äîñâ³ä îõîðîíè ïðàö³ â Óêðà¿í³ â ïîïåðåäí³ ðîêè.
Çàêîí ìàº ÷èñëåíí³ íîâîââåäåííÿ, ùî â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì ñüîãîäåííÿ. Íèì,
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çîêðåìà, ïåðåäáà÷åíî:
 âïðîâàäæåííÿ åêîíîì³÷íèõ ìåòîä³â óïðàâë³ííÿ îõîðîíîþ ïðàö³ (íà çì³íó
àäì³í³ñòðàòèâíî-êîìàíäíèõ); ñòâîðåííÿ ñïåö³àëüíèõ ôîíä³â îõîðîíè ïðàö³ íà
äåðæàâíîìó,
ãàëóçåâîìó,
ðåã³îíàëüíîìó
ð³âíÿõ
³
íà
ãîñïðîçðàõóíêîâèõ
ï³äïðèºìñòâàõ; çàñòîñóâàííÿ ðÿäó äîäàòêîâèõ øòðàôíèõ ñàíêö³é, à òàêîæ ï³ëüã
ùîäî îïîäàòêóâàííÿ; ñòâîðåííÿ ÷³òêî¿ ñèñòåìè îðãàí³â äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ³
íàãëÿäó çà îõîðîíîþ ïðàö³ òà ñèñòåìè îðãàí³çàö³¿ ö³º¿ ðîáîòè áåçïîñåðåäíüî íà
ï³äïðèºìñòâàõ, â óñòàíîâàõ ³ îðãàí³çàö³ÿõ íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñò³;
 ³ñòîòíå ðîçøèðåííÿ ïðàâ ³ ñîö³àëüíèõ ãàðàíò³é ïðàö³âíèê³â, íàñàìïåðåä îñ³á,
ÿê³ ïîòåðï³ëè â³ä íåùàñíèõ âèïàäê³â íà âèðîáíèöòâ³ àáî ïðîôåñ³éíîãî
çàõâîðþâàííÿ, òà ñ³ìåé çàãèáëèõ;
 âèçíà÷åííÿ ì³ñöÿ ³ ðîë³ êîëåêòèâíîãî äîãîâîðó ï³äïðèºìñòâà ó âèð³øåíí³
завдань, пов’язаних із поë³ïøåííÿì óìîâ ³ áåçïåêè ïðàö³, â çàáåçïå÷åíí³ âñòàíîâëåíèõ
çàêîíîì ïðàâ ³ ñîö³àëüíèõ ãàðàíò³é ïðàö³âíèêàì, ó òîìó ÷èñë³ íà ï³ëüãè é
êîìïåíñàö³¿;
 âèçíà÷åííÿ ïðàâîâîãî ñòàòóñó ñëóæá îõîðîíè ïðàö³ íà ï³äïðèºìñòâàõ ³ â
îðãàíàõ äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ âñ³õ ð³âí³â;
 çàáåçïå÷åííÿ íàâ÷àííÿ íàñåëåííÿ ç ïèòàíü îõîðîíè ïðàö³, ââåäåííÿ
â³äïîâ³äíîãî êóðñó â óñ³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ñèñòåìè îñâ³òè Óêðà¿íè,
çàïî÷àòêóâàííÿ ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â ç îõîðîíè ïðàö³ ó âèùèõ òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàäàõ;
 çàáåçïå÷åííÿ àêòèâíî¿ ó÷àñò³ ïðîôñï³ëîê òà ³íøèõ ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü,
широких кіл трудящих у розв’язанні проблем охорони праці;
 ñòâîðåííÿ íàëåæíèõ ïåðåäóìîâ äëÿ çàñíóâàííÿ íîâèõ ãðîìàäñüêèõ ³íñòèòóò³â ³
ìîæëèâîñò³ ñòâîðåííÿ êîì³ñ³é îõîðîíè ïðàö³ ï³äïðèºìñòâà òà îáðàíèõ óïîâíîâàæåíèõ
òðóäîâîãî êîëåêòèâó ç öèõ ïèòàíü òîùî.
Державна служба гірничного нагляду та промислової безпеки України
(Держгірпромнагляд ) ìàº ïîâíîâàæåííÿ çä³éñíþâàòè íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè
äåðæàâíèé íàãëÿä çà äîäåðæàííÿì çàêîíîäàâ÷èõ òà ³íøèõ íîðìàòèâíèõ àêò³â ïðî
îõîðîíó ïðàö³, êîîðäèíóâàòè ðîáîòó ì³í³ñòð³â, ³íøèõ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â
державної виконавчої влади, об‘єднань підприємств у галузі безпеки і гігієни праці
та виробничого середовища. Ухвали Держгірпромнагляду, що належать до його
компетенції, є обов’яçêîâèìè äëÿ âèêîíàííÿ âñ³ìà ì³í³ñòåðñòâàìè, ³íøèìè
îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ì³ñöåâèìè Ðàäàìè íàðîäíèõ äåïóòàò³â òà
ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè, îðãàí³çàö³ÿìè.
Çàêîí «Ïðî îõîðîíó ïðàö³» ïîøèðþºòüñÿ íà âñ³ ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè,
îðãàí³çàö³¿ íåçàëåæíî â³ä ¿õ ôîðì âëàñíîñò³ òà âèä³â ä³ÿëüíîñò³, â òîìó ÷èñë³ íà
êîîïåðàòèâí³, àêö³îíåðí³, îðåíäí³, ôåðìåðñê³ ãîñïîäàðñòâà, íà îêðåìèõ íàéìà÷³â.
Çàêîí «Ïðî îõîðîíó ïðàö³» ïîøèðþºòüñÿ òàêîæ íà ³íîçåìíèõ ãðîìàäÿí ³ îñ³á áåç
ãðîìàäÿíñòâà, ÿêùî âîíè ïðàöþþòü íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè. Òðóäÿù³ öèõ êàòåãîð³é
ìàþòü òàê³ ñàì³ ïðàâà íà îõîðîíó ïðàö³, ÿê ³ ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè.
Çàêîí âèçíà÷àº îñíîâí³ ïðèíöèïè äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè â ãàëóç³ îõîðîíè ïðàö³,
чільне місце серед яких належить пріоритетові життя і здоров’я працівнèê³â ïî
â³äíîøåííþ äî ðåçóëüòàò³â âèðîáíè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà, ïðèíöèïàì ïîâíî¿
â³äïîâ³äàëüíîñò³ âëàñíèêà çà ñòâîðåííÿ áåçïå÷íèõ ³ íåøê³äëèâèõ óìîâ ïðàö³,
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ïðàö³âíèê³â, ïîâíîãî â³äøêîäóâàííÿ øêîäè îñîáàì, ÿê³
ïîòåðï³ëè â³ä íåùàñíèõ âèïàäê³â íà âèðîáíèöòâ³ ÷è â³ä ïðîôåñ³éíîãî
çàõâîðþâàííÿ.
Óïåðøå â çàêîíîäàâ÷å ðåãóëþâàííÿ îõîðîíè ïðàö³ Çàêîíîì çàïðîâàäæåíî
До 20 квітня 2005 р. Державний комітет України з нагляду за охороною праці
(Держнаглядохоронпраці), до 6 квітня 2011 р. «Держпромгірнагляд»
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поняття моральної шкоди і встановив обов’язок власника або уповноваженого ним
îðãàíó â³äøêîäóâàòè ìîðàëüíó øêîäó ïîòåðï³ëîìó, ÿêùî íåáåçïå÷í³ àáî øê³äëèâ³
óìîâè ïðàö³ ïðèçâåëè äî ïîðóшення його нормальних життєвих зв’язків і
âèìàãàþòü äîäàòêîâèõ çóñèëü äëÿ îðãàí³çàö³¿ éîãî æèòòÿ.
Çàêîí «Ïðî îõîðîíó ïðàö³» âñòàíîâëþº íîâèé, á³ëüø âèñîêèé ð³âåíü çàõèñòó
ïðàö³âíèê³â, ïðè÷îìó öåé çàõèñò ïî÷èíàºòüñÿ ç ìîìåíòó ïðèéíÿòòÿ éîãî íà ðîáîòó.
Â ³íòåðåñàõ ïðàö³âíèêà çàïðîâàäæåíî íîðìó, çà ÿêîþ â³í ìàº ïðàâî â³äìîâèòèñÿ â³ä
äîðó÷åíî¿ ðîáîòè, ÿêùî ñòâîðèëàñÿ âèðîáíè÷à ñèòóàö³ÿ, íåáåçïå÷íà äëÿ éîãî æèòòÿ
чи здоров’я або для людей, які його оòî÷óþòü, ³ íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî
ñåðåäîâèùà.
Îêðåì³ ñòàòò³ Çàêîíó «Ïðî îõîðîíó ïðàö³» ïðèñâÿ÷åíî ðåãóëþâàííþ îõîðîíè
ïðàö³ æ³íîê, íåïîâíîë³òí³õ, ³íâàë³ä³â. Çàáîðîíÿºòüñÿ, çîêðåìà, íà âèêîðèñòîâóâàòè
ïðàöþ æ³íîê ³ íåïîâíîë³òí³õ íà ï³äçåìíèõ ðîáîòàõ, à òàêîæ çàëó÷àòè æ³íîê ³
íåïîâíîë³òí³õ ïðàö³âíèê³â äî ï³ä³éìàííÿ ³ ïåðåì³ùåííÿ ðå÷åé, ìàñà ÿêèõ
ïåðåâèùóº ãðàíè÷í³ äëÿ íèõ íîðìè.
Â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Ì³í³ñòåðñòâî îñâ³òè Óêðà¿íè îðãàí³çîâóº âèâ÷åííÿ
