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НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ЩОДО РОЗРОБКИ ПЛАНУ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ТА 

ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ І АВАРІЙ 
 

Северін А.В., НУЦЗУ 
НК – Островерх О.О., к.пед.н., доцент, НУЦЗУ 

 
З 06.11.2012 року на підставі наказу Міністерства юстиції України від 13.11.2012 

року №1672/5 втратило чинність Положення щодо розробки планів локалізації та лікві-
дації аварійних ситуацій і аварій, затверджено наказом Комітету по нагляду за охоро-
ною праці України від 17.06.1999 № 112, що входило до Реєстру нормативно-правових 
актів з охорони праці під шифром НПАОП 0.00-4.33-99.  

Сьогодні базовими нормативними документами, що визначають вимоги щодо 
розробки суб’єктами господарювання плану локалізації і ліквідації аварійних ситуацій 
та аварій (далі - ПЛАС) на небезпечних територіях є стаття 11 Закону України «Про 
об’єкти підвищеної небезпеки» від 18.01.2001 № 2245-III та Правила техногенної без-
пеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небе-
зпечних територіях, затверджені наказом Міністерства України з питань надзвичайних 
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 
15.08.2007 № 557, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 вересня 2007 р. за № 
1006/14273. 

Стаття 11 Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» містить наступні 
вимоги. У порядку реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного ха-
рактеру суб'єкт господарської діяльності, а також підприємства, установи, організації, 
які планують експлуатувати хоча б один об'єкт підвищеної небезпеки, одночасно з роз-
робленням декларації безпеки розробляють і затверджують план локалізації і ліквідації 
аварій для кожного об'єкта підвищеної небезпеки, який вони експлуатують або плану-
ють експлуатувати. План локалізації і ліквідації аварій погоджують центральні органи 
виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у 
сферах цивільного захисту, пожежної і техногенної безпеки (Державна служба України 
з надзвичайних ситуацій). ПЛАС переглядається кожні 5 років, але може переглядатися 
або уточнюватися до закінчення 5 років з дати його розроблення у разі: змін в умовах 
діяльності суб'єкта господарської діяльності незалежно від їх причин, що призводять до 
необхідності зміни відомостей, які містяться у плані локалізації і ліквідації аварій; вне-
сення змін до чинних або прийняття нових нормативно-правових актів, що впливають 
на зміст плану локалізації і ліквідації аварій; висунення обґрунтованих вимог щодо 
плану локалізації і ліквідації аварій органами виконавчої влади та органами місцевого 
самоврядування.  

Таким чином, ПЛАС розробляє та затверджує суб'єкт господарської діяльності, 
який експлуатує або планує експлуатувати хоча б один об'єкт підвищеної небезпеки, 
тобто може розробляти та затверджувати орендатор об’єкта підвищеної небезпеки. 
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