ДОДАТКИ
1. Основні терміни з безпеки життєдіяльності
òà ¿õ âèçíà÷åííÿ
ÇАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ
Безпека – стан діяльності, при якому із певною імовірністю виключені прояви
небезпеки, або відсутність надмірної небезпеки.
Безпека (життє)діяльності – область наукових знань, що вивчає небезпеки та
засоби захисту від них людини у будь-яких умовах його перебування.
Воєнна організація держави — сукупність органів державної влади, військових
формувань, утворених відповідно до законів України, діяльність яких перебуває під
демократичним цивільним контролем з боку суспільства і безпосередньо
спрямована на захист національних інтересів України від зовнішніх загроз.
Діяльність – специфічна людська форма активного відношення до
навколишнього світу, зміст якої складає його доцільне змінювання та
перетворення. Будь-яка діяльність містить у собі мету, засіб, результат та сам
процес діяльності. Форми діяльності різноманітні. Вони охоплюють практичні,
інтелектуальні, духовні процеси, що протікають у побуті, громадській, культурній,
трудовій, науковій, учбовій та інших сферах життя.
Громадське місце – частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна
або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно,
періодично або час від часу, в тому числі під'їзди, а також підземні переходи,
стадіони.
Загрози національній безпеці — наявні та потенційно можливі явища і чинники,
що створюють небезпеку життєво важливим національним інтересам України.
Залежність
від
тютюну
(нікотиновазалежність)
–
психофізичний
стан,зумовлений залежністю особи віднікотинута інших інгредієнтів тютюнового
виробу, що потрапляють в її організм внаслідок вживання нею тютюнових виробів.
Замінники тютюну – засоби, які за своєю дією на здоров'я людини
відповідають тютюну, але не містять тютюну.
Здоров’я – природній стан організму, що характеризується його
зрівноваженістю із навколишнім середовищем та відсутністю будь-яких
хворобливих змін.
В Уставі Всесвітньої організації охорони здоров’я і Законі України «Основи
законодавства України про охорону здоров'я» записано: «Здоров’я – це стан
повного фізичного, духовного та соціального благополуччя, а не тільки відсутність
хвороб та фізичних дефектів»
Заклади охорони здоров'я – ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè òà îðãàí³çàö³¿, çàâäàííÿì
ÿêèõ º çàáåçïå÷åííÿ ð³çíîìàí³òíèõ ïîòðåá íàñåëåííÿ â ãàëóç³ îõîðîíè çäîðîâ'ÿ
øëÿõîì ïîäàííÿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè, âêëþ÷àþ÷è øèðîêèé ñïåêòð
ïðîô³ëàêòè÷íèõ ³ ë³êóâàëüíèõ çàõîä³â àáî ïîñëóã ìåäè÷íîãî õàðàêòåðó, à òàêîæ
âèêîíàííÿ ³íøèõ ôóíêö³é íà îñíîâ³ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â.
Ідентифікація небезпеки – процес розпізнавання образу небезпеки,
встановлення можливих причин, просторових та часових координат, імовірності
прояву, величини та наслідків небезпеки.
Інгредієнти тютюнових виробів – будь-які речовини, за винятком тютюну, що
використовуються для виробництва тютюнових виробів.
Куріння тютюнових виробів – дії, що призводять до згорання тютюнових
виробів, у результаті чого утворюється тютюновий дим, який виділяється в повітря
та вдихається особою, яка їх курить.
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Медико-ñàí³òàðíà äîïîìîãà – êîìïëåêñ ñïåö³àëüíèõ çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà
ñïðèÿííÿ ïîë³ïøåííþ çäîðîâ'ÿ, ï³äâèùåííÿ ñàí³òàðíî¿ êóëüòóðè, çàïîá³ãàííÿ
çàõâîðþâàííÿì òà ³íâàë³äíîñò³, íà ðàííþ ä³àãíîñòèêó, äîïîìîãó îñîáàì ç ãîñòðèìè
³ õðîí³÷íèìè çàõâîðþâàííÿìè òà ðåàá³ë³òàö³þ õâîðèõ òà ³íâàë³ä³â.
Медичне попередження споживачів тютюнових виробів – інформація, що
міститься на упаковках тютюнових виробів, про шкідливий вплив вживання цих
виробів на здоров'я людини. Медичні попередження споживачів тютюнових виробів
складаються із основного та додаткового попереджень.
Мета – те, що уявляється у свідомості та очікується в результаті певним чином
спрямованих дій.
Національна безпека — 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;
Національні інтереси — життєво важливі матеріальні, інтелектуальні і духовні
цінності Українського народу як носія суверенітету і єдиного джерела влади в
Україні, визначальні потреби суспільства і держави, реалізація яких гарантує
державний суверенітет України та її прогресивний розвиток;
Небезпека – явища, процеси, об’єкти, властивості предметів, здатні у певних
умовах наносити шкоду здоров’ю людини. Небезпека – центральне поняття БЖД,
під яким розуміють будь-які явища, що загрожують життю та здоров’ю людини.
Кількість ознак, що характеризують небезпеку, може бути збільшена або
зменшена у залежності від мети аналізу. Дане визначення небезпеки у БЖД
поглинає існуючі стандартні поняття (небезпечні та шкідливі виробничі фактори),
тому що є більш об’ємним, таким, що ураховує всі форми діяльності.
Небезпеку зберігають всі системи, що мають енергію, хімічно та біологічно
активні компоненти, а також характеристики, що не відповідають умовам
життєдіяльності людини.
Небезпеки носять потенційний характер. Актуалізація небезпек відбувається за
певних умов, які іменуються причинами. Ознаками, що визначають небезпеку, є:
загроза для життя, можливість нанесення шкоди здоров’ю; порушення умов
нормального функціонування органів та систем людини. Небезпека – поняття
відносне.
Охорона здоров'я – ñèñòåìà çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ
³ ðîçâèòêó ô³ç³îëîã³÷íèõ ³ ïñèõîëîã³÷íèõ ôóíêö³é, îïòèìàëüíî¿ ïðàöåçäàòíîñò³ òà
ñîö³àëüíî¿
àêòèâíîñò³
ëþäèíè
ïðè
ìàêñèìàëüí³é
á³îëîã³÷íî
ìîæëèâ³é
³íäèâ³äóàëüí³é òðèâàëîñò³ æèòòÿ.
Потенційний – можливий, прихований.
Правоохоронні органи — органи державної влади, на які Конституцією і
законами України покладено здійснення правоохоронних функцій.
Предмети, пов'язані з вживанням тютюнових виробів, – портсигари, мундштуки,
люльки, сигаретний папір, фільтри, обрізувач сигар, що необхідні для вживання
тютюнових виробів, крім запальничок та сірників.
Причина – Подія, що передує та викликає іншу подію, яка називається
наслідком.
Ризик – кількісна оцінка небезпеки. Визначається як частота або імовірність
виникнення однієї події при настанні іншої події. Звичайно це безрозмірна
величина, що лежить у межах від 0 до 1. Може визначатися й іншими зручними
способами.
Робоче місце – простір, відведений у будівлі чи споруді для перебування
працівника в процесі трудової діяльності.
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Система – сукупність елементів, взаємодія між якими адекватна маті.
Тютюн – засіб, що містить нікотин і виготовлений з рослини родини
пасльонових.
Тютюнові вироби – сигарети з фільтром або без фільтру, цигарки, сигари,
сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн,махорка
та інші вироби з тютюну чи його замінників для куріння, нюхання, смоктання чи
жування.
Тютюновий дим – продукти згорання тютюнових виробів, що виділяються в
повітря внаслідок їх куріння.
Умови діяльності – сукупність факторів середовища перебування, що діють на
людину.
Шкода здоров’ю – це захворювання, травмування, у тому числі з летальним
наслідком, інвалідністю, тощо.
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Аварія — небезпечна подія техногенного характеру, що спричиняє до загибелі
людей, або створює на об'єкті чи окремій території загрозу життю та здоров'ю
людей, призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних
засобів, порушення виробничого або транспортного процесу або завдає шкоди
довкіллю.
Аварійно-відбудовні роботи — комплекс заходів, які здійснюються спеціальними
підрозділами залізничного транспорту і які спрямовані на остаточну ліквідацію
наслідків аварійної ситуації.
Аварійна картка (АК) — документ установленої форми, що регламентує
первинні оперативні дії працівників залізничного транспорту та спецформувань,
причетних до ліквідації наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами
при перевезенні їх магістральним залізничним транспортом.
Аварійно (пошуково) – ðÿòóâàëüíà ñëóæáà ªÄÑ (Єдина дерæàâíà ñèñòåìà
çàïîá³ãàííÿ ³ ðåàãóâàííÿ íà íàäçâè÷àéí³ ñèòóàö³¿ òåõíîãåííîãî ³ ïðèðîäíîãî
õàðàêòåðó) – ñòðóêòóðíèé ï³äðîçä³ë â³äïîâ³äíîãî îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè,
ïðèçíà÷åíèé äëÿ îðãàí³çàö³¿ òà çä³éñíåííÿ â ìåæàõ éîãî êîìïåòåíö³¿ çàõîä³â ùîäî
çàïîá³ãàííÿ ³ ðåàãóâàííÿ íà íàäçâè÷àéí³ ñèòóàö³¿ íà â³äïîâ³äíèõ òåðèòîð³ÿõ.
Аварійно-рятувальна служба – сукупність організаційно об'єднаних органів
управління, сил та засобів, призначених для вирішення завдань щодо запобігання і
ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру й окремих
їх наслідків, проведення пошукових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних
робіт.
Аварійна ситуація — умови, які відмінні від умов нормального перевезення
вантажів, пов'язані із загорянням, витіканням, розсипанням небезпечного вантажу,
пошкодженням тари або рухомого складу з небезпечним вантажем і які можуть
призвести чи призвели до вибуху, пожежі, отруєння, опромінення, захворювань,
опіків, обморожень, загибелі людей і тварин, небезпечних для природного
середовища наслідків, а також випадки, коли в зоні аварії на залізниці виявилися
вагони, контейнери або вантажні місця з небезпечними вантажами.
Аналіз ризику – процес, що складається з трьох взаємозв'язаних компонентів:
оцінка ризику, управління ризиком та повідомлення про ризик.
Ароматизатори – ароматичні речовини, ароматичні препарати, технологічні
ароматизатори, коптильні ароматизатори та їх суміші.
Безпечні умови для людини – стан середовища життєдіяльності, при якому
відсутня небезпека шкідливого впливу його факторів на людину.
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Відправник небезпечного вантажу – зазначена в перевізних документах
юридична (резидент і нерезидент) або фізична особа (громадянин України,
іноземець, особа без громадянства), яка підготовлює та подає цей вантаж для
перевезення.
Вимоги безпеки для здоров'я і життя людини – розроблені на основі медичної
науки критерії, показники, гранично допустимі межі, санітарно-епідеміологічні
нормативи, правила, норми, регламенти тощо (медичні вимоги щодо безпеки для
здоров'я і життя людини), розроблення, обгрунтування, контроль і нагляд за якими
відноситься виключно до медичної професійної компетенції.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи – документ
установленої форми, що засвідчує відповідність (невідповідність) об'єкта державної
санітарно-епідеміологічної експертизи медичним вимогам безпеки для здоров'я і
життя людини, затверджується відповідним головним державним санітарним
лікарем і є обов'язковим для виконання власником об'єкта експертизи.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо безпечності
харчових продуктів – документ установленої форми, в якому на підставі результатів
аналізу ризику та перевірки (розширеного контролю) наданого виробником або
постачальником зразка харчового продукту, допоміжних засобів та матеріалів для
виробництва та обігу харчових продуктів, його виробничої технології і
технологічного обладнання, що використовується при його виробництві,
визначається перелік санітарних заходів та технічних регламентів, яких повинні
дотримуватися виробник та постачальник для забезпечення безпечності харчового
продукту.
Гігієнічні нормативи — обов'язкові для виконання нормативні документи, що
визначають критерії безпеки та (або) нешкідливості для людини факторів
навколишнього середовища.
Державні санітарні норми та правила, санітарно-гігієнічні та санітарнопротиепідемічні правила і норми, санітарно-епідеміологічні правила і норми,
протиепідемічні правила і норми, гігієнічні та протиепідемічні правила і норми, державні
санітарно-епідеміологічні нормативи, санітарні регламенти (санітарні норми) –
обов'язкові для виконання нормативно-правові акти центрального органу
виконавчої влади в галузі охорони здоров'я, що встановлюють медичні вимоги
безпеки щодо середовища життєдіяльності та окремих його факторів, недотримання
яких створює загрозу здоров'ю і життю людини та майбутніх поколінь, а також
загрозу виникнення і розповсюдження інфекційних хвороб та масових
неінфекційних захворювань (отруєнь) серед населення.
Державна санітарно-епідеміологічна експертиза – це вид професійної діяльності
органів, установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби, що полягає у
комплексному вивченні об'єктів експертизи з метою виявлення можливих небезпечних
факторів у цих об'єктах, встановленні відповідності об'єктів експертизи вимогам
санітарного законодавства, а у разі відсутності відповідних санітарних норм – в
обгрунтуванні медичних вимог щодо безпеки об'єкта для здоров'я та життя людини.
Державна санітарно-епідеміологічна експертиза щодо безпечності харчових
продуктів – професійна діяльність, яку провадять органи, установи та заклади
державної санітарно-епідеміологічної служби з метою попередження, зменшення та
усунення можливого шкідливого впливу на здоров'я людини харчового продукту і
яка полягає в оцінці ризику, визначенні відповідних санітарних заходів та/або
технічних регламентів щодо виробництва та/або введення в обіг харчових продуктів
і проведенні перевірки (розширеного контролю) на відповідність цим заходам та
регламентам наданого виробником або постачальником зразка харчового продукту,
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допоміжних засобів та матеріалів для виробництва та обігу харчових продуктів, а
також нових технологій і технологічного обладнання.
Дієтична добавка – вітамінні, вітамінно-мінеральні або трав'яні добавки
окремо та/або в поєднанні у формі пігулок, таблеток, порошків, що приймаються
перорально разом з їжею або додаються до їжі в межах фізіологічних норм для
додаткового, порівняно із звичайним харчуванням, вживання цих речовин; дієтичні
добавки також містять або включають різні речовини або суміші речовин, у тому
числі протеїн, вуглеводи, амінокислоти, їстівні масла та екстракти рослинних і
тваринних матеріалів, що важаються необхідними або корисними для харчування та
загального здоров'я Людини.
Долікарська допомога — сукупність заходів, спрямованих на первинний захист
людей від дії уражальних чинників, які здійснюються до втручання лікаря.
Дорожньо-транспортна пригода – подія, що сталася під час руху дорожнього
транспортного засобу, внаслідок якої загинули або зазнали травм люди чи завдані
матеріальні збитки. Рівень надзвичайної ситуації при дорожньо-транспортній пригоді
визначається відповідно до порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру, який затверджується Кабінетом Міністрів України.
Екстремальна ситуація – це обстановка, що виникає в природі або в процесі
діяльності людини, при якому психофізичні параметри можуть перевищити межі
компенсації організму, що призводить до порушення безпеки життєдіяльності
людини.
Наприклад, високі і низькі температури, фізичне навантаження, вражаючі
токсичні дози отруйних речовин, високі дози опромінення тощо.
Поняття «надзвичайний» трактується як «âèíÿòêîâèé, äóæå âåëèêèé, ùî
ïåðåâåðøóº óñ³» (Ñ. ². Îæåãîâ). Словосполучення «надзвичайна ситуація»
відноситься до сукупності небезпечних подій або явищ, які призводять до
порушення безпеки життєдіяльності.
Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації
òåõíîãåííîãî ³ ïðèðîäíîãî õàðàêòåðó ( ªÄÑ) – öåíòðàëüí³ òà ì³ñöåâ³ îðãàíè
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, âèêîíàâ÷³ îðãàíè ðàä, äåðæàâí³ ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè òà
îðãàí³çàö³¿ ç â³äïîâ³äíèìè ñèëàìè ³ çàñîáàìè, ÿê³ çä³éñíþþòü íàãëÿä çà
çàáåçïå÷åííÿì òåõíîãåííî¿ òà ïðèðîäíî¿ áåçïåêè, îðãàí³çóþòü ïðîâåäåííÿ ðîáîòè ³ç
çàïîá³ãàííÿ íàäçâè÷àéíèì ñèòóàö³ÿì (ÍÑ) òåõíîãåííîãî òà ïðèðîäíîãî ïîõîäæåííÿ
³ ðåàãóâàííÿ ó ðàç³ ¿õ âèíèêíåííÿ ç ìåòîþ çàõèñòó íàñåëåííÿ ³ äîâê³ëëÿ, çìåíøåííÿ
ìàòåð³àëüíèõ âòðàò.
Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій – ï³äãîòîâêà òà ðåàë³çàö³ÿ
êîìïëåêñó ïðàâîâèõ, ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ, ïîë³òè÷íèõ, îðãàí³çàö³éíî-òåõí³÷íèõ,
ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ òà ³íøèõ çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ðåãóëþâàííÿ òåõíîãåííî¿ òà
ïðèðîäíî¿ áåçïåêè, ïðîâåäåííÿ îö³íêè ð³âí³â ðèçèêó, çàâ÷àñíå ðåàãóâàííÿ íà
çàãðîçó âèíèêíåííÿ íàäçâè÷àéíî¿ ñèòóàö³¿ íà îñíîâ³ äàíèõ ìîí³òîðèíãó
(ñïîñòåðåæåíü), åêñïåðòèçè, äîñë³äæåíü òà ïðîãíîç³â ùîäî ìîæëèâîãî ïåðåá³ãó
ïîä³é ç ìåòîþ íåäîïóùåííÿ ¿õ ïåðåðîñòàííÿ ó íàäçâè÷àéíó ñèòóàö³þ àáî
ïîì'ÿêøåííÿ ¿¿ ìîæëèâèõ íàñë³äê³â.
Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) — технічні засоби індивідуального
користування для захисту людини від небезпечних для її життя і здоров'я впливів.
Зона надзвичайної ситуації – окрема територія, де склалася надзвичайна
ситуація техногенного та природного характеру.
Зона можливого ураження – окрема територія, на якій внаслідок виникнення
надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру виникає загроза життю
або здоров'ю людей та заподіяння матеріальних втрат.
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Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру – система організаційних, технічних, медико-біологічних,
фінансово-економічних та інших заходів щодо запобігання та реагування на
надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру і ліквідації їх наслідків,
що реалізуються центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, відповідними силами та засобами підприємств, установ
та організацій незалежно від форм власності і господарювання, добровільними
формуваннями і спрямовані на захист населення і територій, а також матеріальних і
культурних цінностей та довкілля.
Заходи першої допомоги — те саме, що і долікарська допомога.
Захисний дихальний апарат — апарат, призначений для індивідуального захисту
органів дихання людини від небезпечних і шкідливих факторів, що діють
інгаляційно.
Захисний костюм — спеціальний одяг, що має захисні властивості, складова
частина засобів індивідуального захисту.
Ізолювальний захисний дихальний апарат — дихальний апарат, що ізолює
органи дихання від навколишнього середовища і забезпечує людину повітрям чи
дихальним газом.
Катастрофа – велика за масштабами аварія чи інша подія, що призводить до
тяжких наслідків.
Класифікація надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру –
система, згідно з якою надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру
поділяються на класи і підкласи залежно від їх характеру.
Класифікаційна ознака надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру – технічна або інша характеристика аварії або катастрофи, що дає змогу
віднести її до надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру.
Класифікаційний шифр (позначення) — числовий код небезпечного вантажу,
що характеризує його транспортну небезпеку та обумовлюється ГОСТ 19433-88.
Компетентний орган з перевезення небезпечних вантажів – орган, що таким
визнається Кабінетом Міністрів України з метою виконання міжнародних договорів
України у сфері перевезень небезпечних вантажів.
Легкозаймисті речовини і матеріали — горючі речовини і матеріали, які здатні
займатися від короткочасного (до 30 с) впливу джерела запалювання з низькою
енергією (полум'я сірника, іскра, сигарета, що жевріє, і т.ін.).
Легкозаймисті рідини (ЛЗР) — рідини з температурою спалаху не вище 61 град.
С у закритому тиглі або 66 град. С у відкритому тиглі.
Ліквідація наслідків аварійної ситуації — комплекс організаційно-технічних
заходів, спрямованих на запобігання загрозі людям, на захист довкілля, збереження
вантажу, рухомого складу, споруд, відновлення руху поїздів і маневрових робіт у
можливо короткий термін.
Ліквідація надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру –
проведення комплексу заходів, які включають аварійно-рятувальні та інші
невідкладні роботи, що здійснюються у разі виникнення надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру і спрямовані на припинення дії небезпечних
факторів, рятування життя та збереження здоров'я людей, а також на локалізацію
зон надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
Маршрути перевезення небезпечних вантажів – залізничні шляхи, автомобільні
дороги, внутрішні водні шляхи, морський та повітряний простір, де дозволено рух
транспортних засобів, які перевозять небезпечні вантажі.
Масові неінфекційні захворювання (отруєння) – масові захворювання,
виникнення яких зумовлено впливом біологічних, фізичних, хімічних чи соціальних
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факторів середовища життєдіяльності, у тому числі об'єктів господарської та інших
видів діяльності, продукції, робіт, послуг.
Місця зберігання небезпечних вантажів – спеціально облаштовані місця,
майданчики, складські приміщення та споруди, де зберігаються прийняті до/після
перевезення небезпечні вантажі.
Міжнародне перевезення небезпечних вантажів – перевезення небезпечних
вантажів з території України на територію іноземної держави; з території іноземної
держави на територію України; транзитом через територію України.
Медико-психологічна реабілітація – комплекс лікувально-профілактичних,
реабілітаційних
та
оздоровчих
заходів,
спрямованих
на
відновлення
психофізіологічних функцій, оптимальної працездатності, соціальної активності
рятувальників аварійно-рятувальних служб (формувань), осіб, залучених до
виконання аварійно-рятувальних робіт при виникненні надзвичайної ситуації
техногенного та природного характеру, а також постраждалих внаслідок такої
надзвичайної ситуації, передусім неповнолітніх осіб.
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.
Надзвичайна ситуація техногенного та природного характеру –порушення
нормальних умов життя і діяльності людей на окремій території чи об'єкті на ній
або на водному об'єкті, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом або
іншою небезпечною подією, в тому числі епідемією, епізоотією, епіфітотією,
пожежею, яке призвело (може призвести) до неможливості проживання населення
на території чи об'єкті, ведення там господарської діяльності, загибелі людей та/або
значних матеріальних втрат.
Надзвичайна ситуація (НС) – 1. ïîðóøåííÿ íîðìàëüíèõ óìîâ æèòòÿ ³
ä³ÿëüíîñò³ ëþäåé íà îá'ºêò³ àáî òåðèòîð³¿, ñïðè÷èíåíå àâàð³ºþ, êàòàñòðîôîþ,
ñòèõ³éíèì ëèõîì àáî ³íøèìè ÷èííèêàìè, ùî ïðèçâåëî (ìîæå ïðèçâåñòè) äî
çàãèáåë³ ëþäåé òà/àáî çíà÷íèõ ìàòåð³àëüíèõ âòðàò.
2. несподівана обстановка, що раптово виникла на певній території або об'єкті
економіки в результаті аварії, катастрофи, небезпечного природного явища або
стихійного лиха, що можуть привести до людських жертв, шкоди здоров'ю людей
або навколишньому середовищу, матеріальним втратам і порушенню умов
життєдіяльності людей.
3. порушення нормальних умов життєдіяльності людей на об’єкті або території,
спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом, епідемією, епізоотією,
епіфіотією, великою пожежою, застосуванням засобів ураження, що призвели або
можуть призвести до людських або матеріальних втрат
НС класифікуються:
за причиною виникнення: íàâìèñí³ та ненавмисні;
за природою виникнення: техногенні, природні, екологічні, біологічні,
антропогенні, соціальні та комбіновані;
за масштабами поширення наслідків: локальні, об’єктові, місцеві
національні, регіональні, глобальні;
за можливістю запобігання НС: íåìèíó÷³ (наприклад, природні) та такі,
яким можна запобігти (наприклад, техногенні, соціальні).
До т е х н о г е н н и х відносяться НС, походження яких пов’язане з
технічними об’єктами: вибух, пожежі, аварії на хімічно небезпечних об’єктах,
викиди радіоактивних речовин на радіаційних небезпечних об’єктах, аварії з
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викидом екологічно небезпечних речовин, çàâàëåííÿ будівель, аварії на системах
життєзабезпечення тощо.
До п р и р о д н и х відносяться НС, пов’язані із проявами стихійних сил
природи: землетруси, цунамі, повені, виверження вулканів, зсуви, селі, урагани,
смерчі, бурі, природні пожежі тощо.
До е к о л о г і ч н о г о лиха (НС) відносяться аномальні зміни стану
природного середовища: забруднення біосфери, руйнування озонового шару,
опустинювання, кислотні дощі тощо.
До б і о л о г і ч н и х НС відносяться події, що відбуваються в суспільстві,
міжнаціональні конфлікти із застосуванням сили, тероризм, грабунки, насильства,
протиріччя між державами (війни).
А н т р о п о г е н н і НС є наслідком помилкових дій людей.
Надзвичайні ситуації характеризуються якісними та кількісними критеріями.
До якісних критеріїв відносяться: часовий (раптовість та швидкість розвитку подій);
соціально-екологічний (людські жертви, виведення із обігу великих площ);
соціально-психологічний (масові стреси); економічний. Наприклад, ситуації
відносяться до надзвичайних, якщо загинуло більше 10 людей, ГДК перевищена
більше ніж в 100 разів, викид нафтопродуктів перевищив 10 т та ін.
Основні причини виникнення НС:
внутрішні: складність технологій, недостатня кваліфікація персоналу,
проектно-конструкторські недоробки, фізичний і моральний знос обладнання,
низька дисципліна праці та низька технологічна дисципліна;
зовнішні: стихійні лиха, неочікуване припинення подачі електроенергії,
газу, води, технологічних продуктів, тероризм, війни.
Х а р а к т е р р о з в и т к у Н С. Виникнення НС обумовлене наявністю
залишкового ризику. У відповідності із концепцією надлишкового ризику
абсолютну безпеку забезпечити неможливо. Тому приймається така безпека, яку
приймає і може забезпечити суспільство в даний період часу.
Умови виникнення НС: наявність джерела ризику (тиску, вибухових,
отруйних, радіоактивних речовин), дія факторів ризику (викид газу, вибух,
загоряння); перебування у вогнищі ураження людей, сільськогосподарських тварин
та угідь.
Аналіз причин та ходу розвитку НЗ різного характеру показує їх загальну рису
– стадійність. Виділяють п’ять стадій (періодів) розвитку НС:
 накопичення негативних ефектів, що призводять до аварії;
 період розвитку катастрофи;
 екстремальний період, за якого виділяється основна доля енергії;
 період затухання;
 період ліквідації наслідків.
В о г н и щ а у р а ж е н н я т е х н о г е н н о г о х а р а к т е р у. Існують
такі вогнища ураження (ВУ): при вибухах конденсованих вибухових речовин,
газоповітряних, пароповітряних, пило-повітряних, сумішей; хімічних, радіаційних
та біологічних гідродинамічних аваріях, пожежах, аваріях поїздів, падіннях літаків.
Не зазначена якість (н.з.я.) — позначення окремих речовин або сумішей, що
мають незазначену якість або склад, але відповідають одному класу небезпеки та
номеру ООН.
Нейтралізація — складова частина заходів з ліквідації наслідків аварійних
ситуацій, пов'язана із видаленням, розсіюванням, перетворенням у безпечні форми
небезпечних вантажів, їхніх парів, продуктів горіння і розкладання.
Небезпечна зона — зона аварії, у межах якої є загроза ураження від вибуху,
пожежі, отруєння, опромінення, опіків, обмороження людей і тварин.
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Небезпечний вантаж (НВ) — речовини, матеріали, вироби, відходи виробничої
та іншої діяльності, які внаслідок притаманних їм властивостей за наявності певних
факторів можуть під час перевезення спричинити вибух, пожежу, пошкодження
технічних засобів, пристроїв, споруд та інших об'єктів, заподіяти матеріальні збитки
та шкоду довкіллю, а також призвести до загибелі, травмування, отруєння людей,
тварин і які за міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана
Верховною Радою України, або за результатами випробувань в установленому
порядку залежно від ступеня їх впливу на довкілля або людину віднесено до одного
з класів небезпечних речовин. Зарахування вантажів до небезпечних грунтується на
відповідних класифікаційних показниках і критеріях (ГОСТ 19433-88).
Небезпечні речовини – речовини, віднесені до таких класів: клас 1 – вибухові
речовини та вироби; клас 2 – гази; клас 3 – легкозаймисті рідини; клас 4.1 –
легкозаймисті тверді речовини; клас 4.2 – речовини, схильні до самозаймання; клас
4.3 – речовини, що виділяють легкозаймисті гази при стиканні з водою; клас 5.1 –
речовини, що окислюють; клас 5.2 – органічні пероксиди; клас 6.1 – токсичні
речовини; клас 6.2 – інфекційні речовини; клас 7 – радіоактивні матеріали; клас 8
– корозійні речовини; клас 9 – інші небезпечні речовини та вироби.
Небезпечний фактор – будь-який хімічний, фізичний, біологічний чинник,
речовина, матеріал або продукт, що впливає або за певних умов може негативно
впливати на здоров'я людини.
Номер ООН — порядковий номер, наданий небезпечному вантажу або групі
подібних за властивостями небезпечних вантажів на основі Рекомендацій Комітету
експертів Організації Об'єднаних Націй з перевезення небезпечних вантажів
документ SТ/SG/АС. 10/1 Rеv. 8).
Об'єкт підвищеної небезпеки – об'єкт, який згідно з законом вважається таким,
на якому є реальна загроза виникнення аварії
та/або надзвичайної ситуації
техногенного та природного характеру.
Об'єкт державної санітарно-епідеміологічної експертизи – будь-яка діяльність,
технологія, продукція та сировина, проекти нормативних документів, реалізація
(функціонування, використання) яких може шкідливо вплинути на здоров'я
людини, а також діючі об'єкти та чинні нормативні документи у випадках, коли їх
шкідливий вплив встановлено в процесі функціонування (використання), а також у
разі закінчення встановленого терміну дії висновку державної санітарноепідеміологічної експертизи.
Об'єкти санітарних заходів – харчові продукти, в тому числі для спеціального
дієтичного споживання, функціональні харчові продукти, а також харчові добавки,
ароматизатори, дієтичні добавки та допоміжні матеріали для переробки харчових
продуктів, допоміжні засоби та матеріали для виробництва та обігу харчових
продуктів.
Одержувач небезпечного вантажу – зазначена в перевізних документах
юридична (резидент і нерезидент) або фізична особа (громадянин України,
іноземець, особа без громадянства), яка одержує небезпечний вантаж від
перевізника.
Оповіщення — доведення сигналів і повідомлень органів управління про
загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру, аварій, катастроф, епідемій, пожеж тощо до центральних і місцевих
органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій і населення.
Орган управління ЄДС (¿¿ ï³äñèñòåìàìè) – îðãàí âèêîíàâ÷î¿ âëàäè àáî éîãî
ñòðóêòóðíèé ï³äðîçä³ë, ïðèçíà÷åíèé äëÿ áåçïîñåðåäíüîãî êåð³âíèöòâà ä³ÿëüí³ñòþ
ùîäî çàïîá³ãàííÿ ³ ðåàãóâàííÿ íà íàäçâè÷àéí³ ñèòóàö³¿ â ìåæàõ ¿õ êîìïåòåíö³¿.
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Оцінка ризику – науково обґрунтований процес, який складається з
ідентифікації та характеристики небезпеки, оцінки впливу, характеристики ризику.
Підсистема – ñêëàäîâà ÷àñòèíà ªÄÑ.
Перевізник небезпечного вантажу – юридична (резидент і нерезидент) або
фізична особа (громадянин України, іноземець, особа без громадянства), яка
здійснює перевезення небезпечного вантажу.
Перевезення небезпечних вантажів – діяльність, пов'язана з переміщенням
небезпечних вантажів від місця їх виготовлення чи зберігання до місця призначення з
підготовкою вантажу, тари, транспортних засобів та екіпажу, прийманням вантажу,
здійсненням вантажних операцій та короткостроковим зберіганням вантажів на всіх етапах
переміщення.
Повідомлення про ризик – взаємний обмін інформацією про ризик між
спеціалістами з оцінки ризику, особами, що здійснюють управління ризиком,
заінтересованими торговими партнерами та іншими заінтересованими сторонами.
Прикордонні інспекційні пости – потужності (об'єкти), що розташовані у пункті
пропуску через державний кордон, включаючи пункти на автомобільних шляхах,
залізничних станціях, аеропортах, морських і річкових портах, де здійснюється
відповідний контроль (інспектування) імпортованих та експортованих вантажів з
об'єктами санітарних заходів, що переміщуються через державний кордон України.
Порушення нормальних умов життєдіяльності – відсутність питного
водопостачання, водовідведення, електро-, газо- і теплопостачання (в осінньозимовий період) та/або така зміна технічного стану житлового будинку
(приміщення), внаслідок якої він став аварійним або не придатним до експлуатації,
та/або зміна стану території (об'єкта), внаслідок якої проживання населення і
провадження господарської діяльності на території (об'єкті) є неможливим.
