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Одним із факторів, що впливає на ефективність гасіння 
пожежі на початковій стадії, є застосування первинних 
засобів пожежогасіння працівниками підприємств, установ 
та організацій. Проте часто працівники не вміють 
користуватися первинними засобами пожежогасіння, 
особливо вогнегасниками нових зразків. 
Саме тому, Український науково-дослідний інститут 
цивільного захисту запрошує на навчання з питань 
пожежної безпеки та відпрацювання навичок застосування 
первинних засобів пожежогасіння.

УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (УкрНДІЦЗ)
Адреса: вул. Рибальська, 18, м. Київ, Україна, 01011 тел.: (044) 280-21-65; 280-18-01 
Е-mail: undicz@mns.gov.ua; navchannya101@ukr.net

НАВЧАННЯ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ 
НА ПОЖЕЖНО-ВИПРОБУВАЛЬНОМУ ПОЛІГОНІ ІНСТИТУТУ

●

●

●

КЕРІВНИКАМ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ

НАВЧАННЯ 
ПЕРСОНАЛУ 

ПІДПРИЄМСТВА 
З ПИТАНЬ 

ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

НАВЧАННЯ ВІДБУВАЄТЬСЯ ЗА ТАКИМИ НАПРЯМАМИ:

З питань пожежної безпеки посадових осіб 
підприємств, установ та організацій.

Пожежно-технічний мінімум для працівників, зайнятих 
на роботах із підвищеною пожежною небезпекою.

Практичне відпрацювання навичок гасіння пожежі 
за допомогою первинних засобів пожежогасіння.

НА ВІДМІНУ ВІД ІНШИХ УкрНДІЦЗ – ЦЕ 
ПОСВІДЧЕННЯ     ЗНАННЯ      ВМІННЯ       
ВАШ ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР

+ +   
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Після трагедії у дитячому таборі «Вікторія» 
під Одесою, відповідно до розпорядження 
Кабінету Міністрів України, у жовтні-груд-
ні 2017 року Державною службою України 
з надзвичайних ситуацій проводяться 
позапланові перевірки стану техногенної і 
пожежної безпеки у дошкільних та загально-
освітніх навчальних закладах державної та 
комунальної форми власності, а також при-
ватної форми власності у разі письмового 
звернення суб’єктів господарювання

Безпека перебування дітей у громадських 
місцях насамперед пов’язана з культурою 
поведінки. Дотримуючись правил перебу-
вання на вулиці, у громадському транспорті, 
театрі, музеї тощо, дитина убезпечить себе, а 
також не створить небезпечних ситуацій для 
оточуючих.

Дуже важливо підготувати і навчити дити-
ну правильно поводитися в громадських міс-
цях, не забуваючи, звичайно, і про поведін-
ку вдома. Адже саме вдома малюк отримує 
перші уявлення про те, як чинити в тій чи тій 
ситуації. І якщо дорослі вчать його правилам 
поведінки, а вдома зовсім про них забува-
ють, то й дитина не стане їх дотримуватися

За довільним визначенням, еваку-
ація – це організоване виведення чи 
вивезення людей з об’єктів і населе-
них пунктів, перебування в яких стає 
небезпечним для життя. У випадку 
загроз, спричинених надзвичайною 
ситуацією, евакуації також підлягають 
тварини, матеріальні й культурні цін-
ності, документи та архівні матеріали. 
У когось це головний, а в нас найдо-
ступніший спосіб захисту населення.

У багатьох розвинених країнах, 
Канаді зокрема, де менше уваги при-
діляється захисним спорудам, ева-
куація є головним способом захисту 
населення у випадку надзвичайної 
ситуації

ЕВАКУАЦІЯ: ПЛАНУВАТИ КОМПЛЕКСНО Й ЗАЗДАЛЕГІДЬ

БЕЗПЕЧНА ПОВЕДІНКА У ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ

ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ДО НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ20
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Виходимо організовано і без паніки 

Пожежі: розгляд стану справ 

БЕЗПЕКА НА ВИРОБНИЦТВІ 
Форвелд – сучасне взуття для екстремальних 
умов! 