îõîðîíè ïðàö³ â óñ³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ñèñòåìè îñâ³òè, à òàêîæ ï³äãîòîâêó òà
ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ñïåö³àë³ñò³â ç îõîðîíè ïðàö³ ç óðàõóâàííÿì îñîáëèâîñòåé
âèðîáíèöòâà ó â³äïîâ³äíèõ ãàëóçÿõ íàðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà çà ïðîãðàìàìè,
погодженими з Держгірпромнаглядом.
Íàâ÷àëüíà äèñöèïëèíà «Îõîðîíà ïðàö³» ðîçãëÿäàº îñíîâí³ ïèòàííÿ, ïîâ`ÿçàí³ ³ç
çàáåñïå÷åííÿì çäîðîâèõ, áåçïå÷íèõ ³ âèñîêîïðîäóêòèâíèõ óìîâ ïðàö³ íà
âèðîáíèöòâ³. Âîíà âçàºìîïîâ`ÿçàíà ç òàêèìè äèñöèïë³íàìè, ÿê «Îõîðîíà
íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà», «²íæåíåðíà ïñèõîëîã³ÿ», «Åðãîíîì³êà», «Ô³ç³îëîã³ÿ òà
ã³ã³ºíà ïðàö³», «Ýêîíîì³êà», «Òåõí³÷íà åñòåòèêà». ¯¿ îñíîâí³ ðîçä³ëè —
«Çàêîíîäàâñòâî ïðî îõîðîíó ïðàö³», «Âèðîáíè÷à ñàí³òàð³ÿ», «Òåõí³êà áåçïåêè» ³
«Ïîæåæíèé çàõèñò».
Çàêîíîäàâñòâî ç îõîðîíè ïðàö³ ñêëàäàº ïðàâîâó îñíîâó, ùî çàáåçïå÷óº
ïðîâåäåííÿ â æèòòÿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ, îðãàí³çàö³éíèõ, òåõí³÷íèõ ³ ñàí³òàðíîã³ã³ºí³÷íèõ çàõîä³â ùîäî ñòâîðåííÿ çäîðîâèõ ³ áåçïå÷íèõ óìîâ ïðàö³.
Законом України «Про охорону праці» визначено, що нормативно-правові акти
з охорони праці (НПАОП) – це првила, норми, регламенти, положення, стандарти,
інструкції та інші документи, обов’язкові для виконання.Ведеться Покажчик
НПАОП, в якому кожному нормативному акту присвоєно відповідний код – для
можливості машинного обліку і зручності користування ними.
Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèìè çàõîäàìè ïåðåäáà÷àþòüñÿ åêîíîì³÷í³ ìåòîäè êåðóâàííÿ
îõîðîíîþ ïðàö³:
ñòâîðåííÿ äåðæàâíîãî, ðåã³îíàëüíèõ ³ ãàëóçåâèõ ôîíä³â îõîðîíè ïðàö³ òà
фондів охорони праці на підприємстві; обов’язкове соціальне страхування
âëàñíèêîì ï³äïðèºìñòâà ïðàö³âíèê³â â³ä íåùàñíèõ âèïàäê³â òà ïðîôåñ³éíèõ
çàõâîðþâàíü;
çáåðåæåííÿ ñåðåäíüîãî çàðîá³òêó çà ïðàöþþ÷èì â ïåð³îä ïðîñòîþ ó âèïàäêó
éîãî â³äìîâè â³ä äîðó÷åíî¿ ðîáîòè, ÿêùî ñòâîðèëàñÿ âèðîáíè÷à ñèòóàö³ÿ,
небезпечна для життя чи здоров’я працюючого або для людей, які його оточóþòü,
÷è íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà;
âèïëàòà âèõ³äíî¿ äîïîìîãè ïðè ðîçðèâ³ òðóäîâîãî äîãîâîðó çà âëàñíèì
áàæàííÿì, ÿêùî âëàñíèê íå âèêîíóº âèìîã çàêîíîäàâñòâà àáî óìîâ êîëåêòèâíîãî
äîãîâîðó ç ïèòàíü îõîðîíè ïðàö³;
áåçïëàòíå çàáåçïå÷åííÿ ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèì õàð÷ó-âàííÿì òà ³íø³
ï³ëüãè ³ êîìïåíñàö³¿ ïðàö³âíèêàì, ùî çàéíÿò³ íà ðîáîòàõ ç âàæêèìè òà øê³äëèâèìè
óìîâàìè ïðàö³;
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áåçïëàòíà âèäà÷à ïðàö³âíèêàì ñïåö³àëüíîãî îäÿãó, âçóòòÿ òà ³íøèõ çàñîá³â
³íäèâ³äóàëüíîãî çàõèñòó, çìèâàëüíèõ ³ çíåøêîäæóâàëüíèõ çàñîá³â íà ðîáîòàõ ³ç
шкідливими та небезпечними умовами праці, а також роботах, пов’язаних із
çàáðóäíåííÿì àáî çä³éñíþâàíèõ ó íåñïðèÿòëèâèõ òåìïåðàòóðíèõ óìîâàõ;
відшкодування власником працюючому шкоди у зв’язку з каліцтâîì ÷è
³íøèì óøêîäæåííÿм здоров’я (або його сім’ї у випадку смерті потерпілого),
пов’язаними з виконанням трудових обов’язків, а також моральної шкоди.
Îðãàí³çàö³éíî-òåõí³÷í³ çàõîäè òà çàñîáè ïîêëèêàí³ çàáåçïå÷èòè òàêèé ð³âåíü
îðãàí³çàö³¿ ïðàö³ íà ï³äïðèºìñòâ³ é òàê³ òåõí³÷í³ (³íæåíåðí³) ð³øåííÿ ç ïèòàíü
îõîðîíè ïðàö³ äëÿ óñüîãî òåõíîëîã³÷íîãî ïðîöåñó, îêðåìîãî îáëàäíàííÿ òà
³íñòðóìåíò³â, ÿê³ âèêëþ÷àëè á âïëèâ íà ïðàö³âíèê³â íåáåçïå÷íèõ âèðîáíè÷èõ
ôàêòîð³â, à òàêîæ âèêëþ÷àëè á àáî çìåíøóâàëè äî äîïóñòèìîãî íîðìàòèâíîãî
ð³âíÿ âïëèâ íà ðîá³òíèê³â øê³äëèâèõ âèðîáíè÷èõ ôàêòîð³â.
Îðãàí³çàö³éíèìè çàõîäàìè îõîðîíè ïðàö³ º òàê³: ïðàâèëüíå íàâ÷àííÿ
ïðàö³âíèê³â, ÷³òêå é ñâîº÷àñíå ïðîâåäåííÿ ³íñòðóêòàæ³â òà êîíòðîëþ çíàíü ç
îõîðîíè ïðàö³; íàÿâí³ñòü ðîçðîáëåíîãî â³äïîâ³äíî äî óìîâ îõîðîíè ïðàö³ ïëàíó
ïðîâåäåííÿ ðîá³ò é òåõí³÷íèõ êàðò; ïðàâèëüíå ïëàíóâàííÿ ðîáî÷èõ ì³ñöü;
ïðàâèëüíå óòðèìàííÿ ïðîõîä³â òà ïðî¿çä³â; äîòðèìàííÿ ïðàâèë ïðîâåäåííÿ ðîá³ò ³
äîïóñêó äî ðîáîòè; ïðàâèëüíèé íàãëÿä çà ïðàö³âíèêàìè; ïðàâèëüíà îðãàí³çàö³ÿ
ïðàö³: çðó÷íà ðîáî÷à ïîçà, ÷åðãóâàííÿ ðîáîòè é â³äïî÷èíêó, â³äñóòí³ñòü ô³çè÷íîãî
ïåðåíàïðóæåííÿ; çàñòîñóâàííÿ áåçïå÷íèõ ñïîñîá³â ïðàö³; äîòðèìàííÿ âñòàíîâëåíîãî òåõíîëîã³÷íîãî ïðîöåñó; ñïðàâíèé ñòàí çàñîá³â êîëåêòèâíîãî òà
³íäèâ³äóàëüíîãî çàõèñòó; íàÿâí³ñòü â³äïîâ³äíèõ çíàê³â áåçïåêè òà ³í.
Òåõíîëîã³÷íèìè (³íæåíåðíèìè) çàõîäàìè é çàñîáàìè îõîðîíè ïðàö³ º çàñòîñóâàííÿ
òåõí³÷íî äîñêîíàëîãî òà ñïðàâíîãî îáëàäíàííÿ, ³íñòðóìåíò³â ³ ïðèñòðî¿â,
òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â êîëåêòèâíîãî çàõèñòó (îãîðîæ, çàïîá³æíèõ ïðèñòðî¿â,
áëîêóâàííÿ, ñèãíàë³çàö³¿, ñèñòåì äèñòàíö³éíîãî êåðóâàííÿ, ñïåö³àëüíèõ çàñîá³â –
çàçåìëåííÿ, çàíóëåííÿ òîùî.); âèêîðèñòàííÿ çà ïðèçíà÷åííÿì äîñêîíàëèõ çàñîá³â
³íäèâ³äóàëüíîãî çàõèñòó (³çîëþþ÷èõ êîñòþì³â, ñïåöîäÿãó, ñïåöâçóòòÿ, çàñîá³â
çàõèñòó îðãàí³â äèõàííÿ, ðóê, ãîëîâè, îáëè÷÷ÿ, î÷åé, îðãàí³â ñëóõó, çàñîá³â çàõèñòó
â³ä ïàä³ííÿ ç âèñîòè òîùî.) òà ³í.
Ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷í³ çàõîäè ïåðåäáà÷àþòü äîñë³äæåííÿ âïëèâó âèðîáíè÷èõ
ôàêòîð³â íà ëþäèíó òà âñòàíîâëåííÿ äîïóñòèìèõ çíà÷åíü öèõ ôàêòîð³â íà ðîáî÷èõ
ì³ñöÿõ, âèçíà÷åííÿ ôàêòè÷íèõ çíà÷åíü êîíêðåòíèõ ïàðàìåòð³â âèðîáíè÷èõ
ôàêòîð³â íà ðîáî÷èõ ì³ñöÿõ, à òàêîæ âèçíà÷åííÿ â³äïîâ³äíîñò³ óìîâ íà ðîáî÷èõ
ì³ñöÿõ âèìîãàì íîðìàòèâíèõ äîêóìåíò³â.
Îáëàäíàííÿ ðîáî÷èõ ì³ñöü òà óìîâè ïðàö³ íà öèõ ì³ñöÿõ ìàþòü â³äïîâ³äàòè
âèìîãàì íîðìàòèâíèõ äîêóìåíò³â.

