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для здобувачів освіти. Програма та порядок проведення вступного інструктажу з безпеки 

життєдіяльності затверджується наказом керівника закладу освіти. 
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Залізничний транспорт України забезпечує понад 82 % вантажних і майже 50 % 

пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. Україна займає 

четверте місце за обсягами вантажних перевезень на Євразійському континенті, 

поступаючись лише залізницям Китаю, Індії та Росії. Зростаюча напруженість роботи 

залізничного транспорту України потребує гармонійного поєднання технічного розвитку 

рухомого складу й інфраструктури залізниць із удосконаленням та реорганізацією 

системи запобігання й ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на транспорті. 
Особливої актуальності набуває ця проблема стосовно об’єктів, які перебувають в 

експлуатації понад 25 років. Згідно статистичних даних про українські залізниці за 

останні роки основні виробничі фонди ПАТ «Укрзалізниця» зношені більше, ніж на 90 %, 

зокрема це стосується рухомого складу (рис. 1).  

 
Рисунок 1 - Зношеність наявного парку рухомого складу Укрзалізниці 

Потребують заміни більше 20 % залізничних колій, 16 % із яких перебувають в 

аварійному стані. Відпрацювали нормативний строк і підлягають списанню понад 85,9 % 

вагонів електро- і 97 % дизельних поїздів. Особливу тривогу викликає незадовільний стан 

відомчих під’їзних залізничних колій, по яких транспортують хімічно-, пожежо- й 

вибухонебезпечні речовини. До основних факторів ризику на залізничному транспорті 

належать перевезення великої кількості небезпечних вантажів (до 3 926 найменувань). Під 

час транспортування таких вантажів, як скраплені гази, легкозаймисті, вибухонебезпечні, 

отруйні та радіоактивні речовини, виникають витоки, вибухи, наслідком чого є зараження 

навколишнього середовища.  
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Одним із структурних підрозділів апарату управління ПАТ «Укрзалізниця» є 

Департамент безпеки руху, завданнями якого є наступні: ведення обліку й здійснення 

аналізу причин катастроф, аварій, інцидентів, інших надзвичайних ситуацій й дорожньо-

транспортних пригод, незаконних втручань у діяльність залізничного транспорту, 

контроль за розробленням і виконанням профілактичних заходів щодо їх попередження; 

перевірка готовності аварійно-відновних формувань регіональних філій ПАТ 

«Укрзалізниця» до ліквідації наслідків катастроф, аварій, інших транспортних подій та 

надзвичайних ситуацій.  

Якісне підвищення безпеки руху поїздів, що обумовлено сучасними вимогами, 

можливе лише за умови вдосконалення елементів  
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Ідея про необхідність систематичного збору, зберігання та обробки екологічних 

даних була остаточно сформована в 1960-х роках. На конференції ООН з навколишнього 

середовища в Стокгольмі (1972 р.) поняття «моніторинг» трактувалося як складна система 

спостереження, оцінки та прогнозування змін стану довкілля під впливом антропогенних 

чинників. Нині вони представляють серію регіонально та хронологічно розташованих 

спостережень за компонентами біосфери. 

Останнім часом в Україні спостерігається тенденція до збільшення кількості 

надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру. Це зумовлює необхідність 

вивчення стану техногенно-екологічної небезпеки для людини з метою запобігання та 

недопущення вилучення матеріально-технічних, фінансових, людських та інших ресурсів, 

розробки планів дій у разі їх виникнення. 

Системи моніторингу – це відкриті інформаційні системи, в яких пріоритетним є 

захист інтересів важливих для людини та суспільства, захист охорони природних 

екосистем. Запобігання серйозним змінам екологічного стану довкілля та запобіганню 

аномальних екологічних умов. Наглядовий, лабораторний та інший контроль включає 

збір, обробку та передачу інформації про умови навколишнього середовища, забруднення 

харчових продуктів, харчову сировину, корм для тварин, воду, радіоактивні та хімічні 

речовини, інфекції, інфекційні захворювання та інші небезпечні біологічні агенти [1] . 

Найважливішою частиною моніторингу є підготовка управлінських рішень, які 

передбачають своєчасне виявлення ризикових процесів та розробку рекомендацій щодо 

запобігання розвитку передбачуваних негативних тенденцій. Також, усунути або 

мінімізувати негативні наслідки взаємодії об’єктів із навколишнім середовищем. 

Компенсаційні заходи, пов'язані із заподіянням шкоди природному та соціальному 

середовищу. Метою системи моніторингу є: 

- підвищити рівень досліджень та знань про екологічний стан довкілля; 

- підвищити ефективність та якість інформаційного обслуговування клієнтів на всіх 

рівнях; 

- підвищити якість обґрунтування природоохоронних заходів та ефективність їх 

виконання; 

- сприяти розвитку міжнародного співробітництва у сферах охорони навколишнього 

середовища, раціонального використання природних ресурсів та екологічної безпеки [2]. 

Організації, підприємства та установи незалежно від їх підпорядкування та форм 

власності зобов’язані здійснювати екологічний контроль за виробничими процесами та 
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