Культура безпеки професійної діяльності: 
ідентифікація поняття

ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
Реформування системи технічного регулювання. 
Стан та перспективи  

Радіаційна безпека під час гасіння пожеж 
у зоні відчуження 
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ЕВАКУАЦІЯ: ПЛАНУВАТИ 
КОМПЛЕКСНО Й ЗАЗДАЛЕГІДЬ
За довільним визначенням, евакуація – це організоване 
виведення чи вивезення людей з об’єктів і населених 
пунктів, перебування в яких стає небезпечним для життя. 
У випадку загроз, спричинених надзвичайною ситуацією, 
евакуації також підлягають тварини, матеріальні й культурні 
цінності, документи та архівні матеріали. У когось це 
головний, а в нас найдоступніший спосіб захисту населення

ЗОНА УВАГИ
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У публікації використані матеріали з анотації, підготовленої колективом авторів 
за результатами Восьмої всеукраїнської науково-пізнавальної конференції.
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ЗОНА УВАГИ

У багатьох розвинених країнах, 
Канаді зокрема, де менше 
уваги приділяється захисним 
спорудам, евакуація є голов-

ним способом захисту населення у 
випадку надзвичайної ситуації. На 
підприємствах, установах, навчаль-
них закладах, які розташовані в зоні 
ризику впливу небезпечних факторів 
потенційно небезпечних об’єктів чи 
об’єктів підвищеної небезпеки, таких, 
як атомні електростанції, у постійній 
готовності чергує транспорт, готовий 
у найкоротші терміни вивезти людей 
у безпечне, раніше заплановане 
місце. Відповідальні за організацію 
таких заходів навчені, а населення 
поінформоване коли і куди йому при-
бувати, що брати із собою у випадку 
оголошення про евакуацію. Звісно, 
що такий підхід не може бути універ-
сальним і дієвим для надзвичайних 
ситуацій різних масштабів і різного 
характеру.

ТРАГІЧНІ ПРИКЛАДИ
Організаторам заходу, щоб не 

допустити паніки і не внести хаосу, 
важливо якомога детальніше попе-
редньо опрацьовувати всі позаштат-
ні ситуації, що можуть виникнути 
в процесі проведення евакуації. 
Вітчизняний і зарубіжний досвіди 
свідчать, що діяти за затвердженими 
раніше планами вдається не завжди. 
Хоч це, звичайно, не означає, що до 
розроблення планів потрібно ста-
витись суто формально. Навпаки, їх 
потрібно готувати якомога ретель-
ніше. Евакуація – це проблема не 
лише організаційна, матеріальна, 
але й психологічна. 

Пригадуючи досвід Чорнобиля, 
ми знаємо, як непросто Урядовій 
комісії, навіть за умов явної небезпеки 
і потенціалу великої держави, дава-
лося прийняття рішення про евакуа-
цію людей у таких великих масштабах. 
Людям, щоб організовано і якомога 
швидше провести цей захід, дово-
дилось просто говорити неправду. 
Не всі хотіли залишати обжиті місця, 
нажите впродовж років майно. Часто 
людей, особливо старшого віку, за 
допомогою міліції доводилось у пря-
мому розумінні цього слова «ловити», 

5
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Після трагедії у дитячому таборі «Вікторія» під Одесою, відповідно до 
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Державною службою України з надзвичайних ситуацій проводяться 
позапланові перевірки стану техногенної і пожежної безпеки 
у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах державної 
та комунальної форми власності, а також приватної форми власності 
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ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 
ДО НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА
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За даними масивів карток 
обліку пожеж за останні три 
роки, що надходять від тери-
торіальних органів ГУ (У) 

ДСНС України в областях та м. Києві, 
щороку в Україні в будівлях і спо-
рудах освітніх закладів реєструється 
в середньому 76 пожеж, унаслідок 
яких гине одна людина та ще п’яте-
ро отримують травми. Матеріальні 

втрати від цих пожеж складають у 
середньому більше 11 млн грн на рік.