Постраждалі внаслідок надзвичайної ситуації техногенного або природного
характеру – особи, здоров'ю яких заподіяна шкода внаслідок надзвичайної ситуації
техногенного або природного характеру.
Потерпілий у транспортній події — особа, що загинула або травмована у
транспортній події.
Потенційно небезпечні заходи – заходи (покази озброєння і військової техніки,
паради, тренування, навчання), які проводяться в умовах присутності цивільного
населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових
формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової
техніки, що можуть створити загрозу виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
Реагування на надзвичайні ситуації – ñêîîðäèíîâàí³ ä³¿ ï³äðîçä³ë³â ºäèíî¿
äåðæàâíî¿ ñèñòåìè ùîäî ðåàë³çàö³¿ ïëàí³â ä³é (àâàð³éíèõ ïëàí³â), óòî÷íåíèõ â
óìîâàõ êîíêðåòíîãî âèäó òà ð³âíÿ íàäçâè÷àéíî¿ ñèòóàö³¿ ç ìåòîþ íàäàííÿ
íåâ³äêëàäíî¿ äîïîìîãè ïîòåðï³ëèì, óñóíåííÿ çàãðîçè æèòòþ òà çäîðîâ'þ ëþäåé.
Реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру –
скоординовані дії підрозділів єдиної державної системи щодо реалізації планів
локалізації та ліквідації аварії (катастрофи), уточнених в умовах конкретного виду
та рівня надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру, з метою
надання невідкладної допомоги потерпілим, усунення загрози життю та здоров'ю
людей, а також рятувальникам у разі необхідності.
Ризик – можливість виникнення та вірогідні масштаби наслідків від негативного
впливу об'єктів санітарних заходів протягом певного періоду часу.
Санітарні та протиепідемічні заходи — діяльність, спрямована на створення
безпечних для здоров'я умов побуту, праці, навчання, відпочинку та інших сфер
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життя і діяльності людини, запобігання виникненню та поширенню інфекційних
хвороб.
Санітарне та епідемічне благополуччя населення – це стан здоров'я населення та
середовища життєдіяльності людини, при якому показники захворюваності
перебувають на усталеному рівні для даної території, умови проживання сприятливі
для населення, а параметри факторів середовища життєдіяльності знаходяться в
межах, визначених санітарними нормами.
Санітарні та протиепідемічні (профілактичні) заходи (санітарні заходи) –
комплекс організаційних, адміністративних, інженерно-технічних, медичних,
нормативних, екологічних, ветеринарних та інших заходів, спрямованих на
усунення або зменшення шкідливого впливу на людину факторів середовища
життєдіяльності, запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб і
масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та їх ліквідацію.
Санітарно-епідемічна ситуація – стан середовища життєдіяльності та
обумовлений ним стан здоров'я населення на певній території в конкретно
визначений час.
Санітарно-епідеміологічний норматив (гігієнічний норматив, епідеміологічний
показник, протиепідемічний норматив) – встановлене дослідженнями припустиме
максимальне або мінімальне кількісне та (або) якісне значення показника, що
характеризує фактор середовища життєдіяльності за медичними критеріями
(параметрами) його безпечності для здоров'я людини та здоров'я майбутніх
поколінь, а також стан здоров'я населення за критеріями захворюваності,
розповсюджуваності хвороб, фізичного розвитку, імунітету тощо.
Санітарно-епідеміологічний сертифікат (гігієнічний сертифікат) – разовий
документ суворої звітності, виданий органами, установами та закладами державної
санітарно-епідеміологічної служби, що підтверджує безпеку для здоров'я та життя
людини окремих видів товарів широкого вжитку (харчових продуктів і напоїв,
парфумерно-косметичних виробів, товарів дитячого асортименту, виробів
побутового призначення тощо) на підставі результатів проведених санітарнохімічних, токсикологічних, фізико-хімічних, радіологічних, мікробіологгічних та
інших досліджень.
Санітарний захід безпечності харчових продуктів (санітарний захід) –
застосування будь-яких законів, постанов та інших нормативно-правових актів,
вимог та процедур для захисту життя і здоров'я людей від ризику, що виникає від
споживання
харчових
добавок,
забруднюючих
речовин,
токсинів
або
хвороботворних організмів у харчових продуктах, підконтрольних санітарній службі,
та харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі, виконання яких є
обов'язковим. Санітарні заходи включають, зокрема, обов'язкові параметри безпечності кінцевого продукту; методи переробки та виробництва; процедури
експертизи, інспектування, сертифікації та ухвалення; положення щодо відповідних
статистичних методів; процедури відбору зразків та методів оцінки ризику; вимоги
щодо пакування та етикетування, які безпосередньо стосуються безпечності
харчових продуктів.
Середовище життєдіяльності людини (середовище життєдіяльності) – сукупність
об'єктів, явищ і факторів навколишнього середовища (природного і штучно
створеного), що безпосередньо оточують людину і визначають умови її
проживання, харчування, праці, відпочинку, навчання, виховання тощо.
Сили і засоби ЄДС – â³éñüêîâ³, ñïåö³àëüí³ ³ ñïåö³àë³çîâàí³ öèâ³ëüí³ ï³äðîçä³ëè ç
¿õ îñíàùåííÿì, íàãëÿäîâ³ îðãàíè òà ³íôîðìàö³éí³ áàçè ï³äñèñòåì ºäèíî¿ äåðæàâíî¿
ñèñòåìè, ïðèçíà÷åí³ àáî çàëó÷åí³ äëÿ âèêîíàííÿ çàâäàíü ùîäî çàïîá³ãàííÿ ³
ðåàãóâàííÿ íà íàäçâè÷àéí³ ñèòóàö³¿.
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Система оповіщення – комплекс організаційно-технічних заходів, апаратури і
технічних засобів оповіщення, апаратури, засобів та каналів зв'язку, призначених
для своєчасного доведення сигналів та інформації про виникнення надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру до центральних і місцевих органів
виконавчої влади, підприємств, установ, організацій і населення.
Сприятливі умови життєдіяльності людини – стан середовища життєдіяльності,
при якому відсутній будь-який шкідливий вплив його факторів на здоров'я людини
і є можливості для забезпечення нормальних і відновлення порушених функцій
організму.
Суб'єкт перевезення небезпечних вантажів – підприємство, установа, організація
або фізична особа, які відправляють, перевозять або одержують небезпечні вантажі
(відправники, перевізники та одержувачі).
Схід з рейок рухомого складу залізничного транспорту — подія, що призвела до
втрати взаємодії хоча б одного колеса рухомого складу залізничного транспорту з
рейкою в результаті зміщення колеса від свого нормального положення щодо
головки рейки.
Технічний регламент – нормативно-правовий акт, затверджений центральним
органом виконавчої влади з питань технічного регулювання та споживчої політики,
в якому зазначаються характеристики продукту чи пов'язані з ним процеси і методи
виробництва, включаючи відповідні адміністративні положення, виконання яких є
обов'язковим. Технічний регламент не містить вимог щодо безпечності харчових
продуктів, встановлених згідно із санітарними заходами, та може включати або
визначати вимоги до термінології, позначень, пакування, маркування або
етикетування стосовно продукту, процесу чи методу виробництва.
Транспортна небезпека — узагальнений показник, що характеризує
несприятливий вплив небезпечного вантажу на навколишнє середовище,
обслуговувальний персонал і населення під час нетривалого впливу в умовах
аварійної ситуації.
Транспортні події — залізничні події та інциденти, що виникли під час руху
рухомого складу залізничного транспорту та призвели до загибелі або травмування
людей, пошкодження технічних засобів, вантажу, об'єктів залізничного транспорту,
дезорганізації руху поїздів. Транспортні події що загрожують безпеці руху поїздів, у
залежності від наслідків, поділяються на залізничні події з тяжкими наслідками,
залізничні події, серйозні інциденти та інциденти.
Харчова добавка – будь-яка речовина, яка не вважається харчовим продуктом
або його складником, але додається до харчового продукту з технологічною метою в
процесі виробництва та яка у результаті стає невід'ємною частиною продукту
(термін не включає забруднюючі речовини, пестициди або речовини, додані до
харчових продуктів для поліпшення їх поживних властивостей).
Харчовий продукт (їжа) – будь-яка речовина або продукт (сирий, включаючи
сільськогосподарську сировину, необроблений, напівоброблений або оброблений),
призначені для споживання людиною. Харчовий продукт включає напій, жувальну
гумку та будь-яку іншу речовину, зокрема воду, що навмисно включені до
харчового продукту під час виробництва, підготовки або обробки.
Управління ризиком – процес вибору альтернативних рішень на підставі
результатів оцінки ризику та, у разі необхідності, вибору і впровадження
відповідних засобів управління (контролю), включаючи регуляторні заходи.
Уражальний чинник джерела надзвичайної ситуації – складова частина
небезпечного явища або процесу, що характеризується фізичною, хімічною,
біологічною чи іншою дією (впливом) та перевищенням нормативних показників.
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Фактори середовища життєдіяльності – будь-які біологічні (вірусні, пріонні,
бактеріальні,
паразитарні,
генетично
модифіковані
організми,
продукти
біотехнології тощо), хімічні (органічні і неорганічні, природні та синтетичні),
фізичні (шум, вібрація, ультразвук, інфразвук, теплове, іонізуюче, неіонізуюче та
інші види випромінювання), соціальні (харчування, водопостачання, умови побуту,
праці, відпочинку, навчання, виховання тощо) та інші фактори, що впливають або
можуть впливати на здоров'я людини чи на здоров'я майбутніх поколінь.
Фільтрувальний захисний дихальний апарат — дихальний апарат, що забезпечує
очищення повітря, яке вдихається з навколишнього середовища.
Шкідливий вплив на здоров'я людини – вплив факторів середовища
життєдіяльності, що створює загрозу здоров'ю, життю або працездатності людини
чи здоров'ю майбутніх поколінь.
ÁÅÇÏÅÊÀ ÀÒÌÎÑÔÅÐÈ
Àâàð³éí³ âèêèäè – âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ
âíàñë³äîê ïðîìèñëîâî¿ ÷è òðàíñ-ïîðòíî¿ àâàð³¿, êàòàñòðîôè, ñòèõ³éíîãî ëèõà.
Âèêèä (åì³ñ³ÿ) – íàäõîäæåííÿ çàáðóäíþþ÷î¿ ðå÷îâèíè â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ
â³ä äæåðåëà âèêèäó.
Âèêèä ðå÷îâèíè – íàäõîäæåííÿ ðå÷îâèíè â àòìîñôåðó â³ä äæåðåë çàáðóäíåííÿ.
Âèðîáíè÷èé êîíòðîëü (â ãàëóç³ îõîðîíè àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ) – êîíòðîëü çà
âèêîíàííÿì âèìîã çàêîíîäàâñòâà ïðî îõîðîíó àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ, ùî
çä³éñíþºòüñÿ ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè, îðãàí³çàö³ÿìè â ïðîöåñ³ ¿õ ãîñïîäàðñüêî¿
ä³ÿëüíîñò³.
Ãðàíè÷íî äîïóñòèìà êîíöåíòðàö³ÿ çàáðóäíþþ÷î¿ ðå÷îâèíè â àòìîñôåðíîìó ïîâ³òð³
(ÃÄÊ) – â³äíåñåíà äî âèçíà÷åíîãî ÷àñó ìàêñèìàëüíà êîíöåíòðàö³ÿ çàáðóäíþþ÷î¿
ðå÷îâèíè â àòìîñôåðíîìó ïîâ³òð³, ÿêà ïðè ïåð³îäè÷íîìó âïëèâ³ àáî ïîñò³éíîìó
âïëèâ³ íà ëþäèíó òà íàâêîëèøíº ïðèðîäíå ñåðåäîâèùå íå ñïðàâëÿº íà íèõ
øê³äëèâî¿ ä³¿ ïðîòÿãîì âñüîãî æèòòÿ ëþäèíè, âêëþ÷àþ÷è â³ääàëåí³ íàñë³äêè.
Ãðàíè÷í³ íîðìàòèâè óòâîðåííÿ çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí – ãðàíè÷íà ê³ëüê³ñòü
çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí, ÿê³ óòâîðþþòüñÿ ïðè åêñïëóàòàö³¿ îêðåìèõ òèï³â
òåõíîëîã³÷íîãî òà ³íøîãî îáëàäíàííÿ ³ â³äâîäÿòüñÿ ó àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ,
âñòàíîâëþþòüñÿ ç âðàõóâàííÿì ñó÷àñíèõ òåõíîëîã³÷íèõ ìîæëèâîñòåé, ïðîãðåñèâíèõ
ìàëîâ³äõîäíèõ òåõíîëîã³é, êîìïëåêñíîãî âèêîðèñòàííÿ ñèðîâèíè, óäîñêîíàëåíîãî
ãàçîïèëîî÷èñíîãî îáëàäíàííÿ òà ³íøå.
Ãàçîî÷èñíà óñòàíîâêà – ñïîðóäà, ïðèçíà÷åíà äëÿ âëîâëþâàííÿ ç â³äõ³äíèõ ãàç³â
àáî âåíòèëÿö³éíîãî ïîâ³òðÿ íàÿâíèõ â íèõ øê³äëèâèõ äîì³øîê, ÿêà ñêëàäàºòüñÿ ç
ãàçî÷èñíèõ àïàðàò³â, äîïîì³æíîãî îáëàäíàííÿ ³ êîìóí³êàö³é.
Ãðàíè÷íî äîïóñòèìèé âèêèä (ÃÄÂ) – íàóêîâî-òåõí³÷íèé íîðìàòèâ, ÿêèé
âñòàíîâëþºòüñÿ çà óìîâè, ùîá âì³ñò çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â ïðèçåìíîìó øàð³
ïîâ³òðÿ â³ä äæåðåëà àáî ¿õ ñóêóïíîñò³ íå ïåðåâèùóâàâ íîðìàòèâ ÿêîñò³ ïîâ³òðÿ äëÿ
íàñåëåííÿ, òâàðèííîãî ³ ðîñëèííîãî ñâ³òó.
Äæåðåëî âèêèäó (çàáðóäíþþ÷î¿ ðå÷îâèíè) – îá'ºêò, ï³äïðèºìñòâî, öåõ, àãðåãàò,
óñòàòêóâàííÿ òà ³íøå, ç ÿêîãî íàäõîäèòü ³ ðîçïîâñþäæóºòüñÿ â àòìîñôåðíîìó
ïîâ³òð³ çàáðóäíþþ÷à ðå÷îâèíà.
Äæåðåëî çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ – îá'ºêò, ùî ðîçïîâñþäæóº
çàáðóäíþþ÷³ àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ ðå÷îâèíè.
Äæåðåëî âèä³ëåííÿ çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí – îá'ºêò, â ÿêîìó â³äáóâàºòüñÿ
óòâîðåííÿ çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí (òåõíîëîã³÷íà óñòàíîâêà, îáëàäíàííÿ, àïàðàò òà
³íøå).
Çàáðóäíþþ÷³ àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ ðå÷îâèíè (çàáðóäíþþ÷³ ðå÷îâèíè ÇÐ) –
äîì³øêè â àòìîñôåðíîìó ïîâ³òð³, ÿê³ ìîæóòü íåãàòèâíî âïëèâàòè íà çäîðîâ'ÿ ëþäåé
àáî íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå.
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Çàëïîâ³ âèêèäè – âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ, ÿê³
ê³ëüê³ñíî ³ ÿê³ñíî ïåðåäáà÷åí³ òåõíîëîã³÷íèìè ðåãëàìåíòàìè âèðîáíèöòâ.
Çàáðóäíþþ÷à (àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ) ðå÷îâèíà – áóäü-ÿêà ðå÷îâèíà õ³ì³÷íîãî àáî
á³îëîã³÷íîãî ïîõîäæåííÿ, ùî ïðèñóòíÿ àáî íàäõîäèòü äî àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ ³
ìîæå ïðÿìî àáî îïîñåðåäêîâàíî ä³ÿòè íà íàâêîëèøíº ïðèðîäíå ñåðåäîâèùå ³
çäîðîâ'ÿ ëþäèíè.
²íâåíòàðèçàö³ÿ âèêèä³â – ñèñòåìàòèçàö³ÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ðîçì³ùåííÿ äæåðåë
çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðè íà òåðèòîð³¿, âèäè ³ ê³ëüê³ñíèé ñêëàä çàáðóäíþþ÷èõ
ðå÷îâèí, ùî âèêèäàþòüñÿ ó àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ.
²íñòðóìåíòàëüíèé ìåòîä êîíòðîëþ – áåçïîñåðåäí³é ìåòîä êîíòðîëþ
(³íñòðóìåíòàëüíèé, ³íñòðóìåíòàëüíî-ëàáîðàòîðíèé, ³íäèêàòîðíèé) âèêèä³â ç äæåðåë
çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ.
