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На території України розміщено понад 1,5 тис. хімічно небезпечних об’єктів, 

діяльність яких пов’язана з виробництвом, використанням, зберіганням і 

транспортуванням небезпечних хімічних речовин (НХР).  

Транспортом загального користування щорічно в Україні перевозиться понад 3 

млрд. тонн вантажів, у тому числі велика кількість небезпечних. 60 % вантажних 

перевезень припадає на залізничний транспорт, 26 % — на автомобільний і 14 % — на 

річковий і морський. Великою небезпекою для життя і здоров'я людей є перевезення (до 

15 % від загального обсягу вантажів) вибухонебезпечних, хімічних, радіоактивних, 

легкозаймистих та інших речовин. Загроза виникнення аварій на транспорті зростає у 

зв'язку зі скороченням оновлення основних фондів усіх видів транспорту, високого рівня 

(50 % і більше) зносу транспортних засобів, використання транспортних засобів, що 

підлягають списанню. Особливо небезпечні аварії на залізничному транспорті, 

враховуючи густу сітку залізниць і велику щільність населених пунктів України. При 

перевезеннях залізницею радіоактивних, отруйних і небезпечних хімічних речовин та 

виникненні аварійних ситуацій це може призвести до радіоактивного забруднення 

навколишнього середовища і небезпечного опромінення людей, сільськогосподарських 

тварин, а при проникненні небезпечних хімічних речовин у навколишнє середовище — 

до хімічного зараження повітря, ґрунту, води і гострого отруєння населення і 

сільськогосподарських тварин. Дуже небезпечна обстановка може скластися при аварії 

на території залізничної станції, тому що поблизу станції розташована забудова 

населеного пункту з високою щільністю населення, зосереджено велику кількість вагонів 

з різноманітними вантажами і людьми. 

Як приклад розглянемо пожежу, що виникла 16.07.2007 року о 16
52

 год. на 

залізничному перегоні Ожидів - Красне Львівської залізниці між с. Ожидів та с. 

Закомар’я Буського району, внаслідок сходження з колії 15 цистерн з жовтим фосфором 

вантажного потягу № 2005. Через розгерметизацію ємностей, при контакті фосфору з 

повітрям, зайнялося 6 цистерн. В результаті інтенсивного горіння жовтого фосфору 

виникло сильне задимлення, яке розповсюдилось на велику відстань по напрямку вітру, 

внаслідок чого пожежа кваліфікувалась як техногенна надзвичайна ситуація 

регіонального рівня (пункт 5, підпункт 2 Порядку класифікації НС за їх рівнями) [2]. 

Силами підрозділів ГТУ МНС в Львівській області пожежа ліквідована о 22
29

 год. 

Горіння жовтого фосфору тривало 5 годин 07 хвилин. Зважаючи на потенційну 

небезпеку фосфору, який залишився у пошкоджених цистернах і на ґрунті, підрозділами 

МНС та Львівської залізниці цілодобово на протязі 10 діб здійснювалася їх ізоляція від 

повітря повітряно-механічною піною [3,5]. 

Для керівництва роботами з ліквідації наслідків даної аварії та розслідування 

причин аварії розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 липня 2007 року № 

530-р створена Урядова комісія на чолі з Віце-прем’єр-міністром України Кузьмуком О.І. 

яка о 02 годині 17 липня розпочала свою роботу на місці аварії [1]. 

Зона розповсюдження хмари продуктів згорання фосфору за наслідками 

спостережень складає: 

- на північний схід –50 км;  

- на північний захід – 29 км; 



- на південний захід – 12 км; 

- на південний схід – 15 кілометрів.  

Під час пожежі у повітря виділялися продукти хімічної реакції фосфору з повітрям, 

внаслідок чого впливу наслідків аварії зазнали 97 населених пунктів Буського, 

Бродівського, Радехівського, Кам’янко-Бузького та Золочівського районів Львівської 

області, у яких проживає понад 43 тисячі населення, на території загальною площею 

193,5 кв. кілометрів.  

Лабораторіями обласної СЕС, управління ветеринарної медицини, екологічної 

інспекції та Центру охорони родючості ґрунтів і якості продукції ―Облдержродючість‖ 

17липня розпочато забір проб на аналізи атмосферного повітря, ґрунтів, рослин, води у 

відкритих водоймах та криницях.  

Перевищення допустимих концентрацій сполук фосфору за результатами 

досліджень були зафіксовані в повітрі в день аварії біля с. Лісове - 3,5 мг/куб. м (відстань 

до місця аварії – 17,0 км), с. Янгелівка – 3,5 мг/куб. м (відстань до місця аварії – 2,8 км) 

автобусна зупинка між селами Перевалочне та Стовпин (відстань до місця аварії – 13,0 

км) – 0,15 мг/куб. м; (ГДК фосфорного ангідриду у повітрі –  0,15 мг/куб. м). 

