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Протягом 2009-2014 рр. в Інституті географії НАН України вперше в державі створено Атлас природних, техногенних, 
соціальних небезпек виникнення надзвичайних ситуацій в Україні. Мета Атласу – здійснення регіонального аналізу 
потенційних небезпек і ризиків на території держави. 143 карти Атласу структуровано у 5 розділів: Вступ; Передумови 
потенційних витоків надзвичайних ситуацій; Небезпеки можливого погіршення умов проживання населення і роботи 
підприємств; Надзвичайні ситуації в Україні; Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій. Карти Атласу представлені 
в електронному вигляді на майстер-диску у форматі SWF (Adobe Flash). Для створення Атласу використано технологію 
електронної версії Національного атласу України. Означено завдання, які можна вирішувати за допомогою створеного 
Атласу.
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During the 2009-2014 at the Institute of Geography of Ukraine NAS for the first time in the history of country the Atlas of natural, 
technogenic and social emergency hazards was created in Ukraine. The purpose of the Atlas is to provide regional analysis 
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Вступ
Існування сучасної цивілізації неможливе без 

прояву наслідків цього процесу. Надзвичайні си-
туації (далі – НС), спочатку природного, а пізніше 
– і природно-техногенного характеру, є тим зна-
ком оклику, яким природа застерігає людей від са-
мознищення. Кожен із проявів НС має змушувати 
людство задуматися над питанням, якими є межі 
можливого втручання у збалансоване природою 
функціонування усіх систем на нашій планеті. На 
жаль, у своїх намаганнях «покращити» ідеальне, 
людство зайшло уже так далеко, що зупинитися 
практично неможливо. Залишається долати наслід-
ки його непродуманих дій – техногенних аварій, 
прояву несприятливих природних процесів і явищ, 
соціальних зіткнень – та намагатися щось змінити 
у власному світогляді, аби запобігти невідворотній 
глобальній катастрофі.

Кількість НС світового та регіонального виміру, 
виникнення яких було зумовлене природними та 
соціальними чинниками, протягом останнього 
десятиріччя помітно зросла. Загалом у світі 
зареєстровано тисячі НС різного рівня. Потужні 
землетруси, посухи, урагани, торнадо, цунамі, 
повені, аварії різного типу, в т. ч. і на атомних 

електростанціях, масові протести, теракти, вуличні 
безчинства та сутички молодіжних угруповань зав-
дали величезних матеріальних збитків і призвели 
до значних людських жертв.

Активізація прояву НС та їх негативних наслід-
ків давно змусила управлінців задуматись щодо 
шляхів їх запобігання. Попереду, як і у більшості 
випадків, йшли науковці, які почали вивчати сти-
хійні явища як процес взаємодії екстремального 
природного явища у його фізичних параметрах 
інтенсивності впливу на соціально-економічний 
розвиток території. Пізніше ці процеси поглиблю-
вались з урахуванням наслідків небезпечної діяль-
ності людини.

В українському законодавстві надзвичайні си-
туації техногенного і природного характеру – це 
порушення нормальних умов життя і діяльності 
людей на окремій території чи об’єкті, або на вод-
ному об’єкті, що викликане аварією, катастрофою, 
стихійним явищем або іншою небезпечною подією, 
в т. ч. епідемією, епізоотією, пожежею, яке 
призвело (або може призвести) до неможливості 
проживання населення на території чи об’єкті, 
ведення там господарської діяльності, загибелі 
людей та / або значних матеріальних збитків [1].
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Серед багатьох наук географія та картографія, 
які традиційно і давно досліджують земний прос-
тір, приділяють значну увагу оцінюванню й кар-
тографуванню НС. Ступінь такого порушення 
розвитку геосистем оцінюється через дослідження 
розірваних або пригнічених взаємозв’язків між 
окремими їх складовими, які виникають після 
прояву певної небезпеки і можуть призвести до 
втрати якості та природних екологічних власти-
востей компонентів природи або їх знищення, поя-
ви людських втрат і втрат живих організмів, погір-
шення здоров’я людей та умов їх життєдіяльності.

Основні підходи до оцінювання ризиків науков-
цями та управлінцями узгоджено. В їх основі ле-
жать три головні поняття: 

– запобігання надзвичайних ситуацій;
– готовність до ліквідації можливих негативних 

наслідків; 
– механізм реагування на надзвичайні ситуації.
Серед багатьох дієвих методів оцінювання ри-

зиків НС активно використовують ГІС-технології, 
результатом застосування яких є електронні карти. 
У світі такі системи функціонують завдяки роботі 
відповідних кризових центрів, створюються від-
повідні тематичні атласи різного типу, окремі 
карти тощо.