10.16. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО

СЕРЕДОВИЩА

Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання
природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини –
невід'ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України.
З цією метою Україна здійснює на своїй території екологічну політику,
спрямовану на збереження безпечного для існування живої і неживої природи
навколишнього середовища, захисту життя і здоров'я населення від негативного
впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища,
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досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорону, раціональне
використання і відтворення природних ресурсів.
Однойменний Закон визначає правові, економічні та соціальні основи
організації охорони навколишнього природного середовища в інтересах нинішнього
і майбутніх поколінь.
Завданням законодавства про охорону навколишнього природного середовища
є регулювання відносин у галузі охорони, використання і відтворення природних
ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, запобігання і ліквідації негативного
впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище,
збереження природних ресурсів, генетичного фонду живої природи, ландшафтів та
інших природних комплексів, унікальних територій та природних об'єктів,
пов'язаних з історико-культурною спадщиною.
Основними принципами охорони навколишнього природного середовища є:
пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов'язковість додержання
екологічних стандартів, нормативів та лімітів використання природних ресурсів при
здійсненні господарської, управлінської та іншої діяльності;
гарантування екологічно безпечного середовища для життя і здоров'я людей;
запобіжний характер заходів щодо охорони навколишнього природного
середовища;
екологізація матеріального виробництва на основі комплексності рішень у
питаннях охорони навколишнього природного середовища, використання та
відтворення відновлюваних природних ресурсів, широкого впровадження новітніх
технологій;
збереження просторової та видової різноманітності і цілісності природних
об'єктів і комплексів;
науково обгрунтоване узгодження екологічних, економічних та соціальних
інтересів суспільства на основі поєднання міждисциплінарних знань екологічних,
соціальних, природничих і технічних наук та прогнозування стану навколишнього
природного середовища;
обов'язковість надання висновків державної екологічної експертизи;
гласність і демократизм при прийнятті рішень, реалізація яких впливає на
стан навколишнього природного середовища, формування у населення
екологічного світогляду;
науково обгрунтоване нормування впливу господарської та іншої діяльності
на навколишнє природне середовище;
безоплатність загального та платність спеціального вико ристання природних
ресурсів для господарської діяльності;
компенсація шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону
навколишнього природного середовища;
вирішення питань охорони навколишнього природного середовища та
використання природних ресурсів з урахуванням ступеня антропогенної зміненості
територій, сукупної дії факторів, що негативно впливають на екологічну
обстановку;
поєднання заходів стимулювання і відповідальності у справі охорони
навколишнього природного середовища;
вирішення проблем охорони навколишнього природного середовища на
основі широкого міждержавного співробітництва;
встановлення екологічного податку, збору за спеціальне використання води,
збору за спеціальне використання лісових ресурсів, плати за користування надрами
відповідно до Податкового кодексу України.
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Кожний громадянин України має право на:
безпечне для його життя та здоров'я навколишнє природне середовище;
участь в обговоренні та внесення пропозицій до проектів нормативноправових актів, матеріалів щодо розміщення, будівництва і реконструкції об'єктів,
які можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища,
внесення пропозицій до органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, юридичних осіб, що беруть участь в прийнятті рішень з цих
питань;
участь в розробці та здійсненні заходів щодо охорони навколишнього
природного середовища, раціонального і комплексного використання природних
ресурсів;
здійснення загального і спеціального використання природних ресурсів;
об'єднання в громадські природоохоронні формування;
вільний доступ до інформації про стан навколишнього природного
середовища (екологічна інформація) та вільне отримання, використання,
поширення та зберігання такої інформації, за винятком обмежень, встановлених
законом;
участь у публічних слуханнях або відкритих засіданнях з питань впливу
запланованої діяльності на навколишнє природне середовище на стадіях
розміщення, проектування, будівництва і реконструкції об'єктів та у проведенні
громадської екологічної експертизи;
одержання екологічної освіти;
подання до суду позовів до державних органів, підприємств, установ,
організацій і громадян про відшкодування шкоди, заподіяної їх здоров'ю та майну
внаслідок негативного впливу на навколишнє природне середовище;
оскарження у судовому порядку рішень, дій або бездіяльності органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб щодо
порушення екологічних прав громадян у порядку, передбаченому законом.
Законодавством України можуть бути визначені й інші екологічні права
громадян республіки.
Екологічні права громадян забезпечуються:
проведенням широкомасштабних державних заходів щодо підтримання,
відновлення і поліпшення стану навколишнього природного середовища;
обов'язком міністерств, відомств, підприємств, установ, організацій
здійснювати технічні та інші заходи для запобігання шкідливому впливу
господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, виконувати
екологічні вимоги при плануванні, розміщенні продуктивних сил, будівництві та
експлуатації народногосподарських об'єктів;
участю громадських об'єднань та громадян у діяльності щодо охорони
навколишнього природного середовища;
здійсненням державного та громадського контролю за додержанням
законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
компенсацією в установленому порядку шкоди, заподіяної здоров'ю і майну
громадян внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього
природного середовища;
невідворотністю відповідальності за порушення законодавства про охорону
навколишнього природного середовища;
створенням та функціонуванням мережі загальнодержавної екологічної
автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до
екологічної інформації.
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Діяльність, що перешкоджає здійсненню права громадян на безпечне
навколишнє природне середовище та інших їх екологічних прав, підлягає
припиненню в порядку, встановленому цим Законом та іншим законодавством
України.
Україна гарантує своїм громадянам реалізацію екологічних прав, наданих їм
законодавством.
Ради, спеціально уповноважені державні органи управління в галузі охорони
навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів
зобов'язані подавати всебічну допомогу громадянам у здійсненні природоохоронної
діяльності, враховувати їх пропозиції щодо поліпшення стану навколишнього
природного середовища та раціонального використання природних ресурсів,
залучати громадян до участі у вирішенні питань охорони навколишнього
природного середовища та використання природних ресурсів.
Порушені права громадян у галузі охорони навколишнього природного
середовища мають бути поновлені, а їх захист здійснюється в судовому порядку
відповідно до законодавства України.
Громадяни України зобов'язані:
берегти природу, охороняти, раціонально використовувати її багатства
відповідно до вимог законодавства про охорону навколишнього природного
середовища;
здійснювати діяльність з додержанням вимог екологічної безпеки, інших
екологічних нормативів та лімітів використання природних ресурсів;
не порушувати екологічні права і законні інтереси інших суб'єктів;
вносити штрафи за екологічні правопорушення;
компенсувати шкоду, заподіяну забрудненням та іншим негативним впливом
на навколишнє природне середовище.
Громадяни України зобов'язані виконувати й інші обов'язки у галузі охорони
навколишнього природного середовища відповідно до законодавства України.
Відносини у галузі охорони навколишнього природного середовища в Україні
регулюються також розроблюваними земельним, водним, лісовим законодавством,
законодавством про надра, про охорону атмосферного повітря, про охорону і
використання
рослинного
і
тваринного
світу
та
іншим
спеціальним
законодавством.
Верховною Радою України були прийняті закони щодо охорони довкілля:
Закони України «Про охорону атмосферного повітря», «Про природно-заповідний фонд
України», «Про тваринний світ», «Про екологічну експертизу», «Про поводження з
радіоактивними відходами», «Про захист рослин», «Про рослинний світ», «Про зону
надзвичайної екологічної ситуації», «Про Загальнодержавну програму формування
національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки», «Про екологічну мережу
України», «Про внесення змін до статті 12 Закону України «Про загальні засади
подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення
зруйнованого четвертого енергоблоку цієї АЕС на екологічно безпечну систему»«, «Про
екологічний аудит», Закон України «Про загальнодержавну програму «Питна вода
України на 2006-2020роки» та ін.
Охорона і використання окремих природних ресурсів регулюються
відповідними кодексами. Так, охорона і використання земель регулюються
Земельним кодексом України; охорона і використання надр — Кодексом про надра
України; охорона і використання вод — Водним кодексом України; охорона і використання лісів — Лісовим кодексом України.
Підзаконними актами служать нормативно-правові акти державних органів
України. Вони видаються на основі законодавчих актів. Насамперед, це постанови
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та
розпорядження
Кабінету
Міністрів
України,
Міністерства
охорони
навколишнього природного середовища: «Про затвердження порядку визначення
плати і стягнення платежів за забруднення навколишнього природного середовища»,
«Про затвердження Положення про державний моніторинг навколишнього природного
середовища», «Про затвердження Положення про Державний фонд охорони
навколишнього природного середовища», «Про Комплексну програму поводження з
радіоактивними відходами» «Про затвердження Положення про Державну АзовоЧорноморську екологічну інспекцію», «Про затвердження Положення про порядок
надання екологічної інформації», «Про затвердження Положення про Державну
екологічну інспекцію», «Про Порядок розроблення та затвердження нормативів
екологічної безпеки атмосферного повітря».

10.17. ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ТА ЗМЕНШЕННЯ ВЖИВАННЯ
ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ І ЇХ ШКІДЛИВОГО ВПЛИВУ
НА ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ

Однойменний Закон визначає основні принципи та напрями державної
політики щодо попередження куріння тютюнових виробів, зниження рівня їх
вживання серед населення, обмеження доступу до них дітей, охорони здоров'я
населення від шкоди, що завдається їхньому здоров'ю внаслідок розвитку
захворювань, інвалідності, а також смертності, спричинених курінням тютюнових
виробівчи іншим способом їх вживання.
Основними завданнями цього Закону є:
визначення правових і організаційних засад державної політики щодо
попередження куріння тютюнових виробів серед дітей і молоді та зменшення
вживання тютюнових виробів громадянами з метою зниження ризику розвитку
захворювань, втрати працездатності та їхньої передчасної смертності внаслідок
куріння тютюнових виробів чи інших способів їх вживання;
визначення повноважень Кабінету Міністрів України, інших органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо попередження та
зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я
населення;
посилення державного контролю за безпечністю тютюнових виробів, що
виробляються в Україні або ввозяться в Україну, та зменшення токсичності
тютюнових виробів шляхом зниження вмісту нікотину, смоли, інших шкідливих
для здоров'я людини речовин та інгредієнтів тютюнових виробів, що входять до
складу тютюнових виробів і виділяються з тютюновим димом під час їх куріння;
удосконалення профілактичних, просвітницьких заходів, спрямованих на
попередження та зменшення куріння тютюнових виробів чи інших способів їх
вживання;
сприяння лікуванню залежності від тютюну (нікотинової залежності), які бажають
позбутися шкідливої звички курити тютюнові вироби чи іншим способом їх вживати, та
пропаганді здорового способу життя;
забезпечення захисту людини від шкідливого впливу тютюнового диму на
робочих і в громадських місцях;
створення економічних, інших умов, що сприятимуть обмеженню куріння
тютюнових виробів чи інших способів їх вживання, охороні здоров'я населення,
зниженню захворюваності та збільшенню тривалості життя людини;
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забезпечення інформування населення про ризики та шкідливі наслідки для
здоров'я людини куріння тютюнових виробів чи інших способів їх вживання
незалежно від віку людини і стану її здоров'я;
встановлення засад відповідальності за порушення законодавства про заходи
щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого
впливу на здоров'я населення.
Відповідно до завдань цього Закону державна політика щодо попередження та
зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я
населення ґрунтується на таких принципах:
законності;
комплексності правових,економічних, медичних та інших заходів,
спрямованих на охоронуздоров'янаселенняшляхом попередження та зменшення
вживання тютюнових виробів;
поступовостітапоетапності
заходів,
спрямованих
на
охорону
здоров'я населення від впливу тютюнового диму, запобігання початку куріння
тютюнових виробів чиіншихспособівїхвживання, насамперед серед дітей та
молоді,та зменшення вживання тютюнових виробів;
участі фізичних осіб, об'єднань громадян, діяльність яких не пов'язана з
тютюновою промисловістю, у заходах щодо попередження та зменшення вживання
тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення;
індивідуального підходу і доступності лікувально-профілактичних заходів для
кожної особи, яка бажає позбутися шкідливої звички курити тютюнові вироби чи
іншим способом їх вживати;
доступності інформації для населення про шкоду для здоров'я людини
вживання тютюнових виробів, впливу тютюнового диму та перевагу здорового
способу життя;
пріоритетності політики у сфері охорони здоров'я у порівнянні з
фінансовими, податковими та корпоративними інтересами суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана з тютюновою промисловістю.
Основними напрямами державної політики щодо попередження та зменшення
вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення є:
здійснення комплексу заходівдля охорони здоров'я населення від шкідливого
впливу тютюнового диму, попередження початку куріння тютюнових виробів,
обмеження їх вживання, насамперед серед дітей та молоді;
покращання інформуваннянаселенняпроризикиі шкідливі наслідки для
здоров'я людини куріння тютюнових виробів чи інших способів їх вживання, а
також шкідливого впливу тютюнового диму;
забезпечення доступності надання профілактичної, діагностичної та
лікувальної допомоги, ефективного медикаменттозного забезпечення всім особам,
які курять тютюнові вироби чи іншим способом їх вживають і бажають позбутися
цієї шкідливої звички, шляхом створення загальнодержавних програм щодо
профілактики, діагностики та лікування залежності від тютюну (нікотинової
залежності);
зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я для
забезпечення реалізації комплексу заходів щодо відновлення та зміцнення здоров'я
населення, пропаганди здорового способу життя;
удосконалення гігієнічної регламентації тютюнових виробів та методик
визначення відповідності вмісту смоли та нікотину, інших шкідливих речовин, що
містяться в тютюнових виробах та виділяються з тютюновим димом підчас їх
куріння, встановленим законом показникам з урахуванням вимог міжнародного
законодавства;
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забезпечення дотримання суб'єктами господарювання відповідних стандартів,
норм і правил під час виробництва та реалізації тютюнових виробів;
розвиток наукових досліджень щодо попередження вживання тютюнових
виробів та лікування залежності від тютюну (нікотинової залежності);
сприяння засобам масової інформації у підтримці заходів впровадження
державної політики у сфері боротьби з курінням тютюнових виробів чи іншим
способом їх вживання.
Реалізація (продаж) тютюнових виробів, предметів, пов'язаних з їх вживанням,
особам, які не досягли18років, а також реалізація (продаж) тютюнових виробівв
упаковках, що містять менше ніж 20 сигарет або цигарок, чи поштучно (крімсигар)
забороняються.
Забороняється куріння тютюнових виробів:
у ліфтах і таксофонах;
у закладах охорони здоров'я;
у навчальних та освітньо-виховних закладах;
на дитячих майданчиках;
на спортивних майданчиках;
у під'їздах жилих будинків;
у підземних переходах;
у громадському транспорті (включаючи транспорт міжнародного
сполучення).
Забороняється, крім спеціально відведених для цього місць, куріння тютюнових
виробів:
у закладах громадського харчування;
у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, інших державних установ;
у приміщеннях закладів культури;
у приміщеннях закритих спортивних споруд;
у приміщеннях підприємств, установ та організацій всіх форм власності.
У місцях та закладах, де куріння заборонено, має бути розміщена наочна
інформація, яка складається із графічного знака про заборону куріння та тексту
такого змісту: «Куріння заборонено!».
У спеціально відведених для куріння місцях розміщується наочна інформація,
яка складається із відповідного графічного знака та тексту такого змісту: «Місце для
куріння. Куріння шкодить Вашому здоров'ю!».
У закладах громадського харчування відводиться не менше 50 відсотків площі
торгових залів таких закладів для обслуговування осіб, які не курять.
Власник або уповноважені ним особи чи орендарі відповідних споруд,
окремих приміщень зобов'язані відвести спеціальні місця для куріння, обладнані
витяжною вентиляцією чи іншими засобами для видалення тютюнового диму, а
також розмістити наочну інформацію про розташування таких місць та про шкоду,
яку завдає здоров'ю людини куріння тютюнових виробів.
У місцях для куріння має бути розміщено графічний знак з текстом такого
змісту:»Місце для куріння» та інформація про шкоду, яку завдає здоров'ю людини
куріння тютюнових виробів, із текстом такого змісту: «Куріння шкодить Вашому
здоров'ю!».
На час проведення масових заходів сільські, селищні та міські ради в межах
відповідної адміністративної території можуть заборонити або обмежити куріння
тютюнових виробів.
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10.18. ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ

СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ
ВІД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНОГО
ЗАХВОРЮВАННЯ, ЯКІ СПРИЧИНИЛИ ВТРАТУ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