Окремо слід зазначити, що 47% 
пожеж у будівлях закладів освіти 
припадає на загальноосвітні закла-
ди (школи, школи-інтернати, ліцеї, 
гімназії тощо).

ПРИЧИНИ ПОЖЕЖ
Найкращий спосіб захиститися від 

пожежі – не допустити її виникнення, а 
якщо небезпечна подія сталась, ужити 
заходів щодо мінімізації її наслідків.

Найпоширенішими місцями 
виникнення пожеж у навчальних 
закладах є приміщення побутового 
та складського призначення.

Основними причинами виник-
нення пожеж є: 

– порушення правил пожежної 
безпеки під час влаштування та 

експлуатації електроустановок (у 
середньому 29 пожеж або 39% від 
загальної кількості пожеж у будів-
лях освітніх та наукових закладів); 

– необережне поводження з вог-
нем (у середньому 23 пожежі або 30%);

– підпал (у середньому 11 пожеж 
або 14,5%).

ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПОЖЕЖНОЇ 
БЕЗПЕКИ

Пожежна безпека в закладах 
системи освіти України регламен-
тується Правилами пожежної без-
пеки в Україні, затвердженими 
наказом Міністерства внутрішніх 
справ України від 30.12.2014 № 1417  
(далі – НАПБ А.01.001-2014) та галузе-

вими Правилами пожежної безпеки 
для навчальних закладів та установ 
системи освіти України, затвердже-
ними наказом Міністерства освіти і 

Упродовж дев’яти місяців 2017 року у будівлях і 
спорудах освітніх закладів зареєстровано 
69 пожеж, що на 25,5% більше порівняно з ана-
логічним періодом 2016 року. Унаслідок пожеж 
загинуло троє людей, ще троє отримали травми. 
Матеріальні втрати склали більше 365 млн грн

У січні 2015 року в нічний час у спеціалізованій школі-ін-
тернаті Голосіївського району м. Києва сталася пожежа в 
кабінеті психолога. На той час у школі-інтернаті перебувало 
25 дітей віком від 7 до 17 років, яких обслуговуючим пер-
соналом було евакуйовано з будівлі на безпечну відстань. 
Унаслідок пожежі загиблих та травмованих не виявлено. 
Причиною пожежі став недолік конструкції електроуста-
новки та коротке замикання електромережі, матеріальні 
втрати склали близько 290 тис. грн. 

Два роки поспіль реєструються пожежі у спеціалізованій 
музичній школі-інтернаті ім. М. Лисенка у м. Києві. Так, 
23.03.2016 року внаслідок короткого замикання електроме-
режі виникла пожежа у спальному корпусі закладу, під час 
ліквідації якої отримали травми двоє дітей та вихователь. 
Матеріальні втрати від пожежі склали близько 275 тис. грн.

У цьому ж закладі вночі 28.04.2017 року невідомою осо-
бою було скоєно підпал дверей підсобного приміщення. 
На щастя, діти були вчасно евакуйовані, унаслідок пожежі 
ніхто не постраждав. Матеріальні втрати від пожежі склали 
188,4 тис. грн

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА
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ФОРВЕЛД – СУЧАСНЕ ВЗУТТЯ 
ДЛЯ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВ!

У сучасних умовах все більшої значущості набу-
ває проблема убезпечення життєдіяльності людини.

Робота в екстремальних умовах та надзвичай-
них ситуаціях передбачає підвищений фактор 

ризику, дефіцит інформації й часу на обміркову-
вання, необхідність прийняття адекватного рішен-
ня, високу відповідальність за виконання задачі, 
наявність неочікуваних перепон. Це все висуває 
підвищені вимоги до засобів індивідуального захи-
сту, спеціального одягу та взуття.

ТОВ «Восток-Сервіс» представляє оновлену серію 
робочого взуття ФОРВЕЛД на підошві, виробленій за 
всесвітньо відомою технологією GRIP TECHNOLOGY 
від компанії GOODYEAR.