Основним об’єктом картографування, як пра-
вило, є потенційні джерела небезпеки природного, 
природно-антропогенного чи техногенного типу.

Україна з певним запізненням, порівняно з 
іншими державами, здійснила регіональний аналіз 
розташування потенційних об’єктів, що становлять 
загрозу для життєдіяльності людини.

Рисунок 1. Україна. Надзвичайні ситуації за рівнем прояву (1997-2013 рр.)

У нашій державі функціонує близько 15 тис. 
потенційно небезпечних об’єктів, щорічно ство-
рюється майже 800 млн т відходів (накопичено уже 
близько 36 млрд т, серед них – багато небезпечних). 
Небезпечним є і фактор зношеності основних 
фондів підприємств, що нерідко досягає 90%, та 
застарілі технології виробництв [2, 4].

Необхідність створення Атласу природних, 
техногенних і соціальних небезпек виникнення 
надзвичайних ситуацій в Україні постала гостро 
у зв’язку з усвідомленням суспільством і управ-
лінцями держави величезних небезпек для життя 
людини, збільшенням їх шкоди та ускладненням 
наслідків. За різними оцінками, в Україні щоро-
ку трапляється близько 200-300 НС різних рівнів: 
державного, регіонального, місцевого та об’єкто-
вого (рис. 1). Вони мають різні причини формуван-
ня (рис. 2) та значні негативні наслідки.

На сучасному етапі характерною особливіс-
тю організації усіх сфер людської діяльності в 
нашій державі, на жаль, є не запобігання НС, а 
локалізація та ліквідація їх наслідків. Аналогічний 
підхід спостерігається й у випадку розв’язання 
конфліктів, що мають в основі потенційні об’єкти 
природного чи екологічного характеру. Нерідко 
об’єкти потенційного витоку небезпек важко 
розділити як за походженням, так і за їх активністю. 
Тому пошуки запобігання не викликають потреби 
детального вивчення передумов та чинників їх 
формування та розвитку.

При створенні Атласу НС розробники спира-
лись на ідеї та положення Національного атласу 
України [6]. Доцільність створення цього карто-
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Рисунок 2. Україна. Надзвичайні ситуації за характером виникнення (1997-2013 рр.)

графічного твору зумовлена проблемою карто-
графічного відображення найболючіших і най-
гостріших для сучасності проблем, пов’язаних із 
можливими джерелами надзвичайних ситуацій, 
а також підтверджена відповідним Законом «Про 
основи національної безпеки України» (№964-IV 
від 19.06.2003 р.), в якому є відповідні тлумачен-
ня термінів стосовно можливих об’єктів картогра-
фування та їх класифікації, а головне – визначено 
актуальність різних заходів щодо реалізації цього 
закону [7].

Мета створення Атласу і особливості її 
реалізації

Атлас НС став результатом співпраці науковців 
та управлінців-фахівців географічного профілю 
НАН України та Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій, поєднавши географічний 
підхід науковців та управлінський досвід службов-
ців. Саме така співпраця, що базується на все-
охоплюючому аналізі передумов, факторів та 
чинників можливого виникнення НС науковцями 
та швидкому реагуванні на можливі, наявні або 
прогнозовані загрози управлінцями, повинна 
лягти в основу ефективного запобігання НС, яке 
має прийти на заміну теперішній переважаючій 
локалізації НС та ліквідації їх наслідків.

М е т о ю  розроблення Атласу надзвичайних 
ситуацій в Україні є узагальнення уявлень про 
можливості виникнення і розвитку надзвичайних 
ситуацій, забезпечення доступності візуального 

сприйняття та аналізу цієї інформації для широ-
кого кола користувачів, включаючи представників 
органів державного і місцевого управління, осві-
тян, науковців, неурядових організацій, громад-
ськості, міжнародної спільноти.

Щоб реалізувати поставлену мету в концепції 
Атласу і подальших діях було виконано такі 
з а в д а н н я :

а) створено базу даних потенційно небезпечних 
явищ, об’єктів і процесів, які є (або можуть бути) 
рушійними чинниками виникнення ризиків НС;

б) створено просторово упорядковані картогра-
фічні моделі можливих небезпек виникнення НС 
природного, техногенного, екологічного, соціаль-
ного й медико-біологічного характеру;

в) укладено електронні карти для публікації у 
вигляді електронного атласу на CD (рис. 3).

