ПРИЄДНАННЯ УКРАЇНИ ДО ДИРЕКТИВ SEVESO ТА ЗМІНИ
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ТЕХНОГЕННИХ АВАРІЙ
В Україні створилися умови підвищення
ризиків техногенних аварій, в тому числі,
обумовлених
природними
лихами,
які
ініційовані
деградацією
та
руйнацією
навколишнього середовища
Актуальним є створення принципіальне
іншого механізму управління екологічною
безпекою на основі сучасних методів
оцінювання ризику і прийняття рішень в
умовах післявоєнного відновлення країни.
Мета роботи - розроблення пропозицій щодо
модифікації системи екологічної безпеки на
основі
європейського
досвіду
та
із
врахуванням майбутніх змін національного
законодавства
в
сфері
забезпечення
техногенної безпеки.

ЗМІНИ СИСТЕМИ
ОБУМОВЛЕНІ:

УПРАВЛІННЯ

• Різке зростання техногенних аварій
по всім регіонам країни
• Зруйноване довкілля за механізмом
зворотних позитивних зв'язків збільшує
ризики негативних природних процесів
та ймовірність стихійних лих.
• Таким чином, в Україні створюються
умови підвищення ризиків як суто
техногенних аварій, так й таких, що
пов´язані із природними лихами, які
ініційовані деградацією та руйнацією
навколишнього середовища.

ЕКОЛОГІЧНОЮ

БЕЗПЕКОЮ

• Масштабні зміни якості та кількості всіх
типів природних ресурсів, в тому числі
територіальних, економічні збитки
потребують створення принципіальне
іншого
механізму
управління
екологічною
безпекою
на
основі
сучасних методів оцінювання ризику і
прийняття
рішень
в
умовах
післявоєнного відновлення країни
• Врахування
інтеграційних
планів
України, яка вже стала кандидатом в
члени ЄС.
• Необхідність адаптації екологічного
європейського законодавства в сфері
техногенної безпеки.

МОДЕЛЬ ОСНОВНОЇ ПАРАДИГМИ СИСТЕМИ ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ

Головна засада
– принцип
"вчасно
реагувати і
ліквідовувати"

Зниження
вразливості та
незахищеності

Забезпечення
превентивної
стадії –
запобігання
виникнення
аварії

Цикл зниження ризиків

Профілактика

Відновлення

Відгук

Пом'якшення

Готовність
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Історія розвитку Директив SEVESО
Техногенна аварія
Севезо, Італія, (1976)
діоксину

Наслідки

викид Широке забруднення, більш 600 людей
евакуйоване, 2000 постраждалих

Тематична стратегія ЄС
Директива ЄС SEVESО
1976

«Union Carbide», Бхопал (1984)
Померло більш 2500 осіб
– викид метилізоцианату
Забруднення
р.
«Sandoz», Базель (1986) гасіння
фосфорорганічними
пожежі брудною водою
іншими хімікатами

Директива розширена щодо
зберігання
небезпечних
Рейн
ртуттю, речовин, для реагування на
пестицидами та тяжкі аварії.

спрямована на запобігання великим аваріям за участю небезпечних
II Директива SEVESО ІІ, 1996
речовин і обмеження їх соціальних та екологічних наслідків
«Aurol», Бая-Маре (2000) –
Суттєве забруднення р. Дунай, Сомеш
Розширення Директиви SEVESО
витік стічних вод
«SE Fireworks», Энсхеде (2000) зруйновано 400 будинків, пошкоджено ІІ, 2003 р. щодо ризиків, що
виникають при зберіганні та
– вибух феєрверку
1500 будинків
діяльності з обробки інших
«AZF», Тулуз (2001) – вибух
небезпечних речовин
31 смерть та 2442 поранень
нітрату амонію
Європейська комісія опублікувала пропозицію щодо внесення поправок та
змін в систему класифікації небезпечних речовин ЄС до Директиви,

IIІ Директива SEVESО ІІІ,
5
2012р.

