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За даними Держтехногенбезпеки України станом на 2013 рік кількість потенційно 

небезпечних об'єктів (ПНО) в Україні становить 24 878 об’єктів, з яких 23 309 

паспортизованих.  

Це означає, що  населення України постійно перебуває під значним негативним 

впливом можливості виникнення надзвичайних ситуацій (НС) техногенного 

характеру, які в свою чергу, можуть призвести до загибелі людей, погіршення умов 

життєдіяльності населення, забруднення навколишнього природного середовища та 

завдати значних економічних збитків. 

Одним із основних чинників виникнення НС є високий рівнем фізичного та 

морального зношення засобів виробництва, безпечної експлуатації споруд, 

конструкцій, устатковання та інженерних мереж.  

Пожежовибухонебезпека в Україні значною мірою зумовлена функціонуванням 

великої кількості вибухо- та пожежонебезпечних об’єктів  розташованих в центральних, 

східних і південних областях країни, де сконцентровані хімічні, нафто- і газопереробні, 

коксохімічні, металургійні та машинобудівні підприємства, функціонує розгалужена мережа 

нафто-, газо-, аміакопроводів, експлуатуються нафто- і газопромисли, вугільні шахти.  

Виходячи з вище викладеного для ефективного проведення запобігання виникнення 

НС та успішної її ліквідації на ПНО необхідно розробляти паспорти ризику. 

Паспортизацію ризику потрібно розглядати як особливо важливий інструмент у 

керівництві ризиком, його прогнозування, профілактики, та ліквідації надзвичайних ситуацій 

у випадку їх виникнення. Паспорт ризику - це документ, що включає перелік і найважливіші 

характеристики основних напрямків виникнення і видів надзвичайних ситуацій.  

При внесенні змін та доповнень до нормативно-правових актів про паспортизацію 

ризику для усіх військових об'єктів і проведенні спільного аналізу даних паспортів ризику 

можливе одержання необхідних даних для профілактики, протидії і ліквідації надзвичайних 

ситуацій, що виникають у процесі експлуатації військових підрозділів. 



Для реалізації державної політики у сфері захисту населення і територій від НС 

техногенного та природного характеру, запобігання і оперативного реагування на них 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та Державний департамент 

страхового фонду документації (ДДСФД) уповноважений здійснювати контроль за 

формуванням страхового фонду документації (СФД), його веденням, утриманням і видачею 

користувачам документів для забезпечення потреб мобілізаційної підготовки та сталого 

функціонування економіки держави, відбудови об’єктів систем життєзабезпечення 

населення, проведення аварійно-рятувальних та відновних робіт під час ліквідації наслідків 

НС. 

Контроль за додержанням законодавства України у сфері формування та ведення 

страхового фонду документації, ідентифікації, паспортизації  та реєстрації ПНО покладено на 

Держтехногенбезпеку у складі ДСНС та Державну технічну інспекцію у складі ДДСФД. 

У відповідності до статті 17 „Повноваження центрального органу виконавчої влади, 

який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту” п. 53  

та статті 18 „Повноваження інших центральних органів виконавчої влади у сфері цивільного 

захисту» п. 20 прийнятого „Кодексу цивільного захисту”, що набирає чинності з 1 липня 

2013 року ДСНС (як правонаступник МНС) створює та веде Державний реєстр ПНО.  

Виходячи з  вище викладено частина функцій СФД перейде ДСНС, і тоді виникає 

природне запитання хто повинен здійснювати профілактичний контроль за об’єктами та 

порядком проведення паспортизації та ідентифікації об’єктів, установ, організацій. 
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