В основу картографічного моделювання умов 
виникнення НС було покладено відповідні засад-
ничі принципи, з огляду на які розроблено струк-
туру та здійснювалося тематичне наповнення карт 
Атласу за відповідними розділами.

Основні п р и н ц и п и  створення Атласу:
а) цілеспрямованість: процес картографування 

був орієнтований на виявлення і просторове відоб-
раження основних чинників, які впливають на 
формування умов виникнення НС, їх прояв, про-
ведення запобіжних заходів і ліквідацію наслідків.

б) цілісність і поліструктурність, що сприяв 
розкриттю взаємозалежностей та взаємодій між 
окремими об’єктами, явищами та процесами;
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в) вибірковості, якого дотримувалися в процесі 
дослідження й оцінювання різних видів НС (при-
родного, техногенного походження і т. п.);

г) часткова невідповідність: безпосереднє 
сприйняття об’єкта чи явища відрізняється від зна-
кової системи відображення їх на картах з певними 
умовностями та спрямованою генералізацією: в 
разі введення нової додаткової інформації отриму-
ється значно більше характеристик, ніж у випадку 
прямого сприйняття (економічні, соціальні показ-
ники тощо);

д) структуризації та членування геосистем, 
який сприяв цілеспрямованому картографуванню 
та просторовому дослідженню окремих факторів, 
що спричинюють ризик природних, техногенних 
та інших НС;

е) достовірності інформації, яка ґрунтувалася 
на статистичній інформації, результатах польових 
спостережень і наукових досліджень;

є) оперативності надання просторових знако-
вих комбінацій, які формують картографічні образи 
оцінювання передумов виникнення можливих НС, 
пов’язаних із наявними природними і технічними 
об’єктами та явищами.

Структура Атласу (табл. 1) є відображенням ро-
боти науковців, що базувалася на названих прин-
ципах дослідження. Розробники Атласу проаналі-
зували передумови виникнення НС в Україні, що 
втілилося у вміщенні карт, присвячених висвітлен-
ню особливостей природних умов (рельєфу, гідро-
графічної мережі, клімату, рослинності та ін.), тех-
ногенної небезпеки, соціально-економічного стану 
(поселенської, промислової, сільськогосподарської 
та транспортної освоєності території), забрудне-
ності території внаслідок аварії на ЧАЕС тощо.

Атлас вміщує 143 карти різного масштабу, до 
кожного розділу додається пояснювальний текст, 
графіки, таблиці, різноманітні світлини.

В Атласі подано загальну характеристику ПЕ-
РЕДУМОВ ПОТЕНЦІЙНИХ ВИТОКІВ НАДЗВИ-
ЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, що відображено на картах 
розділів: «Природні умови» (рельєф, гідрогра-
фічна мережа, клімат, рослинність та інші складо-
ві геосистеми), «Соціально-економічний стан» 
(поселенська, промислова, сільськогосподарська 
і транспортна освоєність території), «Забрудне-
ність території внаслідок аварії на ЧАЕС».

П’ять основних розділів Атласу вміщують кар-
ти, що відображають різнопланові НЕБЕЗПЕКИ 
МОЖЛИВОГО ПОГІРШЕННЯ УМОВ ПРОЖИВАН-
НЯ НАСЕЛЕННЯ І РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВ.

У розділі «Природні небезпеки та ризики» 
значну увагу приділено аналізу та картографічному 
відображенню чинників можливих ризиків і 
небезпек, зумовлених процесами на поверхні 

суходолу (гравітаційні процеси, розломи 
земної кори, підтоплення, карстові провали, 
паводки та водопілля та ін.), несприятливими 
метеорологічними явищами (хуртовини, ожеледь, 
град, гроза та шквали, дуже сильний дощ, 
злива, снігопад, туман та ін.) (рис. 4), природно-
біотичними та іншими чинниками (забруднення 
ґрунту, стан лісів та біорізноманіття, поширення 
тварин-шкідників та паразитів).