Êîíöåíòðàö³ÿ çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí – ê³ëüê³ñòü çàáðóäíþþ÷î¿ ðå÷îâèíè â
ïåâíîìó îá'ºì³ àáî âàãîâ³é îäèíèö³ â ãàçàõ, ùî â³äõîäÿòü â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ.
Ë³í³éíå äæåðåëî âèêèä³â – äæåðåëî âèêèä³â çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â
àòìîñôåðó, â³ä ÿêîãî íàäõîäæåííÿ ðå÷îâèí çä³éñíþºòüñÿ ÷åðåç îòâ³ð, çàô³êñîâàíèé
ó âèãëÿä³ ë³í³¿, ³ ìàº ïî÷àòîê ³ ê³íåöü â ñèñòåì³ êîîðäèíàò.
Íîðìàòèâíèé âèêèä – ïîòóæí³ñòü âèêèäó çàáðóäíþþ÷î¿ ðå÷îâèíè â ìåæàõ
ãðàíè÷íî äîïóñòèìî¿ àáî òèì÷àñîâî ïîãîäæåíî¿ ïîòóæíîñò³ âèêèäó, âñòàíîâëåíî¿
þðèäè÷íî îôîðìëåíèì äîçâîëîì íà âèêèä íà äàíèé ïåð³îä â ã/ñ.
Íàäíîðìàòèâíèé âèêèä – ôàêòè÷íà ïîòóæí³ñòü âèêèäó, ÿêà ïåðåâèùóº
íîðìàòèâíèé âèêèä â ã/ñ.
Íåîðãàí³çîâàíèé âèêèä – 1) âèêèä, ÿêèé íàäõîäèòü â àòìîñôåðó ó âèãëÿä³
íåíàïðàâëåíèõ ïîòîê³â ãàçîïèëåâî¿ ñóì³ø³ â³ä äæåðåë çàáðóäíåííÿ íå îñíàùåíèõ
ñïåö³àëüíèìè ñïîðóäàìè äëÿ â³äâåäåííÿ ãàç³â ãàçîõîäàìè, òðóáàìè òà ³íøèìè
ñïîðóäàìè. 2) ïðîìèñëîâèé âèêèä, ÿêèé íàäõîäèòü â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ ó âèãëÿä³
íåíàïðàâëåíèõ ïîòîê³â ãàçîïèëåâî¿ ñóì³ø³ â ðåçóëüòàò³ ïîðóøåííÿ ãåðìåòè÷íîñò³
îáëàäíàííÿ, â³äñóòíîñò³ àáî íåçàäîâ³ëüíî¿ ðîáîòè îáëàäíàííÿ ïî â³äñîñó
ãàçîïèëåâî¿ ñóì³ø³ â ì³ñöÿõ ïåðåâàíòàæåííÿ, âèâàíòàæåííÿ àáî çáåð³ãàííÿ
ïðîäóêòó.
Îðãàí³çîâàíèé âèêèä – ïðîìèñëîâèé âèêèä, ÿêèé íàäõîäèòü â àòìîñôåðíå
ïîâ³òðÿ ÷åðåç ñïåö³àëüíî ñïîðóäæåí³ ãàçîõîäè, òðóáè, ïîâ³òðîâîäè.
Ïåðåñóâíå äæåðåëî çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðè – òðàíñïîðòíèé çàñ³á, ðóõ ÿêîãî
ñóïðîâîäèòüñÿ âèêèäîì â àòìîñôåðó çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí.
Ïëîùèííå äæåðåëî âèêèä³â – äæåðåëî âèêèä³â çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â
àòìîñôåðó, â³ä ÿêîãî íàäõîäæåííÿ ðå÷îâèí çä³éñíþºòüñÿ ç ïîâåðõí³, ùî ìàº
òåðèòîð³àëüí³ êîîðäèíàòè â ñèñòåì³ êîîðäèíàò.
Ïîòóæí³ñòü âèêèäó çàáðóäíþþ÷î¿ ðå÷îâèíè – ê³ëüê³ñòü çàáðóäíþþ÷î¿ ðå÷îâèíè,
ùî íàäõîäèòü â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ çà îäèíèöþ ÷àñó.
Ïîòóæí³ñòü âèêèäó – ê³ëüê³ñòü ðå÷îâèí, ùî âèêèäàºòüñÿ â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ
çà îäèíèöþ ÷àñó â ã/ñ.
Ñòàö³îíàðíå äæåðåëî âèêèäó çàáðóäíþþ÷î¿ ðå÷îâèíè – äæåðåëî âèêèäó, ùî
çáåð³ãàº ñâî¿ ïðîñòîðîâ³ êîîðäèíàòè ïðîòÿãîì ïåâíîãî ÷àñó ³ çä³éñíþº âèêèäè
çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ.
Ñàí³òàðíî-çàõèñíà
çîíà
–
ñïåö³àëüíî
îðãàí³çîâàíà
òåðèòîð³ÿ,
ÿêà
âñòàíîâëþºòüñÿ â³ä äæåðåëà øê³äëèâîñò³ (â òîìó ÷èñë³ â³ä äæåðåëà çàáðóäíåííÿ
àòìîñôåðè) äî ìåæ³ æèëî¿ çàáóäîâè, ä³ëÿíîê îçäîðîâ÷èõ óñòàíîâ, ì³ñöü â³äïî÷èíêó,
ñàä³âíèöüêèõ òîâàðèñòâ òà ³íøèõ ïðèð³âíåíèõ äî íèõ îá'ºêò³â.
Ñòàö³îíàðíå äæåðåëî çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðè – ï³äïðèºìñòâî, öåõ, àãðåãàò,
óñòàíîâêà àáî ³íøèé íåðóõîìèé îá'ºêò, ùî çáåð³ãàº ñâî¿ ïðîñòîðîâ³ êîîðäèíàòè
ïðîòÿãîì ïåâíîãî ÷àñó ³ çä³éñíþº âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðó.
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Òèì÷àñîâî ïîãîäæåíèé âèêèä – ãðàíè÷íà ê³ëüê³ñòü çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí,
âñòàíîâëåíà äëÿ ï³äïðèºìñòâà íà â³äïîâ³äíèé ñòðîê äî äîñÿãíåííÿ ÃÄÂ ç
âðàõóâàííÿì âïðîâàäæåííÿ ïîâ³òðîîõîðîííèõ çàõîä³â ³ íà ð³âí³ âèêèä³â
ï³äïðèºìñòâ àíàëîã³÷íèõ ïî ïîòóæíîñò³ ³ òåõíîëîã³÷íèõ ïðîöåñàõ.
Òî÷êîâå äæåðåëî âèêèä³â – äæåðåëî âèêèä³â çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â
àòìîñôåðó, â³ä ÿêîãî íàäõîäæåííÿ ðå÷îâèí çä³éñíþºòüñÿ ÷åðåç îòâ³ð, çàô³êñîâàíèé
ó âèãëÿä³ òî÷êè â ñèñòåì³ êîîðäèíàò.
Òåõíîëîã³÷íå äæåðåëî çàáðóäíåííÿ – îá'ºêò, â ÿêîìó óòâîðåííÿ çàáðóäíþþ÷èõ
ðå÷îâèí ñïðè÷èíåíå òåõíîëîã³÷íèì ïðîöåñîì.
Òèì÷àñîâî ïîãîäæåíèé âèêèä (ÒÏÂ) – âèêèä çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â
àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ, ùî âñòàíîâëþºòüñÿ íà â³äïîâ³äíèé ñòðîê íà ð³âí³ âèêèä³â
àíàëîã³÷íèõ ïî ïîòóæíîñòÿõ ³ òåõíîëîã³÷íèõ ïðîöåñàõ ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ äîñÿãëè
íàéêðàùî¿ òåõíîëîã³¿ âèðîáíèöòâà äî äîñÿãíåííÿ ãðàíè÷íî äîïóñòèìîãî âèêèäó.
ÁÅÇÏÅÊÀ ÃÈÄÐÎÑÔÅÐÈ
Íîðìè ÿêîñò³ âîäè ÿâëÿþòü ñîáîþ ñóêóïí³ñòü âñòàíîâëåíèõ äîïóñòèìèõ
çíà÷åíü ïîêàçíèê³â ñêëàäó ³ âëàñòèâîñòåé âîäè âîäíèõ îá'ºêò³â, â ìåæàõ ÿêèõ
íàä³éíî â³äâåðòàºòüñÿ øêîäà çäîðîâ'þ íàñåëåííÿ, çàáåçïå÷óþòüñÿ íîðìàëüí³ óìîâè
âîäîêîðèñòóâàííÿ ³ åêîëîã³÷íå áëàãîïîëó÷÷ÿ âîäíîãî îá'ºêòà. Ïîêàçíèêè, ùî
âõîäÿòü äî ñóêóïíîñò³ íîðì ÿêîñò³ âîäè, íàçèâàþòüñÿ íîðìîâàíèìè ïîêàçíèêàìè
ñêëàäó ³ âëàñòèâîñòåé âîäè. Âîíè âêëþ÷àþòü íîðìîâàí³ âëàñòèâîñò³ âîäè, òîáòî
çàãàëüí³ âèìîãè äî ô³çè÷íèõ, õ³ì³÷íèõ, á³îëîã³÷íèõ õàðàêòåðèñòèê âëàñòèâîñòåé
âîäè (òåìïåðàòóðè, âîäíåâîãî ïîêàçíèêà pH, çàïàõ³â, ïðèñìàê³â, òîêñè÷íîñò³ âîäè
òà ³í.) ³ íîðìîâàí³ ðå÷îâèíè, ùî õàðàêòåðèçóþòüñÿ íîðìàìè ¿õ âì³ñòó ³ ãðàíè÷íî
äîïóñòèìèìè êîíöåíòðàö³ÿìè (ÃÄÊ) ó âîä³ âîäíèõ îá'ºêò³â äëÿ ð³çíèõ êàòåãîð³é
âîäîêîðèñòóâàííÿ (àáî ÎÁÐÂ øê³äëèâèõ ðå÷îâèí ó âîä³ ðèáîãîñïîäàðñüêèõ âîäíèõ
îá'ºêò³â ³ ÎÄÐ âì³ñòó òàêèõ ðå÷îâèí ó âîä³ âîäíèõ îá'ºêò³â ãîñïîäàðñüêî-ïèòíîãî òà
êîìóíàëüíî-ïîáóòîâîãî âîäîêîðèñòóâàííÿ). Íîðìîâàí³ ðå÷îâèíè ðîçïîä³ëÿþòüñÿ íà
ãðóïè ç îäíàêîâèìè ë³ì³òóþ÷èìè îçíàêàìè øê³äëèâîñò³ (ËÎØ), êëàñàìè áåçïåêè.
Íîðìè ÿêîñò³ âîäè â ïîâåðõíåâèõ òà ìîðñüêèõ âîäíèõ îá'ºêòàõ âñòàíîâëþþòüñÿ
äëÿ ãîñïîäàðñüêî-ïèòíîãî, êîìóíàëüíî-ïîáóòîâîãî ³ ðèáîãîñïîäàðñüêîãî âèä³â
âîäîêîðèñòóâàííÿ.
Äî
ãîñïîäàðñüêî-ïèòíîãî
âîäîêîðèñòóâàííÿ
íàëåæèòü
âèêîðèñòàííÿ âîäíèõ îá'ºêò³â ÿê äæåðåë ãîñïîäàðñüêî-ïèòíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ, à
òàêîæ äëÿ âîäîïîñòà÷àííÿ ï³äïðèºìñòâ õàð÷îâî¿ ïðîìèñëîâîñò³.
Äî êîìóíàëüíî-побутового водокористування належить викосрисòàííÿ âîäíèõ
îá'ºêò³â äëÿ êóïàííÿ, çàíÿòòÿ ñïîðòîì ³ â³äïî÷èíêó íàñåëåííÿ; âèìîãè äî ÿêîñò³
âîäè, âñòàíîâëåí³ äëÿ êîìóíàëüíî-ïîáóòîâîãî âîäîêîðèñòóâàííÿ, ïîøèðþþòüñÿ íà
âîäí³ îá'ºêòè àáî ¿õ ä³ëÿíêè, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ íàñåëåíèõ ïóíêò³â.
Äî ðèáîãîñïîäàðñüêèõ âîäíèõ îá'ºêò³â íàëåæàòü âîäîòîêè, âîäîéìè àáî ¿õ
îêðåì³ ä³ëÿíêè, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ (ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòèñü) äëÿ
ïðîìèñëîâîãî äîáóâàííÿ ðèáè òà ³íøèõ îá'ºêò³â âîäíîãî ïðîìèñëó àáî ìàþòü
çíà÷åííÿ äëÿ â³äòâîðåííÿ ¿õ çàïàñ³â. Âîíè ï³äðîçä³ëÿþòüñÿ íà 3 êàòåãîð³¿.
Äî âèùî¿ êàòåãîð³¿ íàëåæàòü ä³ëÿíêè âîäíèõ îá'ºêò³â â ì³ñöÿõ ðîçòàøóâàííÿ
íåðåñòèëèù, çèìóâàëüíèõ ÿì ³ ìàñîâîãî íàãóëó îñîáëèâî ö³ííèõ âèä³â ðèá,
ìåøêàííÿ ïðîìèñëîâèõ âîäíèõ ññàâö³â, à òàêîæ îõîðîííèõ çîíàõ ãîñïîäàðñòâ áóäüÿêîãî òèïó äëÿ øòó÷íîãî ðîçâåäåííÿ òà âèðîùóâàííÿ ö³ííèõ âèä³â ðèá, âîäíèõ
òâàðèí ³ ðîñëèí.
Äî ïåðøî¿ êàòåãîð³¿ íàëåæàòü âîäí³ îá'ºêòè, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ
çáåðåæåííÿ ³ â³äòâîðþâàííÿ ö³ííèõ âèä³â ðèá, ùî ìàþòü âèñîêó ÷óòëèâ³ñòü äî
âì³ñòó êèñíþ.
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Äî äðóãî¿ êàòåãîð³¿ íàëåæàòü âîäí³ îá'ºêòè, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ ³íøèõ
ðèáîãîñïîäàðñüêèõ ïîòðåá. Âèäè òà êàòåãîð³¿ âîäîêîðèñòóâàííÿ íà âîäíèõ îá'ºêòàõ
âñòàíîâëþþòüñÿ çà ïîäàííÿì îðãàí³â Äåðæðèáãîñïïðîìó Óêðà¿íè òà ÌÎÇ Óêðà¿íè.
Çà óìîâè ðîçðîáêè òà çàòâåðäæåííÿ åêîëîã³÷íèõ ÷è ³íøèõ âèìîã ³ íîðì ñòàíó
âîäíèõ îá'ºêò³â ö³ âèìîãè ³ íîðìè ñë³ä âðàõîâóâàòè ïðè ðîçðàõóíêó ÃÄÑ ðå÷îâèí.
Î ñ í î â í ³ ï î í ÿ ò ò ÿ:
Àñèì³ëþþ÷à ñïðîìîæí³ñòü (ÀÑ) âîäíîãî îá'ºêòà – ñïðîìîæí³ñòü âîäíîãî îá'ºêòà
ïðèéìàòè ïåâíó ìàñó ðå÷îâèíè â îäèíèöþ ÷àñó áåç ïîðóøåííÿ íîðì ÿêîñò³ âîäè â
êîíòðîëüíèõ ñòâîðàõ (ïóíêòàõ) âîäîêîðèñòóâàííÿ. ÀÑ âèçíà÷àºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì
ïðîöåñ³â çì³øóâàííÿ, ðîçáàâëåííÿ ³ ñàìîî÷èùåííÿ äîì³øîê ó âîäíîìó îá'ºêò³.
Басейн водозбірний – частина земної поверхні і товщі грунтів, з яких
відбувається стік води у водотік або водойму.
Б'єф – ділянка річки, що розташована вище або нижче водопідпірної споруди
(греблі).
Болото – надмірно зволожена земельна ділянка із застояним водним режимом
і специфічним рослинним покривом.
Використання води – процес вилучення води для використання у виробництві з
метою отримання продукції та для господарсько-питних потреб населення, а також
без її вилучення для потреб гідроенергетики, рибництва, водного, повітряного
транспорту та інших потреб.
Вода дренажна – вода, яка профільтрувалася з певної території та відводиться
за допомогою дренажної системи з метою пониження рівня грунтових вод.
Вода зворотна – вода, що повертається за допомогою технічних споруд і
засобів з господарської ланки кругообігу води в його природні ланки у вигляді
стічної, шахтної, кар'єрної чи дренажної води.
Вода лляльна (підсланева) – вода з домішками (переважно нафтопродуктів),
зібрана в колодязях – ллялах машинних відділень судна.
Вода стічна – вода, що утворилася в процесі господарсько-побутової і
виробничої діяльності (крімшахтної, кар'єрної і дренажної води), а також відведена
з забудованої території, на якій вона утворилася внаслідок випадання атмосферних
опадів.
Води – усі води (поверхневі, підземні, морські), що входять до складу
природних ланок кругообігу води.