У подальшому перевищень граничнодопустимих концентрацій сполук фосфору у 

відібраних пробах, лабораторії за всіма напрямками досліджень не виявили. Всього 

обстежено 86523 гол. великої рогатої худоби, 46972 гол. свиней, 45484 гол. дрібної 

рогатої худоби, 19481 гол. коней, 770497 гол. птиці, у тому числі протягом 22-23 серпня  

обстежено 2278 гол. великої рогатої худоби, 1925 гол. свиней, 41 гол. дрібної рогатої 

худоби, 493 гол. коней, 18538 гол. птиці. Загиблих продуктивних тварин не виявлено.  

Моніторингові дослідження будуть проводитися протягом 2-х місяців згідно з 

план-графіками, затвердженими обласним штабом з ліквідації наслідків НС. 

Роботи з підняття цистерн на залізничні платформи та вивезення їх з місця аварії 

завершені 25 липня. Протягом 22 липня – 13 серпня було проведено в два етапи заходи 

рекультивації. 

На І – му етапі (22-27 липня) відбувалась рекультивація забрудненої ділянки 

території внаслідок розливу та горіння фосфору : 

- збір продуктів згорання фосфору; 

- збір нейтралізованого фосфору; 

- збір, вивезення забрудненого ґрунту та водної суміші у кількості близько 100 

тонн; 

- нейтралізація продуктів згорання фосфору вапном у кількості 120 тонн; 

- завезено 4000 куб. м інертного ґрунту, у тому числі 1760 куб. м чорнозему; 

- на рекультивованій площі  засіяно траву. 

Місце аварії було забруднено продуктами горіння фосфору та частково самим 

фосфором. Площа рекультивованої земельної ділянки, під час виконання робіт І етапу, 

складає 6000 кв. м. 

За наслідками проведених робіт: 

- наслідків аварії на об’єктах рослинного світу, ґрунтах та водних об’єктах 

візуальним оглядом не виявлено;  

 - стан місцевості відповідає рельєфу до виникнення аварії; 

- за результатами взятих проб ґрунтів та проведених лабораторних досліджень, 

перевищень граничнодопустимих концентрацій фосфорних сполук не виявлено. 

 На ІІ – му етапі (03 – 13 серпня) відбулась рекультивація ділянки території, 

прилеглої до забрудненої внаслідок розливу та горіння фосфору : 

- відкачано 15 цистерн (900 м
3
) забрудненої води;  

- збудовано водовідвідну канаву на рекультивованій території довжиною 230 м, 

об’ємом земляних робіт – 1035 м
3
; 



- виконано планування рекультивованої території на площі 5750 м
2
; 

- влаштовано збірник води, для відкачки її в залізничні цистерни, об’ємом 150 м
3
; 

- здійснено присипку території інертним ґрунтом, всього 2048 м
3
,
 
у тому числі: 

гравієм - 736 м
3 

 (23 дункари по 32м
3
),

 
глинистим ґрунтом - 736 м

3 
(23 дункари по 32м

3
), 

чорноземом - 576 м
3 
(18 дункарів по 32м

3
); 

- на водовідвідній канаві влаштовано щебенево-вапняний фільтр об’ємом: щебінь 

– 20м
3
, вапно – 20 м

3
, хворостяник – 10 м

3
; 

- здійснено ущільнення насипного ґрунту на рекультивованій території та його 

планування на площі – 5750 м
2
; 

- проведено санітарну рубку та очищення смуги лісу на площі 1800 кв. м. 

Площа рекультивованої земельної ділянки, під час виконання робіт ІІ етапу, складає 

5750 кв. м. 

Ділянка території, прилегла до місця аварії, забруднена продуктами пожежогасіння 

(піноутворювачем), які у значних об’ємах були використані при гасінні пожежі, а також 

продуктами нейтралізації ортофосфорної кислоти при проведенні аварійно-

відновлювальних робіт і рекультивації території на першому етапі.  

21 серпня на запрошення голови Львівської обласної державної адміністрації у 

районі аварії на залізничній колії біля с. Ожидів працювала лабораторія Підкарпатського 

воєводського інспекторату охорони довкілля (м Жешув). Метою візиту був відбір проб 

ґрунту та поверхневих вод у місці аварії для здійснення контролю вмісту забруднюючих 

речовин. Крім того, було проведено інтеркалібраційні (порівняльні) дослідження 

відібраних проб за участю лабораторій Державної екологічної інспекції, Львівського 

обласного виробничого управління водного господарства та Львівського обласного 

державного проектно-технологічного центру охорони родючості ґрунтів і якості 

продукції «Облдержродючість». 

Відбір проб проводився за участі голови та заступника голови Буської районної 

ради, заступника голови Буської районної державної адміністрації, голови Ожидівської 

сільської ради, представників районних засобів масової інформації.  

Здійснено експрес-визначення основних показників у відібраних пробах води. 

Електропровідність (яка опосередковано характеризує вміст розчинених хімічних 

елементів), реакція рН та вміст розчиненого кисню у меліоративному каналі і водах обох 

річок знаходиться в межах норми (згідно з нормами Європейського Союзу, ці показники 

містяться в категорії «добра» і «дуже добра»), у стічній воді та відстійнику вказують на 

наявність залишків піноутворювачів, якими гасили пожежу. [4]. 
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