Запобігання
великим аваріям з
утворенням
небезпечних
речовин

Мінімізація їх наслідків не
тільки для людини (безпека
й здоров’я), але й для
довкілля (екологічний
аспект).

Сфера
застосування
Директиви:
•
фактична
наявність
небезпечних речовин
•
очікувана
наявність
небезпечних речовин
• поява небезпечних речовин
внаслідок втрати контролю за
хімічними процесами

Послідовне й
ефективне
забезпечення
високого рівня
захисту

Об'єкти і діяльність, до яких НЕ застосовується
Директива:
• військові об'єкти
• джерела іонізуючого випромінювання
• транспортування і тимчасове зберігання небезпечних
речовин за межами об'єкта
• транспортування небезпечних речовин
трубопроводами за межами підприємства
• діяльність, пов'язана з добувною промисловістю
(розвідка, видобуток у шахтах, кар'єрах, свердловинах)
• полігони для побутових відходів
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СХЕМАТИЧНІ РІВНІ ДИРЕКТИВИ SEVESO
Публічна інформація
Інспектування

Демонстрація в звітах з безпеки

НАСЛІДКИ ДВОСЕГМЕНТНОГО
ПІДХОДУ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЮТЬ
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ→
➢ Підприємства, у яких кількість
небезпечних речовин нижча від
встановленого нижнього порога, не
мають зобов’язань.
➢ Підприємства, у яких кількість
небезпечних
речовин
вища
від нижнього порога, повинні
звітувати перед місцевими органами
влади.
➢ Підприємства, у яких кількість
небезпечних
речовин
перевищує верхній поріг, мають
повні зобов’язання.

Підготовка
підприємством
системи керування
безпекою

Надання
підприємством звіту
про заходи безпеки

Створення
підприємством
внутрішнього
аварійного плану

Підготовка
компетентними
органами зовнішнього
аварійного плану

Залучення
громадськості
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ПРИЄДНАННЯ
УКРАЇНИ
ДИРЕКТИВИ SEVESO

ДО
Запобігання

аналогічні Seveso вимоги:
промисловим
▪ ведення реєстрів об’єктів підвищеної небезпеки (ОПН);
аваріям
▪ розроблення планів локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій
(ПЛЛАС) трьох різних рівнів для потенційно небезпечних об´єктів
(ПНО);
Готовність до
▪ розроблення Декларацій безпеки із оцінками рівня ризику, сценаріями
надзвичайних
ймовірних аварій, розрахунками очікуваних збитків від заподіяння
ситуацій
шкоди населенню та довкіллю для ОПН;
з метою ліквідації
▪ створення системи запобігання та оповіщення населення, робота із
наслідків
засобами масової інформації тощо
промислових аварій

Проблемні питання
❖Приєднання до Конвенції ЄЕК ООН про транскордонний
вплив промислових аварій
❖Необхідність врахування ефекту доміно, що призводять до
каскадних подій
❖адаптацію національного законодавства щодо регулювання у
сфері безпеки та управління ризиками
❖планування землекористування

Прийняття рішень
про розміщення
нових і значну
модифікацію
існуючих об’єктів

Інформація для
громадськості та її
участь

Системи сповіщення
про промислові аварії
експлуатація сумісних і
ефективних систем
повідомлення

ПЕРЕВАГИ ПРИЄДНАННЯ УКРАЇНИ ДО КОНВЕНЦІЇ
1) запобігання промисловим аваріям та мінімізація пов'язаних з ними витрат;
2) зміцнення потенціалу для вирішення проблем у сфері транскордонного забруднення
вод;
3) зміцнення співробітництва та сприяння отриманню інформації про можливі ризики
транскордонних аварій;
4) покращення транскордонної готовності та реагування на надзвичайні ситуації;
5) розвиток системи ліквідації промислових аварій, отримання міжнародної допомоги
для мінімізації наслідків;
6) отримання підтримки від спільноти, обмін досвідом та технологіями, передовою
практикою та інформацією;
7) отримання допомоги для зміцнення потенціалу кадрів та їх підготовки;
8) розвиток європейського права та політики в галузі промислової безпеки.
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АВТОЗАПРАВНІ СТАНЦІЇ МАЛИНОВСЬКОГО РАЙОНУ М. ОДЕСА
(масштаб 1:36780)
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СЦЕНАРІЇ РОЗВИТКУ АВАРІЙ З ВИКИДОМ ГОРЮЧОЇ РЕЧОВИНИ :