Води підземні – води, що знаходяться нижче рівня земної поверхні в товщах
гірських порід верхньої частини земної кори в усіх фізичних станах.
Води поверхневі – води різних водних об'єктів, що знаходяться на земній
поверхні.
Водний об'єкт – природний або створений штучно елемент довкілля, в якому
зосереджуються води (море, річка, озеро, водосховище, ставок, канал, водоносний
горизонт).
Водні ресурси – обсяги поверхневих, підземних і морських водвідповідної
території.
Водозабір – споруда або пристрій для забору води з водного об'єкта.
Водойма – безстічний або із сповільненим стоком поверхневий водний об'єкт.
Водокористування – âèêîðèñòàííÿ âîä (âîäíèõ îá'ºêò³â) äëÿ çàäîâîëåííÿ
ïîòðåá íàñåëåííÿ ³ ãàëóçåé åêîíîì³êè.
Водосховище – штучна водойма місткістю більше 1 млн. кубічних метрів,
збудована для створення запасу води та регулювання її стоку.
Âîäíèé îá'ºêò ï³äêîíòðîëüíèé – (âîäíèé îá'ºêò) çîñåðåäæåííÿ ïðèðîäíèõ âîä
íà ïîâåðõí³ ñóø³, ÿêå âíåñåíå äî êàäàñòðó, ìàº õàðàêòåðí³ ôîðìè ïîøèðåííÿ ³ ðèñè
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ã³äðîëîã³÷íîãî ðåæèìó òà íàëåæèòü äî ïðèðîäíèõ ëàíîê êðóãîâîðîòó âîäè:
ïîâåðõíåâ³ âîäè ñóø³ – ð³÷êà, îçåðî, áîëîòî, âîäîñõîâèùå, ñòàâîê; âíóòð³øíº ìîðå.
Çîñåðåäæåííÿ âîä, ùî íàëåæàòü äî ãîñïîäàðñüêî¿ ëàíêè êðóãîâîðîòó âîäè,
ìîæóòü íå íàëåæàòè äî âîäíèõ îá'ºêò³â. Äî òàêèõ çîñåðåäæåíü âîä â³äíîñÿòüñÿ
âîäîãîñïîäàðñüê³ ñïîðóäè (ÂÃÑ): íàêîïè÷óâà÷³ âîäè äëÿ âîäîïîñòà÷àííÿ, ñïîðóäè
äëÿ òðàíñïîðòóâàííÿ âîäè, âîäí³ îá'ºêòè âèðîáíè÷îãî ïðèçíà÷åííÿ (ìåë³îðàòèâí³
ñèñòåìè,
âîäîéìè-îõîëîäæóâà÷³,
ðèáîãîñïîäàðñüê³
ñòàâêè),
ñïîðóäè
äëÿ
íàêîïè÷óâàííÿ òà òðàíñïîðòóâàííÿ çâîðîòíèõ âîä. Íå º âîäíèì îá'ºêòîì òàêîæ
÷àñòèíà ïðèðîäíîãî ëàíäøàôòó (×ÏË), ÿêà âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ íàêîïè÷óâàííÿ
çâîðîòíèõ âîä ÷è ¿õ òðàíñïîðòóâàííÿ äî âîäíîãî îá'ºêòà àáî ì³ñöÿ îáðîáêè ÷è
âèêîðèñ-òàííÿ, íàïðèêëàä, çàìêíóò³ ïîíèççÿ ðåëüºôó, òàëüâåãè ³ ò.³í.
Âîäí³ îá'ºêòè ³ç ñïåö³àëüíî âñòàíîâëåíèìè íîðìàìè ÿêîñò³ âîäè (ÂÑÍß) – âîäí³
îá'ºêòè ïðèêîðäîííèõ, ë³êóâàëüíèõ ³ çàïîâ³äíèõ çîí, áîëîòà, à òàêîæ âîäí³ îá'ºêòè
ç íàÿâí³ñòþ ñïåöèô³÷íèõ îñîáëèâîñòåé ïðèðîäíîãî ñêëàäó ³ âëàñòèâîñòåé âîäè,
íàïðèêëàä, ï³äâèùåíîãî ïðèðîäíîãî âì³ñòó çàâèñëèõ ðå÷îâèí, ì³íåðàëüíèõ ñîëåé,
çàë³çà, àëþì³í³þ, ì³ä³, ôòîðó òà ³í. Äëÿ òàêèõ âîäíèõ îá'ºêò³â âñòàíîâëþþòüñÿ
îêðåì³ ïîêàçíèêè ñêëàäó ³ âëàñòèâîñòåé âîäè, äîäàòêîâî àáî çàì³ñòü ïîêàçíèê³â, ùî
âêàçàí³ â ï.1.2.
Âîäí³ îá'ºêòè ç íîðìîâàíîþ ÿê³ñòþ âîäè (ÂÍß) – âîäí³ îá'ºêòè, äëÿ ÿêèõ
âñòàíîâëåí³ âèäè âîäîêîðèñòóâàííÿ òà íîðìè ÿêîñò³ âîäè â³äïîâ³äíî äî ï.1.2, àáî
âñòàíîâëåí³ îêðåì³ ïîêàçíèêè ñêëàäó òà âëàñòèâîñòåé âîäè, ÿê äëÿ ÂÑÍß.
Ãðàíè÷íî äîïóñòèìèé ð³âåíü òîêñè÷íîñò³ (ÃÄÐÒ) çâîðîòíî¿ âîäè – öå òàêèé
ïîêàçíèê ¿¿ âëàñòèâîñò³, ïðè ÿêîìó ÍÊÐ ìåíøå ÷è äîð³âíþº ðîçðàõóíêîâ³é
êðàòíîñò³ ðîçáàâëåííÿ çâîðîòíî¿ âîäè ó êîíòðîëüíîìó ñòâîð³ âîä-íîãî îá'ºêòà.
Ôàêòè÷íèé
ð³âåíü
òîêñè÷íîñò³
(ÔÐÒ)
äîð³âíþº
ÍÊÐ,
òîáòî
ñåðåäíüîàðèôìåòè÷íîìó çíà÷åííþ ðÿäó âèçíà÷åíèõ ïîêàçíèê³â ÍÊÐ. ßêùî ÔÐÒ
íå â³äïîâ³äàº ÃÄÐÒ, âèçíà÷àºòüñÿ òèì÷àñîâî ïîãîäæåíèé ð³âåíü òîêñè÷-íîñò³
(ÒÏÐÒ), ÿêèé äîð³âíþº íàéêðàùîìó ñåðåäíüîìó ïîêàçíèêó ÍÊÐ ðÿäó äîñë³ä³â.
Гранично допустима концентрація (ГДК) речовини у воді – âñòàíîâëåíèé ð³âåíü
êîíöåíòðàö³¿ ðå÷îâèíè ó âîä³, âèùå ÿêîãî âîäà ââàæàºòüñÿ íåïðèäàòíîþ äëÿ
êîíêðåòíèõ ö³ëåé âîäîêîðèñòóâàííÿ.
Ãðàíè÷íî äîïóñòèìèé ñêèä (ÃÄÑ) ðå÷îâèíè – ïîêàçíèê ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìî¿
â îäèíèöþ ÷àñó ê³ëüêîñò³ (ìàñè) ðå÷îâèíè, ùî â³äâîäèòüñÿ ³ç çâîðîòíèìè âîäàìè ó
ïîâåðõíåâ³ òà ìîðñüê³ âîäè, ÿêèé ç óðàõóâàííÿì âñòàíîâëåíèõ îáìåæåíü íà ñêèä
ö³º¿ ðå÷îâèíè â³ä ³íøèõ äæåðåë çàáðóäíåííÿ ãàðàíòóº äîòðèìàííÿ íîðì ¿¿ âì³ñòó â
çàäàíèõ êîíòðîëüíèõ ñòâîðàõ (ïóíêòàõ) âîäíîãî îá'ºêòà. Òàêèì ÷èíîì, âåëè÷èíè
ÃÄÑ ðå÷îâèí âèçíà÷àþòüñÿ ³ âñòàíîâëþþòüñÿ, ÿê ïðàâèëî, äëÿ êîæíîãî ³ç
ñóêóïíîñò³ âèïóñê³â çâîðîòíèõ âîä, ïîâ'ÿçàíèõ ºäí³ñòþ âîäíîãî îá'ºêòà (òîáòî çà
áàñåéíîâèì ïðèíöèïîì), ç óðàõóâàííÿì îïòèìàëüíîãî ðîçïîä³ëó éîãî àñèì³ëþþ÷î¿
ñïðîìîæíîñò³.
Забір води – вилучення води з водного об'єкта для використання за допомогою
технічних пристроїв або без них.
Забруднююча речовина – ðå÷îâèíà, ùî ñïðè÷èíÿº ïîã³ðøåííÿ ÿêîñò³ âîäè.
Заплавні землі – прибережна територія, що може бути затоплена чи підтоплена
під час повені (паводка).
Засмічення вод – привнесення у водні об'єкти сторонніх предметів і матеріалів,
що шкідливо впливають на стан вод.
Зона санітарної охорони – òåðèòîð³ÿ ³ àêâàòîð³ÿ, äå çàïðîâàäæóºòüñÿ îñîáëèâèé
ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íèé ðåæèì ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ ïîã³ðøåííþ ÿêîñò³ âîäè
äæåðåë öåíòðàë³çîâàíîãî ãîñïîäàðñüêî-ïèòíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ, à òàêîæ ç ìåòîþ
çàáåçïå÷åííÿ îõîðîíè âîäîïðîâ³äíèõ ñïîðóä.
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Êîíòðîëüí³ ñòâîðè (ÊÑ) àáî ïóíêòè – ò³ ì³ñöÿ, äå ìàþòü äîòðèìóâàòèñü
âñòàíîâëåí³ íîðìè ÿêîñò³ âîäè.
Ï³ä ÷àñ ñêèäó çâîðîòíèõ âîä àáî ïðîâåäåííÿ ³íøèõ âèä³â ãîñïîäàðñüêî¿
ä³ÿëüíîñò³, ùî âïëèâàþòü íà ñòàí âîäíèõ îá'ºêò³â, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ
ãîñïîäàðñüêî-ïèòíèõ ³ êîìóíàëüíî-ïîáóòîâèõ ïîòðåá, íîðìè ÿêîñò³ âîäè àáî (ó
âèïàäêàõ ïðèðîäíîãî ïåðåâèùåííÿ öèõ íîðì) ¿¿ ïðèðîäíèé ñêëàä ³ âëàñòèâîñò³
ìàþòü äîòðèìóâàòèñü íà ä³ëÿíêàõ âîäíèõ îá'ºêò³â ó ìåæàõ íàñåëåíèõ ïóíêò³â, à
òàêîæ ó âîäîòîêàõ âïðîäîâæ 1 êì âèùå íàéáëèæ÷îãî çà òå÷³ºþ ïóíêòó
âîäîêîðèñòóâàííÿ (âîäîçàáîðó äëÿ ãîñïîäàðñüêî-ïèòíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ, ì³ñöÿ
êóïàííÿ àáî îðãàí³çîâàíîãî â³äïî÷èíêó, òåðèòîð³¿ íàñåëåíîãî ïóíêòó), ó âîäîéìàõ –
íà àêâàòîð³¿ â ìåæàõ 1 êì â³ä ïóíêòó âîäîêîðèñòóâàííÿ, â ïðèáåðåæíèõ çîíàõ ìîð³â
– íà íàéáëèæ÷³é ãðàíèö³ ðàéîíó âîäîêîðèñòóâàííÿ àáî çîíè ñàí³òàðíî¿ îõîðîíè.
Ï³ä ÷àñ ñêèäó çâîðîòíèõ âîä àáî ïðîâåäåííÿ ³íøèõ âèä³â ãîñïîäàðñüêî¿
ä³ÿëüíîñò³, ùî âïëèâàþòü íà ñòàí ðèáîãîñïîäàðñüêèõ âîäîòîê³â ³ âîäîéì, íîðìè
ÿêîñò³ âîäè àáî (ó âèïàäêàõ ïðèðîäíîãî ïåðåâèùåííÿ öèõ íîðì) ¿¿ ïðèðîäíèé
ñêëàä ³ âëàñòèâîñò³ ìàþòü äîòðèìóâàòèñü ó ìåæàõ ðèáîãîñïîäàðñüêî¿ ä³ëÿíêè,
ïî÷èíàþ÷è ç êîíòðîëüíîãî ñòâîðó àáî ïóíêòó, âèçíà÷åíîãî â êîæíîìó êîíêðåòíîìó
âèïàäêó îðãàíàìè Ì³íïðèðîäè Óêðà¿íè, àëå íå äàë³ 500 ì â³ä ì³ñöÿ ñêèäó
çâîðîòíèõ âîä àáî ðîçòàøóâàííÿ ³íøèõ äæåðåë äîì³øîê, ùî âïëèâàþòü íà ÿê³ñòü
âîäè (ì³ñöü âèäîáóâàííÿ êîðèñíèõ êîïàëèí, ïðîâåäåííÿ ðîá³ò íà âîäíîìó îá'ºêò³ ³
ò.ä.).
Ï³ä ÷àñ ñêèäó çâîðîòíèõ âîä ó ïðèáåðåæíó çîíó ìîðÿ ðèáîãîñïîäàðñüê³ íîðìè
ÿêîñò³ âîäè ìàþòü äîòðèìóâàòèñü ó êîíòðîëüíîìó ñòâîð³, ùî ðîçòàøîâàíèé íà
â³äñòàí³ 250 ì â³ä ì³ñöÿ âèïóñêó â áóäü-ÿêîìó íàïðÿì³.
Êîíòðîëüí³ ñòâîðè âèçíà÷àþòüñÿ îðãàíàìè Ì³íïðèðîäè Óêðà¿íè çà
ïîãîäæåííÿì ç îðãàíàìè ÌÎÇ Óêðà¿íè òà Äåðæðèáãîñïïðîìó Óêðà¿íè.
Ліміт використання води – граничний обсяг використання води, який
встановлюється дозволом на спеціальне водокористування.
Лімітуючий контрольний створ (КС) – ñòâîð íà âîäíîìó îá'ºêò³, äëÿ
äîòðèìàííÿ íîðì ÿêîñò³ âîäè â ÿêîìó íåîáõ³äíå âñòàíîâëåííÿ íàéá³ëüø ñóâîðèõ
îáìåæåíü íà ñêèä ðå÷îâèí ³ç çâîðîòíèìè âîäàìè.
Ліміт забору води – граничний обсяг забору води з водних об'єктів, який
встановлюється в дозволі на спеціальне водокористування.
Ліміт скиду забруднюючих речовин – граничний обсяг скиду забруднюючих
речовин у поверхневі водні об'єкти, який встановлюється в дозволі на спеціальне
водокористування.
Маловоддя – період (фаза) гідрологічного режиму водного об'єкта, при якому
спостерігається зменшення його водності, внаслідок чого погіршуються умови
забезпечення потреб у водних ресурсах.
Моніторинг вод – ñèñòåìà ñïîñòåðåæåíü, çáèðàííÿ, îáðîáêè, çáåðåæåííÿ òà
àíàë³çó ³íôîðìàö³¿ ïðî ñòàí âîäíèõ îá'ºêò³â, ïðîãíî-çóâàííÿ éîãî çì³í òà ðîçðîáêè
íàóêîâî îáãðóíòîâàíèõ ðåêîìåíäàö³é äëÿ ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíèõ ð³øåíü.
Озеро – природна запади на суші, заповнена прісними або солоними водами.
Ïëàí çàõîä³â ùîäî äîñÿãíåííÿ ÃÄÑ ðå÷îâèí – ñóêóïí³ñòü òåõí³÷íèõ ³ âàðò³ñíèõ
õàðàêòåðèñòèê çàõîä³â ³ ñïîðóä, óâ'ÿçàíèõ çà ñòðîêàìè ðåàë³çàö³¿ òà ñïðÿìîâàíèõ íà
ïîåòàïíå äîñÿãíåííÿ âåëè÷èí ÒÏÑ ³ ÃÄÑ ðå÷îâèí.
Прибережна захисна смуга – ÷àñòèíà âîäîîõîðîííî¿ çîíè â³äïîâ³äíî¿ øèðèíè
âçäîâæ ð³÷êè, ìîðÿ, íàâêîëî âîäîéì, íà ÿê³é âñòàíîâëåíî á³ëüø ñóâîðèé ðåæèì
ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, í³æ íà ðåøò³ òåðèòîð³¿ âîäîîõîðîííî¿ çîíè.
