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У загальній системі заходів протидії надз-
вичайним ситуаціям пріоритет повинен бути 
відданий комплексу заходів, спрямованих на 
зниження ризику їх виникнення і пом’якшення 
наслідків. Він заснований на управлінні ризика-
ми надзвичайних ситуацій, яке не можливе без 
інформаційної підтримки процесу підготовки й 
прийняття управлінських рішень щодо їх запо-
бігання та ліквідації.

Для управління ризиком повинен здійсню-
ватися моніторинг стану природного середо-
вища та об’єктів техносфери, аналіз ризиків і 
прогнозування надзвичайних ситуацій

Серед структурних заходів гідрометеорологічного 
спрямування у справі створення ефективного проти-
повеневого комплексу велике значення має прогнозу-
вання небезпечних та стихійних гідрологічних явищ та 
завчасне попередження про посилення інтенсивності 
випадіння сильних опадів і високого рівня води річок 
(повені, паводку).

Прогнозування небезпечних та стихійних гідро-
логічних явищ – завчасне визначення ймовірності 
виникнення і динаміки розвитку небезпечного або 
стихійного гідрологічного явища, місця, масштабів, 
часу, тривалості його, а також можливі негативні 
наслідки в зоні його дії

Зараз у вільний демократичний час – ХХІ 
століття, коли задекларовано рівні права 
та можливості жінок і чоловіків, жорстоке 
поводження, гендерне та домашнє насил-
ля, приниження гідності залишаються 
світовою соціальною проблемою людства. 
Як правило, найчастіше жертвами домаш-
нього насильства стають жінки та діти.

За неофіційними даними, майже 70% 
жінок зазнають різних форм знущань і при-
нижень. За даними Міністерства внутріш-
ніх справ України, 23% тяжких насильниць-
ких злочинів вчиняються в родинах
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Оновлення автопарку Луганських 
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Технічні засоби підвищення безпеки 
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АБЕТКА БЕЗПЕКИ
ц

Будьте обережними під час ожеледиці 

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ 
Бердичівська трагедія  
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