Однойменний Закон відповідно до Конституції України та Основ
законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування
визначає правову основу, економічний механізм та організаційну структуру
загальнообов'язкового державного соціального страхування громадян від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які призвели до втрати
працездатності або загибелі застрахованих на виробництві.
Страхування від нещасного випадку є самостійним видом загальнообов'язкового державного соціального страхування, за допомогою якого
здійснюється соціальний захист, охорона життя та здоров'я громадян у процесі їх
трудової діяльності.
Нещасний випадок – це обмежена в часі подія або раптовий вплив на
працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у
процесі виконання ним трудових обов'язків, внаслідок яких заподіяно шкоду
здоров'ю або настала смерть.
Перелік обставин, за яких настає страховий випадок, визначається Кабінетом
Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади.
В окремих випадках, за наявності підстав, Фонд соціального страхування від
нещасних випадків може визнати страховим нещасний випадок, що стався за
обставин, не визначених передбаченим частиною другою цієї статті переліком.
До професійного захворювання належить захворювання, що виникло внаслідок
професійної діяльності застрахованого та зумовлюється виключно або переважно
впливом шкідливих речовин і певних видів робіт та інших факторів, пов'язаних з
роботою.
Перелік професійних захворювань за поданням спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади затверджується Кабінетом Міністрів
України.
Завданнями страхування від нещасного випадку є:
проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і
небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на
виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров'ю
застрахованих, викликаним умовами праці;
відновлення здоров'я та працездатності потерпілих на виробництві від
нещасних випадків або професійних захворювань;
відшкодування шкоди, пов'язаної з втратою застрахованими особами
заробітної плати або відповідної її частини під час виконання трудових обов'язків,
надання їм соціальних послуг у зв'язку з ушкодженням здоров'я, а також у разі їх
смерті здійснення страхових виплат непрацездатним членам їх сімей.
Дія цього Закону поширюється на осіб, які працюють на умовах трудового
договору (контракту) на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від їх
форм власності та господарювання, у фізичних осіб, на осіб, які забезпечують себе
роботою самостійно, та громадян – суб'єктів підприємницької діяльності.
Особи, право яких на отримання відшкодування шкоди раніше було
встановлено згідно із законодавством СРСР або законодавством України про
відшкодування шкоди, заподіяної працівникам внаслідок травмування на
виробництві або професійного захворювання, пов'язаних з виконанням ними
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трудових обов'язків, мають право на забезпечення по страхуванню від нещасного
випадку відповідно до цього Закону.
Страховий ризик – обставини, внаслідок яких може статися страховий випадок.
Страховим випадком є нещасний випадок на виробництві або професійне
захворювання, що спричинили застрахованому професійно зумовлену фізичну чи
психічну травму за обставин, зазначених у статті 14 цього Закону, з настанням яких
виникає право застрахованої особи на отримання матеріального забезпечення
та/або соціальних послуг.
Професійне захворювання є страховим випадком також у разі його
встановлення чи виявлення в період, коли потерпілий не перебував у трудових
відносинах з підприємством, на якому він захворів.
Нещасний випадок або професійне захворювання, яке сталося внаслідок
порушення нормативних актів про охорону праці застрахованим, також є страховим
випадком.
Порушення правил охорони праці застрахованим, яке спричинило нещасний
випадок або професійне захворювання, не звільняє страховика від виконання
зобов'язань перед потерпілим.
Факт нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання
розслідується в порядку, затвердженому Кабінетом
Міністрів України, відповідно до Закону України «Про охорону праці».
Підставою для оплати потерпілому витрат на медичну допомогу, проведення
медичної, професійної та соціальної реабілітації, а також страхових виплат є акт
розслідування нещасного випадку або акт розслідування професійного
захворювання (отруєння) за встановленими формами.
Основними принципами страхування від нещасного випадку є:
паритетність держави, представників застрахованих осіб та роботодавців в
управлінні страхуванням від нещасного випадку;
своєчасне та повне відшкодування шкоди страховиком;
обов'язковість страхування від нещасного випадку осіб, які працюють на
умовах трудового договору (контракту) та інших підставах, передбачених
законодавством про працю, а також
добровільність такого страхування для осіб, які забезпечують себе роботою
самостійно, та громадян – суб'єктів підприємницької діяльності;
надання державних гарантій реалізації застрахованими громадянами своїх
прав;
обов'язковість сплати страхувальником страхових внесків;
формування та витрачання страхових коштів на солідарній основі;
диференціювання страхового тарифу з урахуванням умов і стану безпеки
праці, виробничого травматизму та професійної захворюваності на кожному
підприємстві;
економічна заінтересованість суб'єктів страхування в поліпшенні умов і
безпеки праці;
цільове використання коштів страхування від нещасного випадку.
Суб'єктами страхування від нещасного випадку є застраховані громадяни, а в
окремих випадках – члени їх сімей та інші особи, страхувальники та страховик.
Застрахованою
є
фізична
особа,
на
користь
якої
здійснюється
страхування.
Страхувальниками є роботодавці, а в окремих випадках – застраховані особи.
Страховик – Фонд соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України.
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Об'єктом страхування від нещасного випадку є життя застрахованого, його
здоров'я та працездатність.

10.19. П ОРЯДОК

ВИЗНАЧЕННЯ СТРАХОВИХ ТАРИФІВ
ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ , УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦ ІЙ НА
ЗАГАЛЬНООБОВ ’ ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ
ВІД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ НА ВИРОБНИЦТВІ
ТА ПРОФЕСІЙНОГО ЗАХВ ОРЮВАННЯ

Однойменний порядок затверджено постановою Кабінету Міністрів України
від 13 вересня 2000 р. № 1423
з метою визначення страхових тарифів для
підприємств, установ та організацій на страхування від нещасного випадку в галузі
економіки та види робіт диференціюються за класами професійного ризику
виробництва згідно з додатком до цього порядку.
Для окремих галузей економіки страхові тарифи встановлюються законом без
віднесення їх до класів професійного ризику виробництва.
2. Галузі економіки іменуються відповідно до Загального класифікатора галузей
народного господарства України.
3. Клас професійного ризику виробництва для окремої галузі економіки
характеризується інтегральним показником професійного ризику виробництва –
чим вищий інтегральний показник, тим вищий (починаючи з першого) клас
професійного ризику виробництва.
4. Інтегральні показники професійного ризику виробництва в галузях
економіки, віднесених до одного класу, за величиною повинні бути ближчими між
собою, ніж у галузях економіки, віднесених до суміжних класів.
5. Інтегральний показник професійного ризику виробництва для кожної галузі
економіки визначається як відношення витрат у минулому календарному році у
галузі економіки на відшкодування шкоди потерпілим на виробництві до