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Ð³âåíü òîêñè÷íîñò³ (ÐÒ) çâîðîòíî¿ âîäè – öå òàêèé ïîêàçíèê ¿¿ âëàñòèâîñò³,
ÿêèé âñòàíîâëþºòüñÿ íà îñíîâ³ ðåçóëüòàò³â á³îòåñòóâàííÿ çã³äíî ç êðèòåð³ºì
òîêñè÷íîñò³ çâîðîòíî¿ âîäè ³ âèçíà÷àºòüñÿ:
íåîáõ³äíîþ êðàòí³ñòþ ðîçáàâëåííÿ (ÍÊÐ) çâîðîòíî¿ âîäè (ê³ëüê³ñíèé
ïîêàçíèê);
êëàñîì òîêñè÷íîñò³ (ÊÒ) çâîðîòíî¿ âîäè (ÿê³ñíèé ïîêàçíèê).
ÍÊÐ çâîðîòíî¿ âîäè äëÿ êîæíîãî äîñë³äó âèçíà÷àºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì
ðîçðàõóíêîâî¿ êðàòíîñò³ ðîçáàâëåííÿ ö³º¿ âîäè ó êîíòðîëüíîìó ñòâîð³ âîäíîãî
îá'ºêòà ³ îá÷èñëþºòüñÿ íà îñíîâ³ ðåçóëüòàò³â á³îòåñòóâàííÿ çã³äíî ç âñòàíîâëåíèì
êðèòåð³ºì
òîêñè÷íîñò³.
Îñòàòî÷íå
çíà÷åííÿ
ÍÊÐ
âèçíà÷àºòüñÿ,
ÿê
ñåðåäíüîàðèôìåòè÷íå âåëè÷èí òàêèõ ïîêàçíèê³â ó ðÿä³ äîñë³ä³â.
Êëàñ òîêñè÷íîñò³ (ÊÒ) çâîðîòíî¿ âîäè âèçíà÷àºòüñÿ íà îñíîâ³ ïîêàçíèêà ÍÊÐ
òà òàáëèö³ êëàñèô³êàö³¿ òîêñè÷íîñò³ çâîðîòíî¿ âîäè – íåòîêñè÷íà, ñëàáîòîêñè÷íà,
ïîì³ðíî òîêñè÷íà ³ ò.³í. ).
Рибництво – штучне розведення і відтворення риби та інших водних живих
ресурсів.
Рибогосподарський водний об'єкт – водний об'єкт (його частина), що
використовується для рибогосподарських цілей.
Ðîçðàõóíêîâèé ñòâîð (ÐÑ) – ñòâîð, äëÿ ÿêîãî âèçíà÷àþòü ðîçðàõóíêîâ³
õàðàêòåðèñòèêè âîäíîãî îá'ºêòà; íèì ìîæóòü áóòè êîíòðîëüíèé, ôîíîâèé,
ã³äðîìåòðè÷íèé, ãèðëîâèé (äëÿ ð³÷îê) òà ³íø³ ñòâîðè.
Ðîçðàõóíêîâ³ óìîâè (ÐÓ) – ñóêóïí³ñòü õàðàêòåðèñòèê, ùî ïðèéìàþòüñÿ äëÿ
ðîçðàõóíêó óìîâ ñêèäó çâîðîòíèõ âîä òà ³íøèõ âèä³â ãîñïîäàðñüêîãî âïëèâó íà
âîäí³ îá'ºêòè â ñó÷àñíèé ïåð³îä ³ ïåðñïåêòèâ³. Äî íèõ íàëåæàòü ã³äðîãðàô³÷í³,
ã³äðîëîã³÷í³, ã³äðîõ³ì³÷í³ òà ³íø³ õàðàêòåðèñòèêè âîäíèõ îá'ºêò³â, õàðàêòåðèñòèêè
âîäîçàáîð³â, âèïóñê³â çâîðîòíèõ âîä, âîäîîõîðîííèõ çàõîä³â.
Ñóì³ùåí³ ó ÷àñ³ ÐÓ, çà ÿêèõ ôîðìóºòüñÿ íàéìåíøà (ë³ì³òóþ÷à) àñèì³ëþþ÷à
ñïðîìîæí³ñòü âîäíîãî îá'ºêòà, âèçíà÷àþòü ë³ì³òóþ÷³ ïåð³îäè (ñåçîíè, ì³ñÿö³), ùî
ðîçãëÿäàþòüñÿ â ðîçðàõóíêàõ óìîâ ñêèäó çâîðîòíèõ âîä.
Схема використання і охорони води та відтворення водних ресурсів –
ïåðåäïðîåêòíèé äîêóìåíò, ùî âèçíà÷àº îñíîâí³ âîäîãîñïîäàðñüê³ òà ³íø³ çàõîäè,
ÿê³ ï³äëÿãàþòü çä³éñíåííþ äëÿ çàäîâîëåííÿ ïåðñïåêòèâíèõ ïîòðåá ó âîä³ íàñåëåííÿ
³ ãàëóçåé åêîíîì³êè, à òàêîæ äëÿ îõîðîíè âîä àáî çàïîá³ãàííÿ ¿õ øê³äëèâèì ä³ÿì.
Ставок – штучно створена водойма місткістю не більше1млн. кубічних метрів.
Óìîâè ñêèäó çâîðîòíèõ (ñò³÷íèõ, ñêèäíèõ, äðåíàæíèõ) âîä – ñóêóïí³ñòü
âñòàíîâëåíèõ íà ñó÷àñíèé ïåð³îä ³ ïåðñïåêòèâó õàðàêòåðèñòèê âèòðàò, ñêëàäó ³
âëàñòèâîñòåé çâîðîòíèõ âîä, ðåæèìó ³ ì³ñöÿ ¿õ ñêèäó äî âîäíîãî îá'ºêòà. Ñåðåä íèõ:
à) êàòåãîð³ÿ çâîðîòíèõ âîä (ïðîìèñëîâ³, êîìóíàëüí³ ³ ò.ï.);
á) ôàêòè÷íà âèòðàòà çâîðîòíèõ âîä;
â) çàòâåðäæåíà âèòðàòà çâîðîòíèõ âîä äëÿ âñòàíîâëåííÿ òèì÷àñîâî ïîãîäæåíèõ
ñêèä³â (ÒÏÑ) ðå÷îâèí;
ã) çàòâåðäæåíà âèòðàòà çâîðîòíèõ âîä äëÿ âñòàíîâëåííÿ ãðàíè÷íî äîïóñòèìèõ
ñêèä³â (ÃÄÑ) ðå÷îâèí;
ä) çàòâåðäæåí³ ÒÏÑ ðå÷îâèí;
å) çàòâåðäæåí³ ÃÄÑ ðå÷îâèí;
º) ôàêòè÷í³ êîíöåíòðàö³¿ ðå÷îâèí;
æ) òèì÷àñîâî ïîãîäæåí³ êîíöåíòðàö³¿ ðå÷îâèí, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü ÒÏÑ;
ç) äîïóñòèì³ êîíöåíòðàö³¿ ðå÷îâèí, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü ÃÄÑ;
è) âñòàíîâëåí³ âëàñòèâîñò³ çâîðîòíèõ âîä (òåìïåðàòóðà, çàïàõ, ïðèñìàê ³ ò.ä.);
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³) íàéìåíóâàííÿ âîäíîãî îá'ºêòà – ïðèéìà÷à çâîðîòíèõ âîä, òèï ³ ì³ñöå
çíàõîäæåííÿ ¿õ âèïóñêó, ùîäî ÿêîãî çä³éñíþºòüñÿ ðîçðàõóíîê óìîâ ³ êîíòðîëü
ñêèäó çâîðîòíèõ âîä;
¿) ðåæèì ñêèäó (ïðîòÿãîì äîáè àáî ì³ñÿöÿ, àáî ñåçîí³â, àáî ðîêó).
Âèòðàòà âîäè – ê³ëüê³ñòü âîäè, ùî ïðîò³êàº ÷åðåç æèâèé ïåðåð³ç â îäèíèöþ
÷àñó.
Уріз води – межа води на березі водного об'єкта (берегова лінія).
Òèì÷àñîâî ïîãîäæåíèé ñêèä (ÒÏÑ) ðå÷îâèíè – ïîêàçíèê ìàêñèìàëüíî
äîïóñòèìî¿ â îäèíèöþ ÷àñó ê³ëüêîñò³ (ìàñè) ðå÷îâèíè, ùî â³äâîäèòüñÿ ³ç
çâîðîòíèìè âîäàìè ó âîäíèé îá'ºêò, ùî âñòàíîâëþºòüñÿ ï³ñëÿ êîæíîãî åòàïó
ðåàë³çàö³¿ ïëàíó çàõîä³â ùîäî äîñÿãíåííÿ ÃÄÑ ðå÷îâèí òà ùîð³÷íî ç âèä³ëåííÿì
åòàï³â çíèæåííÿ ñêèäó ðå÷îâèí ïðîòÿãîì ðîêó.
Íà ïåðøîìó åòàï³ äîñÿãíåííÿ ÃÄÑ ³ ùîð³÷íî ç óðàõóâàííÿì ðåàë³çàö³¿
çàïëàíîâàíèõ çàõîä³â âåëè÷èíè ÒÏÑ ðå÷îâèí âñòàíîâëþ-þòüñÿ, ÿê ïðàâèëî,
âèõîäÿ÷è ç ïðîåêòíîãî àáî íîðìàë³çîâàíîãî (òîáòî òåõí³÷íî äîñÿæíîãî íà ä³þ÷³é ÷è
íîâîââåäåíí³é âîäîîõîðîíí³é ñïîðóä³) ñêëàäó, à òàêîæ íàéêðàùèõ ñåðåäí³õ
ïîêàçíèê³â (äèâ. ï.1.8) ôàêòè÷íîãî ñêëàäó çâîðîòíèõ âîä ï³ñëÿ ¿õ î÷èùåííÿ çà
ïîïåðåäí³ 12 ì³ñÿö³â, ÿêùî âîíè ã³ðø³ çà ïðîåêòí³ ÷è íîðìàë³çîâàí³.
Òîêñè÷í³ñòü çâîðîòíî¿ âîäè – öå ¿¿ âëàñòèâ³ñòü âèêëèêàòè ïàòàëîã³÷í³ çì³íè àáî
çàãèáåëü îðãàí³çì³â, ùî çóìîâëåíî ïðèñóòí³ñòþ ó í³é òîêñè÷íèõ ðå÷îâèí.
Òîêñè÷í³ñòü âîäè âñòàíîâëþºòüñÿ ìåòîäîì á³îòåñòóâàííÿ.
Êðèòåð³ºì òîêñè÷íîñò³ çâîðîòíî¿ âîäè º âñòàíîâëåíèé ê³ëüê³ñíèé ïîêàçíèê
ïàòîëîã³÷íèõ çì³í àáî çàãèáåë³ îðãàí³çì³â.
Ôàêòè÷íà êîíöåíòðàö³ÿ ðå÷îâèíè (ñåðåäí³é ïîêàçíèê) – âåëè÷èíà, ùî
ïðèéìàºòüñÿ
äëÿ
îö³íêè
ñêëàäó
çâîðîòíèõ
âîä
³
îá÷èñëþºòüñÿ
ÿê
ñåðåäíüîàðèôìåòè÷íå çíà÷åííÿ äàíèõ ðÿäó ñïîñòå-ðåæåíü çà ïîïåðåäí³ 12 ì³ñÿö³â
çà âèêëþ÷åííÿì íàéìåíøîãî ³ íàéá³ëüøîãî ÷èñåë ðÿäó.
Êîíöåíòðàö³ÿ ðå÷îâèíè äëÿ îá÷èñëþâàííÿ ÒÏÑ (íàéêðàùèé ñåðåäí³é
ïîêàçíèê) – ñåðåäí³é ïîêàçíèê çíà÷åíü ÷àñòèíè äàíèõ ðÿäó â³ä íàéìåíøîãî
çíà÷åííÿ äî çíà÷åííÿ, ùî íå ïåðåâèùóº ñåðåäíüîàðèôìåòè÷íå äëÿ âñüîãî ðÿäó
ñïîñòåðåæåíü çà ïîïåðåäí³ 12 ì³ñÿö³â, ç óðàõóâàííÿì ñåðåäíüîàðèôìåòè÷íîãî
çíà÷åííÿ.
Якість води – õàðàêòåðèñòèêà ñêëàäó ³ âëàñòèâîñòåé âîäè, ÿêà âèçíà÷àº ¿¿
ïðèäàòí³ñòü äëÿ êîíêðåòíèõ ö³ëåé âèêîðèñòàííÿ.
ТОКСИЧНІ Й ОТРУЙНІ РЕЧОВИНИ
Агрохімікати – îðãàí³÷í³, ì³íåðàëüí³ ³ áàêòåð³àëüí³ äîáðèâà, õ³ì³÷í³ ìåë³îðàíòè,
ðåãóëÿòîðè ðîñòó ðîñëèí òà ³íø³ ðå÷îâèíè, ùî çàñòîñîâóþòüñÿ äëÿ ï³äâèùåííÿ
ðîäþ÷îñò³ ãðóíò³â, óðîæàéíîñò³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ êóëüòóð ³ ïîë³ïøåííÿ ÿêîñò³
ðîñëèííèöüêî¿ ïðîäóêö³¿.
Агрохімічне обстеження – îáîâ'ÿçêîâå ñóö³ëüíå îáñòåæåííÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ óã³äü ç ìåòîþ äåðæàâíîãî êîíòðîëþ çà çì³íîþ ïîêàçíèê³â ðîäþ÷îñò³
³ çàáðóäíåííÿì ãðóíò³â.
Агрохімічний паспорт земельної ділянки (поля) – äîêóìåíò, ùî ì³ñòèòü äàí³
ùîäî àãðîõ³ì³÷íî¿ õàðàêòåðèñòèêè ãðóíò³â ³ ñòàíó ¿õ çàáðóäíåííÿ òîêñè÷íèìè
ðå÷îâèíàìè òà ðàä³îíóêë³äàìè.
Захист рослин – êîìïëåêñ çàõîä³â ùîäî ïîïåðåäæåííÿ, ìåíøåííÿ âòðàò
âðîæàþ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ êóëüòóð â³ä øê³äíèê³â, õâîðîá ³ áóð'ÿí³â.
Залишкові кількості – âì³ñò ä³þ÷î¿ ðå÷îâèíè ïåñòèöèä³â ³ àãðîõ³ì³êàò³â, ¿õ
ïîõ³äí³ ³ ïðîäóêòè ïåðåòâîðåííÿ â æèâèõ ñèñòåìàõ (ìåòàáîë³òè) ³ ó íàâêîëèøíüîìó
ïðèðîäíîìó ñåðåäîâèù³.
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Паспортизаціÿ îá`ºêòà – äîêóìåíòàëüíå çàñâ³ä÷åííÿ íàÿâíîñò³ íàëåæíèõ óìîâ
äëÿ ðîáîòè ç ïåñòèöèäàìè ³ àãðîõ³ì³êàòàìè.
Пестициди – òîêñè÷í³ ðå÷îâèíè, ¿õ ñïîëóêè àáî ñóì³ø³ ðå÷îâèí õ³ì³÷íîãî ÷è
á³îëîã³÷íîãî ïîõîäæåííÿ, ïðèçíà÷åí³ äëÿ çíèùåííÿ, ðåãóëÿö³¿ òà ïðèïèíåííÿ
ðîçâèòêó øê³äëèâèõ îðãàí³çì³â, âíàñë³äîê ä³ÿëüíîñò³ ÿêèõ âðàæàþòüñÿ ðîñëèíè,
òâàðèíè, ëþäè ³ çàâäàºòüñÿ øêîäà ìàòåð³àëüíèì ö³ííîñòÿì, à òàêîæ ãðèçóí³â,
áóð'ÿí³â, äåðåâíî¿, ÷àãàðíèêîâî¿ ðîñëèííîñò³, çàñì³÷óþ÷èõ âèä³â ðèá.
Регламенти застосування – ñóêóïí³ñòü âèìîã ùîäî çàñòîñóâàííÿ ïåñòèöèä³â ³
àãðîõ³ì³êàò³â.
Спеціальні сировинні зони – ðåã³îíè àáî îêðåì³ ãîñïîäàðñòâà, ùî â³äïîâ³äàþòü
óìîâàì âèðîáíèöòâà ïðîäóêö³¿ ðîñëèííèöòâà ³ òâàðèííèöòâà, ïðèäàòíî¿ äëÿ
âèãîòîâëåííÿ ïðîäóêò³â äèòÿ÷îãî òà ä³ºòè÷íîãî õàð÷óâàííÿ.
Технічні засоби застосування пестицидів і агрохімікатів – ñïåö³àëüí³ ìàøèíè,
ìåõàí³çìè òà ïðèñòðî¿ äëÿ îáðîáêè îá'ºêò³â ïåñòèöèäàìè òà âíåñåííÿ îðãàí³÷íèõ ³
ì³íåðàëüíèõ äîáðèâ.