Україна за насиченістю території промислови-
ми об’єктами перевищує розвинені європейські 
держави. Значну частину з них становлять по-
тенційно небезпечні підприємства, пов’язані з ви-
робництвом, переробкою та зберіганням сильно-
діючих отруйних, вибухо- і пожежонебезпечних 
речовин. З огляду на це у розділі «Техногенні 
небезпеки та ризики» висвітлено ті небезпеки 
НС, що зумовлені концентрацією промислових 
об’єктів, зношеністю основних засобів вироб-
ництва, накопиченням відходів тощо (рис. 5).

Особливе місце у висвітленні можливих небез-
пек виникнення надзвичайних ситуацій в Україні 
виділено для чинників соціального спрямування 
(розділ «Соціальні небезпеки та ризики»). 
Нині важливість і актуальність детального ви-
світлення соціальних чинників виникнення НС 
підкріплюється епохальною світоглядною транс-
формацією українського суспільства. Ця особли-
вість пов’язана з тим, що значна частина надзвичай-
них ситуацій спровокована діяльністю людини, а 
тому детальний аналіз особливостей розселення 
населення, його щільності, зміни чисельності та 
інших характеристик є необхідною передумовою 
виявлення чинників виникнення НС.

Крім того, соціальні чинники легше, ніж природ-
ні, техногенні та екологічні, піддаються управлінню, 
тому їх розвитку можливо оперативніше запобіг-
ти, спрогнозувати та врегулювати за допомогою 
інструментів державного управління. Це дає мож-
ливість мінімізувати їх роль у виникненні НС, що 
сприятиме зменшенню масштабів та скороченню 
проявів останніх на території України.

Картографічні пошуки відображення соціаль-
них чинників виникнення НC реалізовані у картах, 
присвячених висвітленню особливостей політич-
ної та етнічної структури суспільства, концентра-
ції та депопуляції населення, соціально-економіч-
них умов життя населення, рівня соціальної 
стійкості суспільства, захворюваності населення, 
доступу до якісних ресурсів навколишнього сере-
довища (рис. 6).

Розробники Атласу не обмежилися регіональ-
ним аналізом чинників виникнення НС, а й висвіт-
лили їх хронологію в Україні, особливості інфра-
структурного забезпечення ліквідації наслідків, 
втрати та збитки від НС (блок «НАДЗВИЧАЙНІ 
СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ»). 
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ВСТУП

ПЕРЕДУМОВИ ПОТЕНЦІЙНИХ ВИТОКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Природні умови
Соціально-економічний стан
Забрудненість території внаслідок аварії на ЧАЕС
НЕБЕЗПЕКИ МОЖЛИВОГО ПОГІРШЕННЯ УМОВ ПРОЖИВАННЯ НАСЕЛЕННЯ І РОБОТИ 
ПІДПРИЄМСТВ
Природні небезпеки та ризики

– зумовлені ендогенними процесами
– зумовлені екзогенними процесами
– зумовлені несприятливими гідрометеорологічними явищами
– зумовлені природно-біотичними та іншими чинниками

Техногенні небезпеки та ризики
– зумовлені концентрацією промислових об’єктів та зношеністю основних засобів виробництва
– зумовлені станом об’єктів житлово-комунального господарства 
– зумовлені накопиченням відходів 

Соціальні небезпеки та ризики
– зумовлені суспільно-політичними чинниками
– зумовлені демографічними чинниками
– зумовлені концентрацією населення
– зумовлені соціально-економічними чинниками життя населення
– зумовлені рівнем соціальної стійкості суспільства
– зумовлені захворюваністю населення
– зумовлені доступом до якісних ресурсів навколишнього середовища

НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ 
Хронологія надзвичайних ситуацій (2000-2013 рр.)
Інфраструктурне забезпечення ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
Втрати та збитки від надзвичайних ситуацій

ЗАПОБІГАННЯ ВИНИКНЕННЮ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Збереження природного середовища
Організація системи запобігання можливим аваріям та ліквідації їх наслідків

Таблиця 1. Структура Атласу природних, техногенних, соціальних небезпек виникнення 
надзвичайних ситуацій 

Проведений ретроспективний  аналіз НС, що 
мали місце на території України у 1997 – 2013 рр., 
свідчить, що в багатьох  випадках причиною їх 
виникнення є людський фактор. У такій ситуації 
безпека людини і навколишнього середовища стає 
найважливішим критерієм, що  характеризує якість 
життя і стан економіки суспільства.