фактичних витрат на оплату праці у минулому календарному році в цій галузі
економіки за формулою:
Iге = (ВШге : ВОПге) x 100,
де Iге – інтегральний показник професійного ризику виробництва в галузі
економіки, відсотків; ВШге – сума відшкодування шкоди потерпілим на
виробництві, яка нарахована в минулому календарному році у галузі економіки;
ВОПге – фактичні витрати на оплату праці в минулому календарному році у галузі
економіки.
6. Інтегральний показник професійного ризику виробництва для галузей
економіки кожного класу професійного ризику виробництва визначається за
формулою:
Iкл = (ВШкл : ВОПкл) x 100,
де Ікл – інтегральний показник професійного ризику виробництва для галузей
економіки відповідного класу професійного ризику виробництва; ВШкл – сума
відшкодування шкоди потерпілим на виробництві, яка нарахована в минулому
календарному році у галузях економіки, що належать до одного класу професійного
ризику виробництва; ВОПкл – сума фактичних витрат на оплату праці в минулому
календарному році у галузях економіки, що належать до одного класу професійного
ризику виробництва.
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7. Для галузей економіки кожного класу професійного ризику виробництва
визначається сума наведених фактичних витрат на оплату праці в минулому
календарному році за формулою:
ПЗПкл = ВОПкл х СПРкл,
де ПЗПкл – сума наведених фактичних витрат на оплату праці в минулому
календарному році у галузях економіки відповідного класу професійного ризику
виробництва; СПРкл – ступінь професійного ризику виробництва галузей
економіки відповідного класу визначається співвідношенням інтегрального
показника професійного ризику виробництва для галузей економіки цього класу до
інтегрального показника професійного ризику виробництва галузей економіки 1
класу професійного ризику виробництва.
8. Модуль страхових внесків для галузей економіки всіх класів професійного
ризику виробництва визначається за формулою:
МВ = ВФ/ ПЗП,
де МВ – модуль страхових внесків для галузей економіки всіх класів професійного
ризику виробництва; ВФ – розрахункові витрати Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (далі – Фонд) у
наступному календарному році; ПЗП – сума наведених фактичних витрат на оплату
праці в минулому календарному році в галузях економіки усіх класів професійного
ризику виробництва.
9. Сума страхових внесків підприємств одного класу професійного ризику
виробництва в наступному календарному році визначається за формулою:
СВкл = ПЗПкл х МВ,
де СВкл – сума страхових внесків підприємств одного класу професійного
ризику виробництва в наступному календарному році.
10. Для підприємств одного класу професійного ризику виробництва, які
займалися у минулому календарному році реалізацією продукції, виконанням робіт,
наданням послуг (далі – реалізація продукції), страховий тариф на наступний
календарний рік визначається за формулою:
СВкл x 100
СТкл1 = ———————,
РПкл x Ірп
де СТкл1 – страховий тариф на наступний календарний рік для підприємств
одного класу професійного ризику виробництва, які займалися реалізацією
продукції в минулому календарному році, відсотків; РПкл – обсяг реалізованої
продукції в минулому календарному році такими підприємствами; Ірп –
прогнозований індекс зростання обсягу реалізованої продукції в наступному
календарному році.
11. Для підприємств одного класу професійного ризику виробництва, які не
займалися реалізацією продукції в минулому календарному році, страховий тариф
на наступний календарний рік визначається за формулою:
СВкл x 100
СТкл2 = —————— ,
ВОПкл х Іоп
де СТкл2 – страховий тариф на наступний календарний рік для підприємств
одного класу професійного ризику виробництва, які не займалися реалізацією
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продукції в минулому календарному році, відсотків; Іоп – прогнозований індекс
зростання фактичних витрат на оплату праці в наступному календарному році.
12. Фонд відносить підприємства до галузей економіки за видами їх основної
діяльності.
Якщо страхувальник провадить свою діяльність у кількох галузях економіки,
підприємство відноситься до тієї з них, яка має найбільшу питому вагу в обсязі
реалізованої продукції.
У разі зміни технології робіт або виду діяльності підприємства Фонд відповідно
змінює належність цього підприємства до класу професійного ризику виробництва.
13. Структурні підрозділи підприємства, що виконують внутрішні перевезення,
провадять постачальницько-збутову діяльність, пункти зв’язку, машинолічильні
станції, бази, склади, які не перебувають на самостійному балансі і не є у зв’язку з
цим самостійними обліковими одиницями, підлягають обліку за основною
діяльністю цього підприємства.
14. Підсобно-допоміжні
виробництва
(підрозділи)
підприємства,
які
здійснюють незалежно від спеціалізації цього підприємства інші види виробничої
діяльності
(житлово-комунальні,
медичні,
культурно-побутові,
промислові,
сільськогосподарські, будівельні, торговельні тощо) та перебувають на самостійному
балансі і є у зв’язку з цим самостійними обліковими одиницями, відносяться до
галузей економіки, яким відповідає їх діяльність.
15. Аварійно-рятувальні служби, служби відомчої воєнізованої або професійної
сторожової охорони відносяться до тих галузей економіки, до яких належать
підприємства, що ними обслуговуються.
16. У разі коли за специфікою виробництва підприємство не підпадає під
класифікацію галузей економіки та видів робіт за професійним ризиком
виробництва згідно з додатком, рішення щодо віднесення його до відповідного
класу професійного ризику виробництва приймається Фондом.
17. У разі коли роботодавець не надає Фонду відомості, необхідні для
визначення класу професійного ризику виробництва, або надає їх несвоєчасно і не
в повному обсязі, Фонд установлює клас професійного ризику виробництва і
страховий внесок за власною оцінкою.
18. Для підприємств, які займалися реалізацією продукції у минулому
календарному році, річна сума страхового внеску визначається за формулою:
РПстр х СТкл1
СВстр1 = ——————— ,
100
де СВстр1 – річна сума страхового внеску на поточний календарний рік,
гривень; РПстр – річний обсяг продукції, реалізованої підприємством у минулому
календарному році, гривень.
19. Для підприємств, які не займалися реалізацією продукції у минулому
календарному році, та для бюджетних установ і організацій річна сума страхового
внеску визначається за формулою:
ВОПстр х СТкл2
СВстр2 = ———————— ,
100
де СВстр2 – річна сума страхового внеску на поточний календарний рік,
гривень; ВОПстр – сума фактичних витрат на оплату праці на підприємстві у
минулому календарному році, гривень.
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20. Знижки чи надбавки до страхового внеску застосовуються Фондом з
урахуванням результатів роботи підприємства за минулий календарний рік і
визначаються за формулами:
Ппід = ВШпід : СВпід ;
Пкл = ВШкл : СВкл,
де Ппід – питома вага витрат Фонду на відшкодування шкоди потерпілим на
підприємстві у минулому календарному році; ВШпід – сума витрат Фонду на
відшкодування шкоди потерпілим на підприємстві у минулому календарному році;
СВпід – сума страхового внеску підприємства; Пкл – питома вага витрат Фонду на
відшкодування шкоди потерпілим на виробництві у минулому календарному році
на підприємствах відповідного класу професійного ризику виробництва; ВШкл –
сума витрат Фонду на відшкодування шкоди потерпілим у минулому календарному
році на цих підприємствах; СВкл – сума страхових внесків цих підприємств.
21. Знижка страхового внеску провадиться в таких розмірах:
Показник Ппід нижчий
від показника Пкл, відсотків
20–39,9
40–59,9
60–79,9
80 і більше 40
Не допущено жодного нещасного
випадку та професійного
захворювання

