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На території України існує більше 1200 хімічно-небезпечних об’єктів (далі 

«ХНО»). Особливу небезпеку для населення та навколишнього природного 

середовища становлять аміакопроводи, хімічне виробництво, відстійники, 

сховища небезпечних речовин тощо. У зонах можливого хімічного ураження від 

цих об’єктів  проживає понад 9 млн. осіб. Абсолютна більшість підприємств усіх 

галузей працює на застарілому обладнанні, яке  використовується понад 25 років. 

Споживаючи велику кількість природних ресурсів, у тому числі мінеральної 

сировини, виробництво супроводжується  утворенням великої кількості відходів і 

побічних продуктів, які не утилізуються, а складуються у відвалах, 

хвостосховищах [1]. 

Надзвичайні ситуації на ХНО, як правило торкаються великих мас 

населення на великих територіях де велика імовірність появи великого числа 

поражених, які потребують екстреної допомоги. В цій ситуації відвертанню жертв 

може сприяти тільки комплекс заходів по медичному захисту населення, що 

включає в себе лікувально-эвакуаційні, санітарно-гігієнічні і протиепідемічні 

заходи. Але окрім цього велику роль в наданні допомоги постраждалим грає саме 

населення поражених територій, тому зростає необхідність в навчанні населення 

правилам поведінки в надзвичайних ситуаціях. 

Основними  хімічними  речовинами, які використовуються та зберігаються 

на цих об’єктах є хлор та аміак і тому завжди є реальна загроза викиду (виливу) 

цих речовин і пораження людей. Основу  хімічної промисловості склали 

виробництва безперервного циклу, продуктивність яких не має, по суті, 

природних обмежень [2]. Постійне зростання продуктивності зумовлене значними 

економічними перевагами великих настанов. Зростає зміст небезпечних речовин в 

технологічних апаратах, що супроводжується виникненням небезпек 

катастрофічних пожеж, вибухів, токсичних викидів і інших руйнівних явищ [3]. 

Всі ці обставини слід враховувати при можливому виникненні 

надзвичайних ситуацій на підприємствах хімічної промисловості, в результаті 

чого може сприяти викиду різноманітних отруйних речовин та привести до 

отруєння робочого персоналу, населення та відповідної території. Крім того, 

багато СДОР є вибухонебезпечні, а деякі хоча і негорючі, але представляють 

значну небезпеку в пожежо-небезпечному відношенні.  
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