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ОЦІНКА ЗБИТКІВ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

ТЕХНОГЕННОГО І ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ 

 

Україна є найбільш критичним регіоном Європи за техногенним 

навантаженням та потенційною небезпекою шкідливих виробництв для населення 

і навколишнього природного середовища. Це стає об’єктивними причинами 

збільшення кількості аварій і катастроф природного та техногенного характеру. 

Успішне запобігання виникненню НС та ліквідація їх наслідків неможливі 

без урахування екологічних, соціально-економічних передумов.  

Сьогодні населення та територія України перебувають під значним 

негативним впливом техногенних і природних чинників, які призводять до 

надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, загибелі людей на виробництві і в 

побуті, погіршення умов життєдіяльності населення, забруднення довкілля та 

значних економічних збитків. 

Класифікація надзвичайних ситуацій впроваджена в Україні з метою 

забезпечення організаційної взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої 

влади, підприємств, установ та організацій у процесі вирішення питань, 

пов’язаних з надзвичайними ситуаціями, ліквідацією їх наслідків та веденням 

державної статистики. 

Зростання антропогенного та техногенного тиску на навколишнє природне 

середовище підводить суспільство до критичної межі виживання. Забезпечення 

сталого соціально-економічного розвитку регіону, держави, планети 

безпосередньо пов’язане зі створенням сприятливих умов для відтворення 

довкілля, гармонійної життєдіяльності суспільства і стійкого розвитку економіки. 

Щорічно в Україні виникає близько 1000 надзвичайних ситуацій природного та 

техногенного характеру. 

Надзвичайна ситуація – порушення нормальних умов життя і діяльності 

людей на окремій території чи об’єкті на ній або на водному об’єкті, викликане 



аварією, катастрофою, стихійним лихом чи іншою небезпечною подією, зокрема 

епідемією, епізоотією, епіфітотією, пожежею, що призвело (може призвести) до 

виникнення великої кількості постраждалих, загрози життю та здоров’ю людей 

яка привела(може привести) до загибелі людей та значних матеріальних втрат. 

Рівень природно-техногенної безпеки України значною мірою зумовлений 

надмірними техногенними навантаженнями на природне середовище. Промислові 

райони являють собою зони з надзвичайно високим ступенем ризику виникнення 

аварій та катастроф техногенного походження.  

Залежно від завданої шкоди усі збитки поділяються на види залежно від 

завданої фактичної шкоди, зокрема від:  

 втрати життя та здоров'я населення;  

 руйнування та пошкодження основних фондів, знищення майна та продукції;  

 невироблення продукції внаслідок припинення виробництва;  

 вилучення або порушення сільськогосподарських угідь;  

 втрат тваринництва;  

 втрати деревини та інших лісових ресурсів;  

 втрат рибного господарства;  

 знищення або погіршення якості рекреаційних зон;  

 забруднення атмосферного повітря;  

 забруднення поверхневих і підземних вод та джерел, внутрішніх  

 морських вод і територіального моря;  

 забруднення земель несільськогосподарського призначення;  

 а також збитки, заподіяні природно-заповідному фонду. 

Відповідно до територіального поширення та обсягів заподіяних або 

очікуваних економічних збитків, кількості людей, які загинули, за 

класифікаційними ознаками визначаються чотири рівні НС: державний, 

регіональний, місцевий, об'єктовий. 

 

 



Література 

1. Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI. 

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 № 368 “Про 

затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру за їх рівнями”. 

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 175 “Про 

затвердження Методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій 

техногенного і природного характеру”. 

4. Бикова О.В. та ін. Основи цивільного захисту: Навч. посібник; за заг. 

ред. канд. іст. наук М.В. Болотських. – К.: МНС України, Ун-тет цивільного 

захисту України, Ін-тут держ. упр. у сфері цивільного захисту, 2008. – 223 с. 