Знижка страхового внеску,
відсотків
10
20
30
40
50

22. Надбавка до страхового внеску провадиться в таких розмірах:
Показник
Ппід
перевищує
показник Пкл, відсотків
20–39,9
40–59,9
60–79,9
80–100
Понад 100

Надбавка
до
внеску, відсотків
10
20
30
40
50

страхового

23. Під час визначення розміру знижки страхового внеску або надбавки до
нього не враховуються витрати Фонду:
пов’язані з нещасним випадком внаслідок дії сил природного характеру
(блискавка, зсув грунту, землетрус тощо);
зумовлені професійним захворюванням працівника, причини якого
розслідувались в установленому порядку і яке зареєстровано спеціалізованим
медичним закладом до укладення цим робітником трудового договору (контракту) з
роботодавцем.
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Додаток до Порядку...
Класифікація галузей економіки та видів робіт
за професійним ризиком виробництва
Галузі економіки та види робіт

Код за Загальним класифікатором
галузей
народного господарства
України

1 клас
Редакції та видавництва
Освіта
Культура і мистецтво
Фінанси, кредит, страхування, пенсійне забезпечення
Управління, громадські об’єднання
2 клас
Інші види діяльності сфери матеріального виробництва
Метрополітенний транспорт загального користування
3 клас
Зв’язок
Проектні, проектно-вишукувальні, вишукувальні роботи
4 клас
Охорона здоров’я, фізична культура та соціальне
забезпечення
Лісохімічна промисловість
Невиробничі види побутового обслуговування населення
5 клас
Трубопровідний транспорт загального користування.
Інші види транспорту
Видобуток вугілля відкритим способом, збагачення
вугілля, збагачення вугільних брикетів
Інформаційно-обчислювальне обслуговування.
Операції з нерухомим майном. Загальна комерційна
діяльність, пов’язана із забезпеченням функціонування
ринку
6 клас
Наука і наукове обслуговування
Житлово-комунальне господарство
Рибне господарство
7 клас
Торгівля і громадське харчування
Інші промислові виробництва
Повносистемні водопроводи
8 клас
Обслуговування сільського господарства.
Господарське управління сільським господарством
Целюлозно-паперова промисловість
Електроенергетика
Матеріально-технічне постачання і збут, заготівля.
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87100
92000 – 92500
93000 – 93690
96000 – 96420
19800, 19900,
97000 – 98900
87300 – 87900
51113
52000 – 52300
66000
91000 – 91900
15400
90300 – 90390

51130, 51400
11311, 11320,
11330
82000 – 84600

95000 – 95630
90000 – 90290
40000
70000 – 72200
19710 – 19751,
19770, 19790
19780
22000 – 22300,
29000
15300 – 15330
11100 – 11190
80000 – 81100, 81200,

Галузі економіки та види робіт

Господарське управління із заготівлі
Поліграфічна промисловість
9 клас
Мікробіологічна промисловість
Легка промисловість
Медична промисловість. Промисловість дорогоцінних
металів та алмазів
Трамвайний, тролейбусний та фунікулерний транспорт
Сільське господарство (без обслуговування сільського
господарства та господарського управління сільським
господарством)
10 клас
Харчова, м’ясна і молочна промисловість
Авіаційний транспорт
11 клас
Нафтопереробна промисловість
Нафтовидобувна промисловість
Лісове господарство. Виробництво лікарських препаратів
для ветеринарії
12 клас
Торф’яна промисловість
Газова промисловість
Шосейне господарство. Автомобільне господарство.
Обслуговування транспорту
Виробництво азбестотехнічних виробів
Борошномельно-круп’яна і комбікормова промисловість
Вантажно-розвантажувальні та транспортно-експедиційні
роботи і послуги
13 клас
Хімічна промисловість
Геологія
та
розвідка
надр,
геодезична
і
гідрометеорологічна служби
Залізничний транспорт
Рибна промисловість
Видобуток радіоактивних і берилієвих руд, виробництво
та переробка радіоактивних матеріалів, виробництво
атомної техніки
Деревообробна промисловість
14 клас
Промисловість будівельних матеріалів

