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Національну доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2012 році
підготовлено:
Державною службою України з надзвичайних ситуацій (БОЛОТСЬКИХ Михайло Васильович)
Міністерством екології та природних ресурсів України (ПРОСКУРЯКОВ Олег Альбертович)
Національною академією наук України (ПАТОН Борис Євгенович)
Для підготовки Національної доповіді використані матеріали, надані:
Міністерством аграрної політики та продовольства України
Міністерством екології та природних ресурсів України
Міністерством енергетики та вугільної промисловості України
Міністерством інфраструктури України
Міністерством оборони України
Міністерством охорони здоров’я України
Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Міністерством промислової політики України
Державною службою України з надзвичайних ситуацій
Державною ветеринарною та фітосанітарною службою України
Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України
Державною службою статистики України
Державним агентством водних ресурсів України
Державним агентством лісових ресурсів України
Державним агентством резерву України
Державним агентством України з управління зоною відчуження
Державною екологічною інспекцією України
Державною інспекцією ядерного регулювання України
Національною академією наук України
Службою безпеки України
Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України
Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською
міськими державними адміністраціями
Головними управліннями (управліннями) Державної служби України з надзвичайних ситуацій в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Київ та Севастополь
Відповідальність за зміст і достовірність матеріалів несуть організації, що їх надали.

Матеріали, які включено до Національної доповіді, підготували:
Блажчук К.В. (вступ, 3.7, 6.6.2, 8), Гурник А.В. (6.2), Демків А.М. (6.4), Євдін О.М. (вступ, 8),
Запольський Л.Л. (6.6.1), Ігуменцев В.А. (3.6, 5), Ільїна Н.Є. (6.6.1), Калиненко Л.В. (3.1), Каштан Г.М.
(1.2), Кимаковська Н.О. (3.1), Климась Р.В. (1.3), Матвійчук Д.Я. (3.3), Могильниченко В.В. (3.5),
Невінчаний О.В. (6.7, 6.8), Негрієнко С.В. (6.1, 6.3, 6.5), Перепелятніков Г.П. (3.1, 7), Перепелятникова
Л.В. (3.1, 7), Скидан М.А. (2), Слюсар А.А. (1.1, 3.4), Фомін А.І. (4.1, 4.2, 4.3), Чайковський Ю.М. (3.2, 3.8).
Організація-виконавець з підготовки Національної доповіді: Український науково-дослідний
інститут цивільного захисту
Керівник підготовки Національної доповіді: Євдін О.М., Український науково-дослідний інститут
цивільного захисту
Редакційно-технічна група: Блажчук К.В., Кропотов П.П., Слюсар А.А., Швець Р.А.
У Національній доповіді наведено результати аналізу стану техногенної та природної безпеки в України у
2012 році та дії органів виконавчої влади і сил цивільного захисту з мінімізації їх негативних наслідків,
перелік основних заходів із забезпечення цивільного захисту, а також актуальні проблеми у сфері
цивільного захисту, шляхи та способи їх розв’язання.
Відповідальність за викладення та узагальнення матеріалів несуть автори розділів.
Видавник:
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Від організації виконавця
Український науково-дослідний інститут цивільного захисту та керівник
підготовки Національної доповіді висловлюють щиру подяку керівникам центральних і
місцевих органів виконавчої влади, керівникам головних управлінь (управлінь) Державної
служби України з надзвичайних ситуацій в Автономній Республіці Крим, областям, містах
Київ та Севастополь, органу виконавчої влади з питань цивільного захисту Автономної
Республіки Крим, структурних підрозділів з питань цивільного захисту обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, структурних підрозділів
апарату Державної служби України з надзвичайних ситуацій за організацію підготовки
матеріалів до Національної доповіді, а фахівцям - за підбір, аналіз і підготовку зазначених
матеріалів відповідно до їх компетенції.
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