Заключний блок «ЗАПОБІГАННЯ ВИНИКНЕН-
НЮ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ» Атласу вміщує 
карти, присвячені збереженню природного сере-
довища, ті, що демонструють дислокацію органів 
управління Державної служби України з надзви-
чайних ситуацій, сил, засобів запобігання та лікві-
дації НС, моніторингу, оцінки та їх прогнозування.

Отримання просторової і систематизованої 
інтерпретації знань про умови виникнення НС, 
напрями діяльності суспільства щодо запобігання 
їх проявам є важливим завданням національного 
значення для держави. Така інформація сприяє 
розробленню запобіжних заходів, завдяки яким 
можна уникнути НС, ліквідувати їхні наслідки, 
цілеспрямовано інформувати громадян про ризики 
НС. Вона дає змогу оцінювати наявність відхилень 
від нормального стану природних чи технічних 
об’єктів, загрози їхніх руйнацій, можливу загибель 
людей чи порушення умов їхнього життя, запо-
діяння прямих і опосередкованих матеріальних 
збитків, погіршення екологічних властивостей 
компонентів природи.
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Рисунок 3. Титульна сторінка Атласу природних, техногенних, соціальних небезпек 
виникнення надзвичайних ситуацій (електронна версія)

Рисунок 4. Україна. Смерч і сильний вітер
Упорядковано С.О. Западнюк за [5, 8]



Український географічний журнал  - 2015, №  256

Рисунок 5.  Україна.Токсичні промислові відходи
Автори: Т.І.Козаченко, Т.М.Барабаш

Рисунок 6. Україна. Якість питної води з джерел централізованого питного 
водопостачання

Автор К.А. Поливач



Український географічний журнал  - 2015, № 2 57

Розробники пілотної версії Атласу в його 
методологію заклали підходи антропоцентричної 
концепції можливого прояву НС: їх сутність роз-
глядається лише як вплив на людину та її життє-
діяльність. При цьому є розуміння, що людина 
живе в певному ландшафті, компоненти якого 
теж зазнають негативного впливу, змінюються, 
втрачають свої природні властивості. Посилення 
відображення можливого впливу НС на їх стан є 
перспективою подальшої роботи. 

Щоб зменшити збитки від техногенних та сти-
хійних лих, потрібно оперативніше і надійніше 
прогнозувати техногенні та природні катастрофи, 
їх руйнівні наслідки, а також економічно обґрун-
товувати адекватні контрзаходи на національному 
та регіональному рівнях. Забезпечення безпеки на-
селення у місцях підвищеного техногенного і при-
родного ризику має ґрунтуватися на достовірній 
і повній інформації про умови його життєдіяль-
ності. 

У сучасних умовах взаємозалежності економіч-
них, соціальних та екологічних процесів органам 
влади потрібен адекватний інструментарій для 
оперативного контролю за станом підпорядкова-
них об’єктів і регіонів з метою прогнозування ри-
зиків і прийняття альтернативних рішень, обґрун-
тування заходів щодо мінімізації ймовірних втрат і 
непродуктивних витрат. 

Таким інструментарієм є сучасні геоінформа-
ційні технології, за допомогою яких можна ефек-
тивно інформаційно підтримати прийняття управ-
лінських рішень щодо запобігання і реагування на 
надзвичайні ситуації різного походження. Принци-
пова перевага цих технологій – можливість комп-
лексно інформаційно відображати й оперувати 
просторово розподіленими, різнорідними та ди-
намічними чинниками техногенного, природного і 
соціального ризику з урахуванням їх взаємозв’яз-
ків і взаємовпливів на всіх рівнях управління. 

У процесі виконання досліджень по цій темі 
створено майстер-версію Атласу НС класичного 
типу (Атлас НС1), що містить карти у форматах 
SWF (Adobe Flash) і растрового 4-рівневого квад-
ро-дерева. Для створення Атласу НС1 викорис-
тано атласну технологію електронної версії Націо-
нального атласу України. Ця технологія дозволяє 
змінювати під потреби інших атласів класичного 
типу не тільки векторні та растрові карти, а й 
некартографічні документи, зміст атласу і його 
оформлення.