Схема «Дерева подій» локального руйнування ємності з нафтопродуктами на автозаправній станції
Пролив рідини (0,074)

Сценарій аварії
«Вогняна куля» (А6)

Імовірність
0,108

Пожежа – спалах:
Горіння проливу (А3)
Згорання хмари (А4)
Згорання хмари з розвитком
надлишкового тиску (А5)

0,367:
0,1862
0,1689
0,0119

Факел (А1)

0,322

Струмінь рідини (А2)

0,129

Пролив рідини

0,074

Без горіння (0,203)

Струмінь рідини (0,129)

Локальне руйнування
ємності та виток
нафтопродуктів (1,0)

Факел (0,322)

Пожежа (0,797)

Пожежа-спалах (0,367)

«Вогняна куля» (0,108)
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Seveso-підприємства

ПНО + ОПН

РОЗБІЖНОСТІ:
1.
2.

3.

4.

Seveso-підприємствами обмежені обов´язковою наявністю небезпечних хімічних речовин
Реєстри потенційно небезпечних і об´єктів підвищеної небезпеки визначаються чинним українським
законодавством (Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки», «Положення про Державний реєстр
потенційно небезпечних об'єктів», «Методика ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів»)
У випадках зберігання небезпечних речовин (сировини чи відходів) за межами підприємства, розкиду
промислових площадок з технологіями різного рівня небезпек, розташування крупних магістралей всередині
промислових зон по відношенню до об´єктів
Якщо Україна приєднається до Директиви без будь-яких змін та умов, то поза регулюванням залишаться
об'єкти:

✓ з небезпеками іонізуючого випромінювання
✓перевезення небезпечних речовин (автомобільний, залізничний, вантажно-розвантажувальний
та інший транспорт),
✓транспортування трубопроводами,
✓підприємства видобутку та збагачення корисних копалин,
✓ зберігання небезпечних речовин (сировини чи відходів) за межами підприємства,

✓полігони твердих відходів, в тому числі високотоксичних виробничих відходів.

СТАТТЯ
12
ДИРЕКТИВИ SEVESO
ПЛАНУВАННЯ
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ:
• контроль за землекористуванням
a)
при
виборі
майданчика
для
будівництва нових підприємств
b)
при
реконструкції
існуючих
підприємств
c) при розробленні нових проектів
(транспортні
маршрути,
місця
громадського користування, житлові
масиви)
• запровадження уповноваженими

органами із землекористування
процедур
технічного
консультування з питань ризиків

НЕОБХІДНІСТЬ ВРАХУВАННЯ НАСЛІДКІВ ПРОВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ
ДЛЯ ПРИРОДНО-ЛАНДШАФТНИХ СИСТЕМ ПО ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ
УКРАЇНИ
1.Поширення
пожеж,
особливо
військово-техногенного
походження,
2.Знищення значних лісових та степових масивів.
3.Забруднення небезпечними речовинами водних та земельних
ресурсів також відбувається на значних територіях.
4.Деструктивний вплив в першу чергу на геологічний
фундамент ландшафтів, зміни їх гідрогеологічних режимів.
5.Активації цілого комплексу таких явищ, як водно-вітрова
ерозія, підняття рівня ґрунтових вод, карст, зсуви та інші
небезпечні екзогенні геологічні процеси (НЕГП)
6.Знищення чи пошкодження природно-заповідного фонду,
зокрема, водно-болотних угідь, ушкодження екологічної мережи
країни, збитки видовому складу багатьох біогеоценозів суходолу
та природних водних об´єктів. Безповоротно втрачене
різноманіття ландшафтів в цілому.

