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Надзвичайні ситуації техногенного характеру характеризуються 

збільшенням тяжкості втрат в останні роки. Техногенні катастрофи, що 

пов’язані з промисловими аваріями не тільки представляють небезпеку для 

населення, а також можуть мати довгостроковий кумулятивний ефект на 

екологію регіону, країни та планети в цілому. 

Еколого- економічний збиток від техногенних катастроф може 

визначатися за декількома критеріями: питомий збиток і характеристика зони 

активного ураження: 

Y=∑Yi▪Ni 

де  Ni –  характеристика зони активного ураження 

                , 
де    – галузь, 

   – регіон, 

    – погодно- кліматичні умови 

Під час катастроф на хімічному підприємстві формуються зони активного 

ураження (ЗАУ).  

Зона активного ураження - територія і акваторія, в межах якої поширені 

або куди привнесені небезпечні хімічні речовини в концентраціях або 

кількостях, що створюють небезпеку для життя і здоров'я людей, для 

сільськогосподарських тварин і рослин протягом певного часу. 

Зона активного ураження може залежати від рози вітрів, сили вітру, 

виробництва (галузі), місцеросташування об’єкту, сили катастрофи. 

Отже,                 , 

де    – роза вітрів,  

    – сила вітру; 

    – виробництво (галузь); 

   – місцеросташування; 

   – сила катастрофи; 

   - характеристика речовини, що розповсюджується. 

Таким чином, характеристика зони активного ураження визначається за 

формулою: 

          , 

  – площа зони активного ураження, 

   – соціально-економічна значимість реципієнта 

   – щільність реципієнтів 

Отже, економічний збиток від техногенних катастроф можна розрахувати 

за наступною формулою: 



 
 

  ∑           
 
   , 

де і – кількість реципієнтів; 

  – площа зони активного ураження; 

   – соціально-економічна значимість кожного реципієнту; 

   – щільність реципієнтів, що потрапили в зону активного ураження;  

   - визначається за існуючими методиками оцінки економічного збитку.  

За «Методикою оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій 

техногенного і природного характеру» основними реципієнтами для 

визначення  еколого-економічного збитку від катастроф є наступні: життя та 

здоров’я населення; основні фонди, майно та  продукція; 

сільськогосподарські угіддя; тваринництво; рибне господарство та 

рекреаційні зони. Отже, від втрати кожного реципієнту можливо розрахувати 

еколого-економічний збиток, що дозволить планувати фінансові витрати 

регіону та країни, а також формувати резервні фонди з урахуванням збитку 

від техногенних катастроф. 
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