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Конвенція про промислові аварії 
• Прийнята у 1992 р., вступила в силу у 2000 р.
• Переговори по Конвенції проводились країнами-членами ЄЭК ООН у 

зв'язку із декількома серйозними промисловими аваріями з  
транскордонними наслідками (наприклад, забруднення після аварії на 
підприємстві Sandoz у Швейцерхалле у 1986 р., яке вплинуло на  усі 
країни нижче за течією р. Рейн)

• Призначена для захисту людей та довкілля від промислових аварій
• Допомагає Сторонам у запобіганні промислових аварій, у забезпеченні 

готовності до них та у реагуванні на них 
• Головна увага приділяється транскордонному  співробітництву
• 41 Сторона



Статус ратифікації:  41 Сторона  (включаючи 
ЄС) 



Охоплення Конвенції 
Якими аваріями займається Конвенція?
• з присутністю небезпечних видів діяльності 

(виробництво, використання, збереження, 
поводження з небезпечними речовинами або їхнє 
видалення) 

• які можуть призводити до транскордонних 
впливів

Перелік речовин та категорій речовин включений 
до Додатку I до Конвенції. Цей додаток був 
доповнений на восьмому засіданні Конференції 
Сторін (грудень 2014 р., Женева) 

Приклади небезпечних видів діяльності:
• Підприємства - виробники добрив
• Хімічні підприємства
• Нафтосховища



Встановлення небезпечних видів діяльності 

 Трьох-стадійний процес
1. Чи присутні на об'єкті будь-які речовини з Додатку I?
 Речовини в загальних категоріях
 Конкретні речовини

2. Чи присутні такі речовини у кількостях, що перевищують 
граничні кількісті у Додатку  I?
3. Чи є вірогідність транскордонних впливів у випадку 
виділення цих речовин?               визначається 
шляхом застосування критеріїв розташування



Критерії розташування

В яких місцях шукати небезпечну діяльність?

Повітряний маршрут:
В межах 15 кілометрів від кордону для діяльності з присутністю 
речовин, які можуть викликати: 

- пожежу, або 
- вибух, або 
- виділення токсичних речовин у повітря у випадку аварії



Критерії розташування

В яких місцях шукати небезпечну діяльність?

Водний маршрут:

На березі або в межах басейнів транскордонних або  
прикордонних річок, транскордонних або міжнародних озер, або 
в межах басейнів транскордонних підземних вод - для діяльності 
з присутністю:
• Токсичних речовин* 
• Високотоксичних речовин*  
• Окислювальних речовин * та
• Речовин, небезпечних для водного середовища* 

які можуть потрапляти у водотоки внаслідок аварії та досягати іншої країни протягом 2 днів 
при середній швидкості течії

*Термінологія не відповідає переглянутому Додатку I 



Критерії розташування: повітряний та водний 
маршрути

15 км

Період переносу у 2 дні при 
середній швидкості течії



Стаття 5. Добровільне розповсюдження дії

Зацікавлені Сторони мають, за ініціативою будь-якої з них, 
проводити обговорення питання, чи потрібно розглядати ту чи 
іншу діяльність, що не охоплюється Додатком I, в якості 
небезпечної діяльності
У разі досягнення зацікавленими Сторонами домовленості з 
цього питання, ця Конвенція або будь-яка її частина 
застосовуються до такої діяльності як до небезпечної діяльності 



Правові вимоги до визначення та 
повідомлення про небезпечну діяльність 

“З метою проведення заходів запобігання ... Сторона 
походження вживає ... заходів для визначення небезпечних 
видів діяльності ... та забезпечує повідомлення потенційно 
уразливих Сторін про будь-яку таку заплановану чи вже 
здійснювану діяльність” (Стаття 4, п. 1)



Повідомлення: 2 різних терміни! 
Повідомлення про 
небезпечну діяльність
• Ст. 4 п. 1
• Запобігання 

Повідомлення про 
промислову аварію
• Ст. 10 п. 2
• Реагування
• IAN - Система повідомлення 

про промислові аварії -
https://www2.unece.org/ian

Повідомлення про небезпечну діяльність - це 
не те саме, що повідомлення про 

промислову аварію!

https://www2.unece.org/ian


Застосування Конвенції

• Запобігання промислових аварій, які можуть викликати  
транскордонні впливи, забезпечення готовності до них та 
реагування на них 

• Платформа для співпраці (підтримка реалізації, взаємна 
допомога, дослідження та розробки, обмін інформацією   
та технологіями)



Інституційні структури та структури державного управління: 
координація та співпраця між державними органами, 
промисловістю та громадськістю

промисловість надзвичайні
ситуації

охорона 
довкілля

внутрішні 
справи

Компетентний орган

Місцевий рівень

Регіональний рівень

інше



Ключові зобов'язання 

• Визначення та повідомлення про небезпечну 
діяльність

• Розробка і реалізація політики, стратегій та 
заходів для:
• Запобігання промислових аварій
• Забезпечення готовності до надзвичайних ситуацій
• Реагування на надзвичайні ситуації, включаючи 

повідомлення про  промислові аварії та взаємну 
допомогу

• Інформування громадськості та її участь 



Інформування громадськості та її 
участь (ст. 9 Конвенції)
• Повинна надаватись адекватна інформація для 

громадськості у  місцях, які можуть постраждати від 
промислової аварії, пов'язаної з небезпечною  діяльністю

• Громадськості повинна надаватись можливість для участі у 
відповідних процедурах у зв'язку із запобіганням та 
готовністю

• Можливості для громадськості постраждалої Сторони мають 
бути такими ж, як і  можливості для громадськості Сторони 
походження

• Доступ до правосуддя



Переваги статусу Сторони Конвенції

Сторони Конвенції завдяки взаємодії та взаємній допомозі досягають:
• Підвищеного рівня безпеки на промислових об'єктах;
• Скорочення ризику виникнення промислових аварій та, відповідно, підвищення 

рівня промислової безпеки; 
• Мінімізації витрат, пов'язаних з промисловими аваріями;
• Зміцнення потенціалу для вирішення проблем, пов'язаних з транскордонним 

забрудненням  вод;
• Зміцнення регіональної співпраці та обмін інформацією;
• Покращення транскордонної готовності та реагування на надзвичайні ситуації;
• Отримання підтримки від спільноти Сторін;
• Отримання допомоги для зміцнення потенціалу та підготовки кадрів, для обміну 

досвідом, кращою практикою, технологіями та                                                                              
інформацією

• Вплив на розвиток міжнародного договірного                                                                             
права та політики;

• Внесок у справу миру, безпеки та виконання                                                                  
глобальних зобов'язань;

• Допомога у виконанні глобальних зобов'язань                                                                                  
за Сендайською рамковою програмою.



Дякую за увагу!
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