Нафтохімічна промисловість
Ремонт машин і обладнання
Скляна і фарфоро-фаянсова промисловість
Водний транспорт
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Код за Загальним класифікатором
галузей
народного господарства
України
81190
19400
19100 – 19123
17200 – 17900
19300 – 19330,
12412, 12413,
51122 – 51400
20000

51112,

18100 – 18222
51300
11220
11210
30000 – 32000,
19760
11610 – 11612
11230 – 11233
51123, 51121,
51600
13362
19200 – 19220
51500, 51510
13100 – 13199
85000 – 85900
51110, 51111, 51114
18300
11700 – 11740
15200 – 15290
16110 – 16112,
16130 – 16240,
16260 – 16273
13300 – 13361,
13363, 13364
14900 – 14971
16500 – 16552
51200 – 51221

Галузі економіки та види робіт

Код за Загальним класифікатором
галузей
народного господарства
України

15 клас
Кольорова металургія

12200 – 12313,
12510 – 12810
14100 – 14784,
14800 – 14820,
14832 – 14843
14972
17100

Машинобудування і металообробка

Ремонт різного невиробничого обладнання
Текстильна промисловість
16 клас
Будівництво (без урахування будівництва шахт)

61000 – 61130,
61132 – 65000
азбестова 16120, 16250

Промисловість
азбоцементних
виробів,
промисловість
17 клас
Відкритий видобуток руд чорних металів, видобуток та
збагачення нерудної сировини для чорної металургії
Чорна металургія (без урахування підземного і відкритого
видобутку руд чорних металів, видобутку та збагачення
нерудної сировини для чорної металургії)
18 клас
Виробництво будівельних металовиробів
Видобуток дорогоцінних металів
19 клас
Будівництво шахт
Підземний видобуток руд чорних металів
20 клас
Видобуток вугілля підземним способом

12112, 12120
12100, 12130 – 12190

14831
12411
61131
12111
11312

10.20. СТРАХОВІ ВИПЛАТИ У ЗВ'ЯЗКУ З НЕЩАСНИМ ВИПАДКОМ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА
ПРОФЕСІЙНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ, ЯКІ СПРИЧИНИЛИ
ВТРАТУ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ, ОСОБАМ, ЩО ВИЇХАЛИ ЗА МЕЖІ УКРАЇНИ
(Затверджено постановою Кабінету Міністрів України
від 9 серпня 2001 р. № 998)
1. Цей Порядок застосовується у разі, якщо міжнародними договорами
України не встановлено інші правила здійснення страхових виплат, призначених у
зв'язку з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, які
спричинили втрату працездатності, особам, що виїхали на постійне місце
проживання за межі України (потерпілий).
2. Згідно з цим Порядком можуть здійснюватися страхові виплати, передбачені
статтею 28 та призначені потерпілому відповідно до статей 35 і 36 Закону України
«Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку
на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності».
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3. Фінансування витрат, пов'язаних із здійсненням страхових виплат
потерпілому, у тому числі на перерахування (переказ) грошових сум за межі
України, провадиться за рахунок коштів Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (далі – Фонд).
4. Для перерахування (переказу) відповідних грошових сум потерпілий подає
Фонду:
а) заяву за формою, що затверджується Фондом, із зазначенням способу
перерахування (переказу) грошових сум;
б) довідку дипломатичного представництва або консульської установи України
про постійне місце свого проживання за кордоном.
5. Страхові виплати потерпілий одержує за своїм вибором шляхом:
а) перерахування грошових сум на його рахунок, відкритий у банківській
установі на території України;
б) перерахування грошових сум на його рахунок у кредитній установі країни
його постійного проживання за межами України;
в) поштового переказу грошових сум на адресу потерпілого в країні його
постійного проживання, якщо Україною укладено з нею угоду про обмін
поштовими грошовими переказами.
6. Страхові виплати здійснюються за умови подання потерпілим Фонду
щороку в грудні свідоцтва, яким засвідчується факт перебування потерпілого в
живих,
виданого відповідно до законодавства України дипломатичним
представництвом або консульською установою України.
Замість зазначеного свідоцтва потерпілий може подати Фонду документ, яким
засвідчується факт перебування потерпілого в живих, виданий відповідною
місцевою установою згідно із законодавством країни проживання потерпілого і
легалізований в установленому порядку дипломатичним представництвом чи
консульською установою України, якщо інше не передбачено міжнародними
договорами України.
Легалізований документ подається до Фонду разом з перекладом його
українською (російською) мовою. Переклад засвідчується в дипломатичному
представництві чи консульській установі України за місцем постійного проживання
потерпілого або в нотаріальному порядку на території України.
У разі ненадходження зазначеного документа в установлений термін
перерахування (переказ) сум страхових виплат потерпілому зупиняється до його
надходження.
7. Перерахування (переказ) сум страхових виплат здійснюється Фондом через
уповноважений банк у валюті країни проживання потерпілого або в доларах США
за офіційним (обмінним) курсом Національного банку на день перерахування
(переказу).
Уповноважений банк за дорученням Фонду купує відповідну іноземну валюту з
метою здійснення зазначених страхових виплат.
Порядок визначення уповноваженого банку Фонд погоджує з Національним
банком та Антимонопольним комітетом.
8. Перерахування (переказ) сум страхових виплат потерпілому починається з
місяця, що настає за місяцем його від'їзду за межі України, але не раніше ніж з
дня, до якого потерпілому виплачено відповідні суми до його від'їзду за межі
України.
9. Потерпілий, ступінь втрати професійної працездатності якому не
встановлено безстроково, підлягає повторному медико-соціальному огляду в
Україні у порядку, встановленому законнодавством України.
У разі коли потерпілий не має можливості приїхати в Україну для повторного
медико-соціального огляду, встановлення йому ступеня втрати професійної
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працездатності може здійснюватися заочно, без присутності самого потерпілого, за
наявності: згоди потерпілого, підтвердженої його особистою заявою, відповідного
клопотання Фонду та медичних документів лікувальної установи за місцем
проживання потерпілого за межами України, які містять достатню інформацію для
встановлення ступеня втрати професійної працездатності потерпілим.
10. Медичні документи, зазначені у пункті 9 цього Порядку, повинні бути
засвідчені компетентними органами країни проживання потерпілого та разом з
перекладом на українську (російську) мову легалізовані в установленому порядку
дипломатичним представництвом чи консульською установою України, якщо інше
не передбачено міжнародними договорами України.
Експертний висновок у разі заочного встановлення ступеня втрати
професійної працездатності потерпілого дається установою медико-соціальної
експертизи відповідно до нормативно-правових актів з питань медико-соціальної
експертизи, які діють в Україні.
Зазначений експертний висновок надсилається Фонду для вирішення питання
про здійснення подальших страхових виплат потерпілому.
11. Заочне встановлення ступеня втрати професійної працездатності
потерпілим проводиться на підставі договору, який укладається між відповідною
установою медико-соціальної експертизи та Фондом.
12. Потерпілий подає необхідні документи до Фонду через дипломатичне
представництво або консульську установу України в країні свого постійного
проживання або іншим прийнятним способом.
13. У разі прийняття рішення про зупинення страхових виплат, зміну їх
розміру або припинення Фонд у десятиденний термін надсилає потерпілому
відповідне повідомлення з обгрунтуванням свого рішення.
14. Потерпілий, який не одержував за час перебування за межами України
страхових виплат, після повернення на постійне проживання в Україну одержує
страхові виплати згідно із законодавством України.
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