1
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ДИНАМІКА ГЕОПРОСТОРОВОГО ПОШИРЕННЯ КАРСТОВОГО
ПРОЦЕСУ ЗА ПЕРІОД 2001 – 2020 РОКИ
1,2
(Іedu)н

(Rkarst)n

0,8

0,45
ΔSk.surf

1

1

(Іec.urb)н

0,4

0,6

0,8

Parameter value ΔSk.surf, thous. km2

Normalized indicator values

0,7

0,6

0,4

0,2

0,35

0,5
0,3

0,4

2
0,25

0,3

3

0,2

0,2
0,15
0,1

0

0,1

0

Zakarpats’ska

Regions are ranked by indicator (ΔSк.ter)n

Rivnenska

Khersonska

Chernivts’ska

Odesska

-0,1

0,05

-0,2

0

Normalized indicator values (Іec.urb)n

(ΔSк.ter)n

Необхідність додаткових досліджень НЕГП
• Загальним
фактором
активізації
карстопроявів виступає зміна характеру
землекористування, яка обумовлена змінами
рівнів залягання, потужності і ступеня
забрудненості ґрунтових вод, а також
водопроникності порід, що складають
водоносні горизонти. В свою чергу, рівень
залягання ґрунтових вод впливає на стійкість
товщі покритих карстових порід, збільшення
їх активної пористості, викликає зниження
щільності ґрунтів.
• Тому, в умовах військового ушкодження
ґрунтового
покриву
та
руйнування
гідрогеологічного
режиму
природних
ландшафтів активізація карстових процесів
представляє потенційну небезпеку для всіх
регіонів країни.

МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ
БЕЗПЕЧНОГО
ПЛАНУВАННЯ
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯМ

• ВРАХУВАННЯ ЧИННИКІВ зберігання небезпечних речовин
(сировини чи відходів) за межами підприємства, розкиду
промислових площадок з технологіями різного рівня небезпек,
характеру інфраструктури та географічного розташування крупних
магістралей всередині промислових зон по відношенню до об´єктів.
• Створення системи попередження виникнення каскадних процесів за
ефектом Доміно для декількох близько розташованих підприємств
(норми СЗЗ ????).
• Розроблення сценаріїв виникнення та розвитку можливих аварій, які
здатні виникнути навіть на невеликих підприємства з мінімальними
кількостями НР.
ВАЖЕЛІ:
✓ визначення відстані між об´єктами з урахуванням сценаріїв
аварійних ситуацій, розрахованих ризиків та критеріїв їх зонування;
✓ застосовування методів моделювання та штучного інтелекту для
оцінювання ймовірності аварій за найгіршім сценарієм з
найбільшими наслідками;
✓ застосування геоінформаційних технологій для зонування ризику
дозволяє реалізувати прив'язку розрахованих зон ризику із
врахуванням змінених форм рельєфу та клімату

Висновки
• Перебудови національної системи екологічної та техногенної безпеки має відбуватись на основі
досвіду та тенденцій ЄС

• Врахування ефекту Доміно в планах землекористування, особливо для ряду щільно розташованих
підприємств, на основі чіткого визначення відстані між об´єктами з урахуванням ризиків та критеріїв
їх зонування.
• Плани землекористування з погляду пом´якшення наслідків аварій, зменшення вразливості населення
та природного середовища, вимагають кардинальних змін самого поняття «промислова зона» та
відповідних нормативів щодо встановлення її границь та правил виносу підприємств за межі міст
• Планування землекористування, особливо для будування нових житлових високоповерхових масивів
та об´єктів економіки, транспортних мереж, має враховувати стан територій уражених ЕГП.
• Необхідність врахування в системах техногенної безпеки зростання ймовірностей виникнення
техногенних аварій під впливом природних лих, особливо гідрогеологічного характеру.
Розроблення заходів контролю за промисловими аваріями, планів чи інших правил допустимого
використання землі за межами підприємства мають ґрунтуватися на ризик-орієнтованих підходах,
на критеріях прийнятності ризику.
Основні зусилля мають бути спрямовані на встановлення нормативно-правової та технічної
основи визначення докладних та конкретних критеріїв ризику, які матимуть як науковий, так і
суспільний контекст.
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