РАДІАЦІЙНА БЕЗПЕКА
Використання ядерної енергії – öå ñóêóïí³ñòü âèä³â ä³ÿëüíîñò³, ïîâ'ÿçàíèõ ç
âèêîðèñòàííÿì ÿäåðíèõ òåõíîëîã³é, ÿäåðíèõ ìàòåð³àë³â, äæåðåë ³îí³çóþ÷îãî
âèïðîì³íþâàííÿ ó íàóö³, âèðîáíèöòâ³, ìåäèöèí³ òà ³íøèõ ãàëóçÿõ, à òàêîæ
âèäîáóâàííÿì óðàíîâèõ ðóä òà ïîâîäæåííÿì ç ðàä³îàêòèâíèìè â³äõîäàìè.
Вихідний матеріал – óðàí, ÿêèé ì³ñòèòü ³çîòîïè ó òîìó ñï³ââ³äíîøåíí³, â ÿêîìó
âîíè º ó ïðèðîäíîìó óðàí³; óðàí, çá³äíåíèé íà ³çîòîïè 235; òîð³é; áóäü-ÿêà ³ç
çàçíà÷åíèõ ðå÷îâèí ó ôîðì³ ìåòàëó, ñïëàâó, õ³ì³÷íî¿ ñïîëóêè àáî êîíöåíòðàòó;
áóäü-ÿêèé ³íøèé ìàòåð³àë, ùî ì³ñòèòü îäíó àáî äåê³ëüêà ³ç çàçíà÷åíèõ ðå÷îâèí ó
êîíöåíòðàö³¿, âñòàíîâëåí³é íîðìàìè, ïðàâèëàìè òà ñòàíäàðòàìè ç áåçïåêè.
Виробники радіоактивних відходів – þðèäè÷í³ àáî ô³çè÷í³ îñîáè, âíàñë³äîê
ä³ÿëüíîñò³ ÿêèõ óòâîðþþòüñÿ ðàä³îàêòèâí³ â³äõîäè.
Втручання – áóäü-ÿêà ä³ÿ, ñïðÿìîâàíà íà çìåíøåííÿ îïðîì³íåííÿ àáî
çàïîá³ãàííÿ éîìó ÷è ìîæëèâîñò³ îïðîì³íåííÿ ëþäèíè â³ä äæåðåë, ùî íå íàëåæàòü
äî ñôåðè êîíòðîëüîâàíî¿ ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ àáî ÿê³ âèéøëè ç-ï³ä êîíòðîëþ.
Äåðæàâíèé êàäàñòð ñõîâèù ðàä³îàêòèâíèõ â³äõîä³â – çâåäåííÿ ñèñòåìàòèçîâàíèõ
â³äîìîñòåé ïðî îá'ºêòè äëÿ çáåð³ãàííÿ ÷è çàõîðîíåííÿ ðàä³îàêòèâíèõ â³äõîä³â.
Äåðæàâíèé ðåºñòð ðàä³îàêòèâíèõ â³äõîä³â – ïîñë³äîâíèé ïîòî÷íèé çàïèñ àêò³â
ñïåö³àëüíî¿ ôîðìè ïðî óòâîðåííÿ, ô³çèêî-õ³ì³÷íèé ñêëàä, îáñÿãè, âëàñòèâîñò³, à
òàêîæ ïåðåâåçåííÿ, çáåð³ãàííÿ òà çàõîðîíåííÿ ðàä³îàêòèâíèõ â³äõîä³â.
Джерело іонізуючого випромінювання – ô³çè÷íèé îá'ºêò, êð³ì ÿäåðíèõ
óñòàíîâîê, ùî ì³ñòèòü ðàä³îàêòèâíó ðå÷îâèíó, àáî òåõí³÷íèé ïðèñòð³é, ÿêèé
ñòâîðþº àáî çà ïåâíèõ óìîâ ìîæå ñòâîðþâàòè ³îí³çóþ÷å âèïðîì³íþâàííÿ.
Довгоіснуючі радіоактивні відходи – ðàä³îàêòèâí³ â³äõîäè, ð³âåíü çâ³ëüíåííÿ
ÿêèõ â³ä êîíòðîëþ äåðæàâíîãî ðåãóëþþ÷îãî îðãàíó äîñÿãàºòüñÿ ÷åðåç òðèñòà ðîê³â ³
á³ëüøå.
Іммобілізація радіоактивних відходів – ïåðåâåäåííÿ ðàä³îàêòèâíèõ â³äõîä³â â
³íøó ôîðìó øëÿõîì îòâåðäæåííÿ, âêëþ÷åííÿ â áóäü-ÿêó ìàòðèöþ àáî çàêëþ÷åííÿ
â ãåðìåòè÷íó îáîëîíêó.
Забезпечення якості – êîìïëåêñ çàõîä³â, ùî ïëàíóþòüñÿ òà ñèñòåìàòè÷íî
ðåàë³çóþòüñÿ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ âïåâíåíîñò³ â òîìó, ùî çä³éñíþâàí³ âèäè
ä³ÿëüíîñò³ â³äïîâ³äàþòü íîðìàì, ïðàâèëàì òà ñòàíäàðòàì ç áåçïåêè.
Захоронення радіоактивних відходів – ðîçì³ùåííÿ ðàä³îàêòèâíèõ â³äõîä³â â
îá'ºêò³, ïðèçíà÷åíîìó äëÿ ïîâîäæåííÿ ç ðàä³îàêòèâíèìè â³äõîäàìè áåç íàì³ðó ¿õ
âèêîðèñòàííÿ.
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Зберігання радіоактивних відходів – ðîçì³ùåííÿ ðàä³îàêòèâíèõ â³äõîä³â â
îá`ºêò, â ÿêîìó çàáåçïå÷óºòüñÿ ³çîëÿö³ÿ â³ä íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà,
ô³çè÷íèé çàõèñò ³ ðàä³àö³éíèé ìîí³òîðèíã, ç ìîæëèâ³ñòþ íàñòóïíîãî âèëó÷åííÿ,
ïåðåðîáêè, ïåðåâåçåííÿ òà çàõîðîíåííÿ.
Ефективна доза опроміíåííÿ – ðîçðàõóíêîâà äîçà îïðîì³íåííÿ ëþäèíè, ÿêà
âðàõîâóº âêëàäè åôåêò³â îïðîì³íåííÿ ð³çíèõ îðãàí³â ³ òêàíèí ëþäèíè íà ñòàí ¿¿
çäîðîâ'ÿ ó ö³ëîìó.
Кондиціонування радіоактивних відходів – îïåðàö³¿ ùîäî ï³äãîòîâêè
ðàä³îàêòèâíèõ
â³äõîä³â
äëÿ
ïåðåâåçåííÿ,
çáåð³ãàííÿ
òà
çàõîðîíåííÿ.
Êîíäèö³îíóâàííÿ ìîæå çä³éñíþâàòèñü øëÿõîì ðîçì³ùåííÿ ðàä³îàêòèâíèõ â³äõîä³â â
êîíòåéíåð àáî ¿õ ³ììîá³ë³çàö³¿.
Короткоіснуючі радіоактивні відходи – ðàä³îàêòèâí³ â³äõîäè, ð³âåíü çâ³ëüíåííÿ
ÿêèõ â³ä êîíòðîëþ îðãàíó äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ ÿäåðíî¿ òà ðàä³àö³éíî¿ áåçïåêè
äîñÿãàºòüñÿ ðàí³øå í³æ çà òðèñòà ðîê³â.
Критична група людей – îäíîð³äíà çà óìîâàìè æèòòÿ, â³êîì ³ ñòàòòþ ãðóïà, ÿêà
ìîæå îòðèìàòè ìàêñèìàëüí³ åôåêòèâí³ äîçè îïðîì³íåííÿ çà ïåâíèì øëÿõîì
îïðîì³íåííÿ âíàñë³äîê ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Об'єкт, призначений для поводження з радіоактивними відхоäàìè, – ñïîðóäà,
ïðèì³ùåííÿ àáî îáëàäíàííÿ, ïðèçíà÷åí³ äëÿ çáèðàííÿ, ïåðåâåçåííÿ, ïåðåðîáêè,
çáåð³ãàííÿ àáî çàõîðîíåííÿ ðàä³îàêòèâíèõ â³äõîä³â.
Обробка радіоактивних відходів – îïåðàö³¿, ùî ïðèçíà÷åí³ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ
áåçïåêè àáî åêîíîì³¿ êîøò³â øëÿõîì çì³íè õàðàêòåðèñòèê ðàä³îàêòèâíèõ â³äõîä³â.
Опромінення – âïëèâ íà ëþäèíó ³îí³çóþ÷îãî âèïðîì³íþâàííÿ, ÿêå ìîæå áóòè
çîâí³øí³ì îïðîì³íåííÿì âíàñë³äîê ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ â³ä äæåðåë ³îí³çóþ÷îãî
âèïðîì³íþâàííÿ ïîçà ò³ëîì ëþäèíè àáî âíóòð³øí³ì îïðîì³íåííÿì â³ä äæåðåë
³îí³çóþ÷îãî âèïðîì³íþâàííÿ, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ âñåðåäèí³ ò³ëà ëþäèíè.
Опромінення населення – îïðîì³íåííÿ, ÿêîãî çàçíàº (çàçíàëà) ëþäèíà â³ä
ÿäåðíèõ óñòàíîâîê ³ äæåðåë ³îí³çóþ÷îãî âèïðîì³íþâàííÿ, çà âèíÿòêîì
ïðîôåñ³éíîãî ³ ìåäè÷íîãî îïðîì³íåííÿ òà îïðîì³íåííÿ, çóìîâëåíîãî ì³ñöåâèì
ïðèðîäíèì ðàä³àö³éíèì ôîíîì.
Опромінення професійне – îïðîì³íåííÿ ïåðñîíàëó â ïðîöåñ³ éîãî ðîáîòè.
Основна дозова межа опромінення – ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìèé ð³âåíü
³íäèâ³äóàëüíî¿ åôåêòèâíî¿ äîçè îïðîì³íåííÿ ëþäèíè, âñòàíîâëåíèé öèì Çàêîíîì,
ïåðåâèùåííÿ ÿêîãî âèìàãàº çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàõèñòó ëþäèíè.
Переробка радіоактивних відходів – áóäü-ÿêà îïåðàö³ÿ, ÿêà çì³íþº
õàðàêòåðèñòèêè ðàä³îàêòèâíèõ
â³äõîä³â,
çîêðåìà
ïîïåðåäíÿ
îáðîáêà
òà
êîíäèö³îíóâàííÿ.
Поводження з радіоактивними відходами – ä³ÿëüí³ñòü, ïîâ'ÿçàíà ç çáèðàííÿì,
ïåðåðîáêîþ, ïåðåâåçåííÿì, çáåð³ãàííÿì ³ çàõîðîíåííÿì ðàä³îàêòèâíèõ â³äõîä³â.
Попередня обробка радіоактивних відходів – äåçàêòèâàö³ÿ, çáèðàííÿ, ñîðòóâàííÿ
ðàä³îàêòèâíèõ â³äõîä³â.
Природний
радіаційний
фон
–
îïðîì³íåííÿ,
çóìîâëåíå
êîñì³÷íèì
âèïðîì³íþâàííÿì òà âèïðîì³íþâàííÿì ïðèðîäíèõ ðàä³îíóêë³ä³â, ïðèðîäíî
ðîçïîä³ëåíèõ ó çåìë³, âîä³, ïîâ³òð³ òà ³íøèõ åëåìåíòàõ á³îñôåðè.
Радіаційна беçïåêà – äîòðèìàííÿ äîïóñòèìèõ ìåæ ðàä³àö³éíîãî âïëèâó íà
ïåðñîíàë, íàñåëåííÿ òà íàâêîëèøíº ïðèðîäíå ñåðåäîâèùå, âñòàíîâëåíèõ íîðìàìè,
ïðàâèëàìè òà ñòàíäàðòàìè ç áåçïåêè.
Радіаційна безпека при поводженні з радіоактивними відходами – íåïåðåâèùåííÿ
äîïóñòèìèõ ìåæ ðàä³àö³éíîãî âïëèâó íà ïåðñîíàë, íàñåëåííÿ òà íàâêîëèøíº
ïðèðîäíå ñåðåäîâèùå, âñòàíîâëåíèõ íîðìàìè, ïðàâèëàìè, ñòàíäàðòàìè ç áåçïåêè, à
òàêîæ îáìåæåííÿ ì³ãðàö³¿ ðàä³îíóêë³ä³â â íàâêîëèøíº ïðèðîäíå ñåðåäîâèùå.

1108

Радіоактивні відходи – ìàòåð³àëüí³ îá'ºêòè òà ñóáñòàíö³¿, àêòèâí³ñòü
ðàä³îíóêë³ä³â àáî ðàä³îàêòèâíå çàáðóäíåííÿ ÿêèõ ïåðåâèùóº ìåæ³, âñòàíîâëåí³
ä³þ÷èìè íîðìàìè, çà óìîâ, ùî âèêîðèñòàííÿ öèõ îá'ºêò³â òà ñóáñòàíö³é íå
ïåðåäáà÷àºòüñÿ.
Радіаційна аварія (аварія) – ïîä³ÿ, âíàñë³äîê ÿêî¿ âòðà÷åíî êîíòðîëü íàä
ÿäåðíîþ óñòàíîâêîþ, äæåðåëîì ³îí³çóþ÷îãî âèïðîì³íþâàííÿ, ³ ÿêà ïðèçâîäèòü àáî
ìîæå ïðèçâåñòè äî ðàä³àö³éíîãî âïëèâó íà ëþäåé òà íàâêîëèøíº ïðèðîäíå
ñåðåäîâèùå, ùî ïåðåâèùóº äîïóñòèì³ ìåæ³, âñòàíîâëåí³ íîðìàìè, ïðàâèëàìè ³
ñòàíäàðòàìè ç áåçïåêè.
Радіоактивні відходи – ìàòåð³àëüí³ îá'ºêòè òà ñóáñòàíö³¿, àêòèâí³ñòü
ðàä³îíóêë³ä³â àáî ðàä³îàêòèâíå çàáðóäíåííÿ ÿêèõ ïåðåâèùóº ìåæ³, âñòàíîâëåí³
ä³þ÷èìè íîðìàìè, çà óìîâè, ùî âèêîðèñòàííÿ öèõ îá'ºêò³â òà ñóáñòàíö³é íå
ïåðåäáà÷àºòüñÿ.
Радіаційний
захист
–
ñóêóïí³ñòü
ðàä³àö³éíî-ã³ã³ºí³÷íèõ,
ïðîåêòíîêîíñòðóêòîðñüêèõ, òåõí³÷íèõ òà îðãàí³çàö³éíèõ çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà
çàáåçïå÷åííÿ ðàä³àö³éíî¿ áåçïåêè.
Радіаційний дозиметричний контроль — комплекс організаційних і технічних
заходів, спрямованих на одержання інформації про стан радіаційної обстановки і
дійсні дози опромінення людей.
Радіаційний матеріал — будь який матеріал, який містить радіонукліди і в
якому концентрація активності, а також повна активність вантажу перевищує
значення, обумовлені Правилами безпечного перевезення радіоактивних матеріалів
N SТ-1.
Рівень втручання – î÷³êóâàíà ðîçðàõóíêîâà âåëè÷èíà äîçè îïðîì³íåííÿ
ëþäèíè, ÿêà çóìîâëþº íåîáõ³äí³ñòü îáîâ'ÿçêîâîãî âæèòòÿ çàõîä³â ùîäî çàõèñòó
ëþäèíè â³ä âïëèâó ³îí³çóþ÷èõ âèïðîì³íþâàíü.
Спеціалüíèé ðîçùåïëþâàëüíèé ìàòåð³àë – ïëóòîí³é-239; óðàí-233; óðàí,
çáàãà÷åíèé ³çîòîïàìè 235 ³ 233; áóäü-ÿêèé ìàòåð³àë, ùî ì³ñòèòü îäíó àáî ê³ëüêà ³ç
çàçíà÷åíèõ ðå÷îâèí.
Спеціалізоване підприємство по поводженню з радіоактивними відходами –
ï³äïðèºìñòâî (îá'ºäíàííÿ), ÿêå çä³éñíþº íà îñíîâ³ ë³öåíç³¿ çáèðàííÿ ðàä³îàêòèâíèõ
â³äõîä³â, ¿õ ïåðåðîáêó, ïåðåâåçåííÿ, çáåð³ãàííÿ òà (àáî) çàõîðîíåííÿ.
Сховище радіоактивних відходів – ñïîðóäà äëÿ çáåð³ãàííÿ àáî çàõîðîíåííÿ
ðàä³îàêòèâíèõ â³äõîä³â ç îáîâ'ÿçêîâèì çàáåçïå÷åííÿì ³íæåíåðíèõ, ãåîëîã³÷íèõ,
ô³çè÷íèõ òà ³íøèõ áàð'ºð³â, ùî ïåðåøêîäæàþòü ì³ãðàö³¿ ðàä³îíóêë³ä³â.
