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Законодавством України  про діяльність страхового фонду документації України 

передбачено створення бази даних об’єктів, занесених до державного реєстру, для 

проведення аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідування 

надзвичайних ситуацій (НС). 

Вирішення цього завдання пов’язане з проблемою фінансового характеру, і тому для 

цого необхідно розробити концепцію його створення та діяльності.   

Надзвичайні події, які виникають у нашій державі демонструють недоліки 

інформованості підрозділів, що беруть участь у ліквідації надзвичайних ситуацій. Аварійно-

рятувальні підрозділи (служби), підрозділів Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій (ДСНС) несвоєчасно отримують відомості щодо небезпечної речовини, її 

властивостей та заходів по її нейтралізації. В результаті чого, масштаби та матеріальні 

збитки НС можуть бути не дооціненими, або перебільшеними. 

Одним із основних завдань при ліквідації НС на об’єктах, занесених до державного 

реєстру страхового фонду документації, буде доступність до інформації та швидкість її 

отримання. Такі вимоги можна досягнути при формуванні, накопиченні і збереженні в 

електронному вигляді на відповідному сайті, доступному для працівників ДСНС.  

Організація проведення робіт з ліквідації наслідків НС, організація управління силами 

визначаються місцем проведення робіт, певною територією, комунікаціями і специфікою 

об’єкта.. Такі роботи проводяться одночасно, але за різними напрямами. При проведенні 

таких робіт також необхідно широко використовувати інформацію, що міститься у плані 

локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій та  план локалізації і ліквідації аварій  на 

потенційно небезпечних об’єктах (ПНО), обєктах підвищеної небезпеки та об’єктах (ОПН), 

які у своїй діяльності використовують хімічно-небезпечних речовини, що у свою чергу дасть 

можливість визначатись з послідовністю та порядком проведеня керуванням сил та засобів 

при ліквідації надзвичайної ситуації. 



Інформаційне забезпечення про аварії, які відбувалися на ПНО, має важливе значення 

під час розроблення заходів щодо попередження НС та ознайомлення порядком дій, 

методами та рішеннями, прийнятими при проведенні робіт з ліквідації НС.   
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