У процесі підготовки Атласу природних, тех-
ногенних, соціальних небезпек виникнення над-
звичайних ситуацій використано картографічні, 
аналітичні та інформаційні матеріали, які надали 
такі у с т а н о в и : Державна служба України з над-
звичайних ситуацій, Державна служба статистики 
України, Інститут географії НАН України, Україн-

ський гідрометеорологічний інститут НАН Украї-
ни, Національний науковий центр «Інститут ґрун-
тознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», 
Державний науково-технологічний центр охорони 
родючості ґрунтів Міністерства аграрної політики 
і продовольства України «Центрдержродючість», 
ДЗ «Центральна санітарно-епідеміологічна стан-
ція МОЗ України», Львівський науково-дослідний 
інститут епідеміології та гігієни, Центр медичної 
статистики МОЗ України, а також з д ж е р е л : 
Національний атлас України (2007), Екологічний 
атлас України (2009), Атлас «Україна. Радіоактив-
не забруднення» (2011).

Багаторічна робота над Атласом природних, 
техногенних, соціальних небезпек виникнення 
надзвичайних ситуацій в Україні дала змогу чітко 
усвідомити перелік з а в д а н ь , які можна вирі-
шувати за його допомогою: 

•	 виявити ті регіони України, які є найбільш 
небезпечними для проживання населення, діяль-
ності підприємств різних галузей господарства, 
функціонування транспортної системи;

•	 класифікувати регіони України за рівнем 
ризиків та небезпек виникнення НС;

•	 класифікувати регіони України за перева-
жаючими видами НС;

•	 з’ясувати стан інфраструктурного забезпе-
чення ліквідації наслідків НС;

•	 виявити особливості організації системи 
запобігання можливим аваріям;

•	 виявити проблемні місця в зборі, аналізі та 
уніфікації інформації про чинники НС, якісна об-
робка якої сприятиме запобіганню їх виникнення;

•	 виявити прогалини у співпраці науковців 
та управлінців стосовно НС;

•	 ознайомити громадськість із наявністю 
чинників виникнення НС на території їх прожи-
вання, що дасть змогу населенню бути інформа-
ційно озброєними і оперативніше реагувати на НС;

•	 приймати ефективні управлінські рішен-
ня для якісного запобігання виникненню НС, а не 
лише подолання їх катастрофічних наслідків.

З огляду на те, що випуск Атласу природних, 
техногенних, соціальних небезпек виникнення 
НС в Україні в електронному форматі є піонерним 
для нашої держави, подальшим етапом співпраці 
управлінців та науковців міг би стати інтерактивний 
Атлас НС, створення якого сприяло б вирішенню 
головного завдання – запобігання надзвичайних 
ситуацій, а не локалізації та ліквідації їх наслідків.

Крім того, гостро стоїть питання створення 
регіональних атласів НС, критично – атласів 
НС тих регіонів, які потерпають від частого їх 
виникнення, що супроводжується людськими 
жертвами та значними матеріальними збитками – 
Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької, 
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Луганської, Донецької областей. 
З огляду на визначення сучасним стратегічним 

пріоритетом державної політики забезпечення без-
пеки населення, вагомий внесок у цей процес мог-
ли б зробити розробки атласів НС за причинами їх 
виникнення – соціальними, природними, екологіч-
ними, техногенними.

Висновки
Отримані в процесі виконання цього дослід-

ження результати засвідчили, що в Україні впер-
ше створено електронний атлас з НС, в якому 
зосереджено цілеспрямовану інформацію про кон-
центрацію різного типу явищ, процесів і об’єктів, 
які являють собою потенційні загрози життєдіяль-
ності населення. Проведене дослідження засвід-
чило, що географи і картографи України врахували 
світові тенденції та напрацювання вітчизняних 
фахівців і створили картографічний твір, якого в 
державі не було. 
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Стаття надійшла до редакції 7.04.2015 р.

Результати роботи підтвердили її повну відпо-
відність концепції Атласу, що була створена в Ін-
ституті географії НАН України [3].

Створення пілотної версії Атласу з просторо-
вою фіксацією різних техногенних об’єктів і при-
родних явищ, потенційно небезпечних для розвит-
ку суспільства, продемонструвало їх концентра-
цію, насиченість та незадовільний технічний стан 
господарських об’єктів і активізацію природних 
явищ. Тому Атлас має важливе значення для поліп-
шення управлінської сфери (ДСНС України, регіо-
нальні управління, відповідні управління громад), 
а також сфери доступу населення до інформації 
про надзвичайні ситуації. Кожна людина має право 
знати про можливі негативні наслідки, ускладнен-
ня свого життя внаслідок існуючих ризиків при-
родного, техногенного і соціального спрямування. 

Ця теза дає підстави стверджувати доцільність 
в найкоротші терміни підготовки та видання папе-
рової версії Атласу.