Фізичний захист при поводженні з радіоактивними відходами – êîìïëåêñ
îðãàí³çàö³éíèõ
³
òåõí³÷íèõ
çàõîä³â,
ñïðÿìîâàíèõ
íà
íåäîïóùåííÿ
íåñàíêö³îíîâàíîãî äîñòóïó äî ðàä³îàêòèâíèõ â³äõîä³â òà ¿õ âèêîðèñòàííÿ, íà
ñâîº÷àñíå âèÿâëåííÿ òà ïðèïèíåííÿ ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà ïîðóøåííÿ
íåäîòîðêàíîñò³ ðàä³îàêòèâíèõ â³äõîä³â.
Ядерна безпека – äîòðèìàííÿ íîðì, ïðàâèë, ñòàíäàðò³â òà óìîâ âèêîðèñòàííÿ
ÿäåðíèõ ìàòåð³àë³â, ùî çàáåçïå÷óþòü ðàä³àö³éíó áåçïåêó.
Ядерні установки – îá'ºêòè ïî âèðîáíèöòâó ÿäåðíîãî ïàëèâà, ÿäåðí³ ðåàêòîðè,
ÿê³ âêëþ÷àþòü êðèòè÷í³ òà ï³äêðèòè÷í³ çá³ðêè; äîñë³äíèöüê³ ðåàêòîðè; àòîìí³
åëåêòðîñòàíö³¿; ï³äïðèºìñòâà ³ óñòàíîâêè ïî çáàãà÷åííþ òà ïåðåðîáö³ ïàëèâà, à
òàêîæ ñõîâèùà â³äïðàöüîâàíîãî ïàëèâà.
Ядерний інцидент – áóäü-ÿêà ïîä³ÿ àáî ðÿä ïîä³é îäíîãî é òîãî æ ïîõîäæåííÿ,
ùî çàâäàþòü ÿäåðíî¿ øêîäè.
Ядерний матеріал – 1) áóäü-ÿêèé âèõ³äíèé àáî ñïåö³àëüíèé ðîçùåïëþâàëüíèé
ìàòåð³àë. 2) ÿäåðíå ïàëèâî, çà âèíÿòêîì ïðèðîäíîãî óðàíó ³ çá³äíåíîãî óðàíó, ÿêå
ìîæå âèä³ëÿòè åíåðã³þ øëÿõîì ñàìîï³äòðèìóâàíîãî ëàíöþãîâîãî ïðîöåñó ÿäåðíîãî
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ïîä³ëó ïîçà ÿäåðíèì ðåàêòîðîì ñàìîñò³éíî àáî ó êîìá³íàö³¿ ç ÿêèì-íåáóäü ³íøèì
ìàòåð³àëîì, òà ðàä³îàêòèâí³ ïðîäóêòè ³ â³äõîäè, çà âèíÿòêîì íåâåëèêî¿ ê³ëüêîñò³
ðàä³îàêòèâíèõ ïðîäóêò³â, ðàä³îàêòèâíèõ â³äõîä³â òà ÿäåðíîãî ïàëèâà, ùî
âñòàíîâëþþòüñÿ íîðìàìè, ïðàâèëàìè ³ ñòàíäàðòàìè ç ÿäåðíî¿ òà ðàä³àö³éíî¿
áåçïåêè, çà óìîâè, ùî öÿ ê³ëüê³ñòü íå ïåðåâèùóº ìàêñèìàëüí³ ìåæ³, âñòàíîâëåí³
Ðàäîþ êåðóþ÷èõ Ì³æíàðîäíîãî àãåíòñòâà ç àòîìíî¿ åíåðã³¿.
Ядерна шкода – âòðàòà æèòòÿ, áóäü-ÿê³ óøêîäæåííÿ, çàâäàí³ çäîðîâ'þ ëþäèíè,
àáî áóäü-ÿêà âòðàòà ìàéíà, àáî øêîäà, çàïîä³ÿíà ìàéíó, àáî áóäü-ÿêà ³íøà âòðàòà
÷è øêîäà, ùî º ðåçóëüòàòîì íåáåçïå÷íèõ âëàñòèâîñòåé ÿäåðíîãî ìàòåð³àëó íà
ÿäåðí³é óñòàíîâö³ àáî ÿäåðíîãî ìàòåð³àëó, ÿêèé íàäõîäèòü ç ÿäåðíî¿ óñòàíîâêè ÷è
íàäñèëàºòüñÿ äî íå¿, êð³ì øêîäè, çàïîä³ÿíî¿ ñàì³é óñòàíîâö³ àáî òðàíñïîðòíîìó
çàñîáó, ÿêèì çä³éñíþâàëîñÿ ïåðåâåçåííÿ.
Ядерна установка – áóäü-ÿêèé ÿäåðíèé ðåàêòîð, çà âèíÿòêîì ðåàêòîðà, ÿêèì
îáëàäíàíèé çàñ³á ìîðñüêîãî àáî ïîâ³òðÿíîãî òðàíñïîðòó ç ìåòîþ âèêîðèñòàííÿ
éîãî ÿê äæåðåëà åíåðã³¿ äëÿ ïðèâåäåííÿ â ðóõ öüîãî çàñîáó òðàíñïîðòó àáî ç áóäüÿêîþ ³íøîþ ìåòîþ, áóäü-ÿêèé çàâîä, ùî âèêîðèñòîâóº ÿäåðíå ïàëèâî äëÿ
âèðîáíèöòâà ÿäåðíîãî ìàòåð³àëó, àáî áóäü-ÿêèé çàâîä, íà ÿêîìó îáðîáëÿºòüñÿ
ÿäåðíèé ìàòåð³àë, âêëþ÷àþ÷è áóäü-ÿêèé çàâîä, íà ÿêîìó ïåðåðîáëÿºòüñÿ
îïðîì³íåíå ÿäåðíå ïàëèâî, òà áóäü-ÿêå ì³ñöå, äå çáåð³ãàºòüñÿ (ñêëàäîâàíèé)
ÿäåðíèé ìàòåð³àë, çà âèíÿòêîì ì³ñöÿ ñêëàäóâàííÿ, ïîâ'ÿçàíîãî ç ïåðåâåçåííÿì
òàêîãî ìàòåð³àëó, çà óìîâè, ùî äåê³ëüêà ÿäåðíèõ óñòàíîâîê îäíîãî îïåðàòîðà,
ðîçòàøîâàí³ â îäíîìó ì³ñö³, ðîçãëÿäàþòüñÿ ÿê ºäèíà ÿäåðíà óñòàíîâêà.
БЕЗПЕКА ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ – ОХОРОНА ПРАЦІ
Безпека праці – стан умов праці, при якому відсутня дія на працюючих
небезпечних і шкідливих виробничих факторів.
Безпека виробничого устаткування – властивість виробничого устаткування
зберігати відповідність вимогам безпеки праці при виконанні заданих функцій в
умовах, які встановлені нормативно-технічною документацією.
Безпека виробничого процесу – властивість виробничого процесу зберігати
відповідність вимогам безпеки праці в умовах, які встановлені нормативнотехнічною документацією.
Вимоги безпеки праці – вимоги, встановлені законодавчими актами,
нормативно-технічною документацією, правилами та інструкціями, виконання яких
забезпечує безпеку працюючих.
Виробничий ризик – ймовірність заподіяння шкоди залежно від науковотехнічного стану виробництва.
Виробнича травма – порушення анатомічної цілісності організму людини або
його функцій внаслідок дії виробничих факторів.
Виробничий травматизм – явище, що характеризується сукупністю виробничих
травм і нещасних випадків на виробництві.
Виробниче середовище – сукупність фізичних, хімічних, біологічних,
соціальних факторів, що діють на людину в процесі її трудової діяльності.
Виробниче приміщення – замкнутий простір в соціально призначених будівлях і
спорудах, в яких постійно (по змінах) або періодично (протягом робочого дня)
здійснюється трудова діяльність людей.
Виробничо
зумовлені
захворювання
–
захворювання,
перебіг
яких
ускладнюється умовами праці, а частота їх перевищує частоту подібних у
працівників, які не зазнають впливу певних професійних шкідливих факторів.
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Втома – сукупність тимчасових зміну фізіологічному стані людини, які
з’являються внаслідок напруженої чи тривалої діяльності і призводять до
погіршення її кількісних та якісних показників.
Гігієна праці – комплекс заходів і засобів щодо збереження здоров’я
працівників, профілактики несприятливого впливу виробни-чого середовища і
трудового процесу.
Гігієнічні
регламенти
–
науково
обгрунтовані
параметри
факторів
навколишнього середовища, які виключають їх шкідливий вплив на організм.
Гігієнічний норматив – кількісний показник, який характеризує оптимальний
чи допустимий рівень фізичних, хімічних, біологічних факторів навколишнього та
виробничого середовищ.
Гігієнічні рекомендації – комплекс науково обгрунтованих заходів, виконання
яких виключає шкідливий вплив на здоров’я людини та навколишнє середовище
об’єктів та факторів, що вивчаються.
Гігієнічне нормування факторів навколишнього середовища – визначення
безпечних для організму людини меж інтенсивності та тривалості впливу на
організм факторів навколишнього середовища.
Гранично допустимий рівень виробничого фактора – рівень виробничого
фактора, дія якого при роботі, що триває певний термін протягом всього трудового
стажу, не призводить до травми, захворювання або розладів у стані здоров’я
теперішнього і наступного поколінь.
Засіб індивідуального захисту – засіб, який призначений для захисту одного
працюючого.
Засіб колективного захисту – засіб, призначений для одночасного захисту двох і
більше працюючих.
Здорові умови життя – умови навколишнього середовища, праці та побуту, які
забезпечують збереження та поліпшення здоров’я населення.
Зона дихання – простір в радіусі до 50 см від обличчя працівника.
Категорія робіт – розмежування робіт за ступенем загальних енерговитрат в
ккал/год (Вт).
Медицина праці – розділ медицини, який вивчає здоров’я професійних груп
населення та фактори, які його формують, розробляє гігієнічні та лікувальнопрофілактичні заходи, спрямовані на оздоровлення умов праці, підвищення
працездатності людини в процесі трудової діяльності, попередження загальної та
професійної захворюваності.
Медичне протипоказання – наявність в організмі анатомо-фізіологічних
відхилень або патологічних процесів, які перешкоджають виконанню даної роботи.
Мікроклімат – комплекс фізичних факторів навколишнього середовища в
обмеженому просторі, який впливає на тепловий обмін організму.
Напруженість праці – характеристика трудового процесу, що відображає
переважаюче навантаження на центральну нервову систему.
Небезпечний виробничий фактор – виробничий фактор, вплив якого за певних
умовах може призвести до травм або іншого раптового погіршення здоров’я
працівника.
Непрацездатність – втрата загальної або професійної працездатності внаслідок
захворювання, нещасного випадку або природженої фізичної вади.
Несприятливий фактор – причина захворювання, зміни фізіологічних,
біохімічних, імунологічних та інших показників стану організму.
Нещасний випадок на виробництві – Раптовий вплив на працівника
небезпечного виробничого фактора чи середрвища, внаслідок яких заподіяна шкода
здоров`ю або наступила смерть.
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Охорона праці – система правових, соціально-економічних, організаційних,
технічних, гігієнічних, санітарно-профілактичних заходів та засобів, спрямованих
на збереження здоров’я і працездатності людини в процесі праці.
Охорона здоров’я працівників – комплекс заходів для збереження здоров’я
працівників, враховуючи категорію виконуваних робіт та виробниче середовище.
Перевтома – сукупність стійких несприятливих для здоров’я працівників
функціональних порушень в організмі, які виникають внаслідок накопичення
втоми.
Періодичний медичний огляд – медичний огляд працівників, який проводять з
установленою періодичністю з метою виявлення ранніх ознак виробничого
зумовлених захворювань, а також патологічних станів, що розвинулися протягом
трудової діяльності і перешкоджають продовженню роботи за певним фахом.
Працездатність – здатність людини до праці, яка визначається рівнем її
фізичних та психофізіологічних можливостей, а також станом здоров’я і
професійною підготовкою.
Професійний відбір – сукупність заходів, метою яких є відбір осіб для
виконання певного виду трудової діяльності за їх професійними знаннями,
анатомо-фізіологічними і психологічними особливостями, а також за станом
здоров’я та віком.
Профілактика захворювань – система гігієнічних, виховних, соціальних та
медичних заходів, спрямованих на попередження захворювань шляхом усунення
причин та умов, що їх викликають, а також підвищення опору організму до
шкідливого впливу факторів навколишнього середовища.
Професійне захворювання – патологічний стан людини, зумовлений роботою і
пов’язаний з надмірним напруженням організму або несприятливою дією
шкідливих факторів.
Профілактичні заходи – система організаційно-технічних, гігієнічних та
лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на створення сприятливих умов
праці для здоров’я працівників.
Попередній медичний огляд – медичний огляд, який проводять під час
влаштування на роботу для визначення початкового стану здоров’я претендента та
його відповідності конкретно обраній професії.
Робоча зона – простір, обмежений по висоті 2м над рівнем підлоги чи
майданчика, на якому знаходяться робочі місця постійного або непостійного
(тимчасового) перебування працівників.
Робоче місце – місце постійного або тимчасового перебування працівника в
процесі трудової діяльності.
Санітарна характеристика умов праці – об’єктивні дані стану виробничого
середовища і трудового процесу з висновком про їх відповідність гігієнічним
вимогам і нормативам.
Санітарно-захисна зона – функціональна територія між межами промислових
підприємств (та інших виробничих об’єктів) і селітебно територію, яка призначена
для зменшення несприятливого впливу виробничих факторів на здоров’я
населення.
Тяжкість праці – характеристика трудової діяльності людини, яка визначає
ступінь залучення до роботи м’язів і відображає фізіологічні затрати внаслідок
переважаючого фізичного перевантаження.
Умови праці – сукупність факторів виробничого середовища і трудового
процесу, які впливають на здоров’я і працездатність людини в процесі її
професійної діяльності.
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Шкідливий виробничий фактор – виробничий фактор, вплив якого може
призвести до погіршення стану здоров’я, зниження працездатності працівника.
Шкідлива речовина – речовина, що при контакті з організмом людини за умов
порушення вимог безпеки може призвести до виробничої травми, професійного
захворювання або розладів у стані здоров’я, що визначаються сучасними методами
як у процесі праці, так і у віддалені строки життя теперішнього і наступних
поколінь.
ВІДХОДИ
Відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворю-ються у процесі
людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи
виявлення та яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися
шляхом утилізації чи видалення.
Видалення відходів – здійснення операцій з відходами, що не призводять до їх
утилізації.
Виробник відходів – фізична або юридична особа, діяльність якої призводить
до утворення відходів.
Державний класифікатор відходів – систематизований перелік кодів та назв
відходів, призначений для використання в державній статистиці з метою надання
різнобічної та обгрунтованої інформації про утворення, накопичення, оброблення
(перероблення), знешкод-ження та видалення відходів.
Збирання відходів – діяльність, пов’язана з вилученням, накопи-ченням і
розміщенням відходів у спеціально відведених місцях чи об’єктах, включаючи
сортування відходів з метою подальшої утилізації чи видалення.
Знешкодження відходів – зменшення чи усунення небезпечності відходів
шляхом механічного, фізико-хімічного чи біологічного оброблення.
Захоронення відходів – остаточне розміщення відходів при їх видаленні у
спеціально відведених місцях чи на об’єктах таким чином, щоб довгостроковий
шкідливий вплив відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини
не перевищував установлених нормативів;
Зберігання відходів – тимчасове розміщення відходів у спеціально відведених
місцях чи об’єктах (до їх утилізації чи видалення).
Небезпечні відходи – відходи, фізичні, хімічні чи біологічні характеристики
яких створюють чи можуть створити значну небезпеку для навколишнього
природного середовища та здоров’я людини та які потребують спеціальних методів
і засобів поводження з ними.
Об’єкти поводження з відходами – місця чи об’єкти, що використовуються для
збирання, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження та
захоронення відходів.
Оброблення (перероблення відходів) – здійснення будь-яких технологічних
операцій, пов’язаних із зміною фізичних, хімічних чи біологічних властивостей
відходів, з метою підготовки їх до еколо-гічно безпечного зберігання, перевезення,
утилізації чи видалення.
Поводження з відходами – дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів,
їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення утилізацію, видалення,
знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд
за місцями видалення.
Перевезення відходів – транспортування відходів від місць їх утворення або
зберігання до місць чи об’єктів оброблення, утилізації чи видалення.
Спеціально відведені місця чи об’єкти – місця чи об’єкти (місця видалення
відходів, полігонів, комплекси, споруди, ділянки надр тощо), на використання яких
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отримано дозвіл спеціально уповноважених органів на видалення відходів чи
здійснення інших операцій з відходами.
Транскордонне перевезення відходів – транспортування відходів з території, на /
або через територію України, на територію або через територію іншої держави.
Утилізація відходів – використання відходів як вторинних матеріальних чи
енергетичних ресурсів.
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