Робоче взуття ФОРВЕЛД давно і добре відоме на 
ринку. Серія робочих черевиків, напівчеревиків і 
чобіт була розроблена в тісній співпраці з підприєм-
ствами нафтогазового комплексу, металургійної та 
гірничодобувної галузей. Її призначення – повністю 
закрити потребу в робочому взутті представників 
усіх категорій працівників: від рядових робітників 
до інженерно-технічного персоналу.

Популярність взуття забезпечило знайдене 
інженерами взуттєвого виробництва ТОВ «Восток-
Сервіс» вдале поєднання споживчих і захисних 
характеристик: зручна колодка, достатня повнота, 
різноманітність моделей, відмінне зчеплення підо-
шви зі слизькими поверхнями, стійкість до зношу-
вання і впливу високої температури, зварювальних 
іскор і окалини, а також нафти і нафтопродуктів, 
масла і агресивних речовин.

2016-го року була модернізована підошва всіх 
моделей колекції взуття ФОРВЕЛД – нижній ходо-
вий шар підошви тепер виробляється з нітрилу за 
технологією GRIP TECHNOLOGY. Така підошва пра-
цює аналогічно протектору шини, що котиться по 
воді: активно виштовхує масла і інші мастила через 
мікроскопічні канали ходового шару підошви. Тому, 
контактуючи із замасленими предметами, знач-
на частина поверхні підошви залишається сухою і 
забезпечує майже таке ж міцне зчеплення, що і на 
незабрудненій поверхні.

Двошарова підошва моделей ФОРВЕЛД скла-
дається з верхнього шару із спіненого поліуретану, 
що забезпечує хорошу теплоізоляцію й амортизацію, 

і нижнього шару з нітрилу, стійкого до впливу агре-
сивних хімічних речовин, що володіє протиковзаль-
ними властивостями. Така підошва є також стійкою 
до екстремальних температур, витримує вплив від 
– 40 до + 300°С (до 60 секунд).

Носова частина усіх моделей взуття ФОРВЕЛД 
захищена композитним підноском, що витримує 
удар з енергією 200 Дж і робить взуття легким та ком-
фортним. Перевага такого підноска в тому, що він не 
притягує, як метал, холод у зимовий період та спеку 
у літній. Взуття також забезпечує додатковий захист 
від ударів ззаду і збоку за допомогою спеціальних 
додаткових накладок із термостійкої гуми.

ФОРВЕЛД – нове комфортне взуття за сучасною технологією GRIP TECH

БЕЗПЕКА НА ВИРОБНИЦТВІ
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Ребристі вставки 
для зменшення 
ковзання

GRIP TECH – 
точки зчеплення 
на малюнку підошви

Лінії гнучкості, що 
підвищують комфорт 
і аквапланування

У колекцію взуття ФОРВЕЛД входять напівчереви-
ки, черевики, високі черевики, чоботи, в тому числі 
утеплені моделі з регульованою халявою зі шкіри або 
зі зносостійкого текстилю. Як утеплювач використо-
вуються натуральне (чоботи) або штучне (черевики) 

хутро або панчохи, що виймаються й складаються 
з унікального пакета утеплювача (вовняне хутро + 
Тінсулейт В400 + металізована плівка + текстильний 
матеріал). Такий пакет утеплювача дозволяє працювати 
в цьому взутті довгий час на вулиці при морозі до - 40⁰С.

ФОРВЕЛД – завжди є вибір!

Важливий факт – серія взуття ФОРВЕЛД роз-
роблена за побажаннями і заявками працівників 
підприємств, а отже, виробляється фахівцями для 

фахівців! Сподіваємося, що оновлений дизайн і 
поліпшені захисні властивості будуть належно оці-
нені споживачами!

ПРАЦЮЙТЕ БЕЗПЕЧНО І З КОМФОРТОМ!

За інформацією ТОВ «Восток-Сервіс»

БЕЗПЕКА НА ВИРОБНИЦТВІ
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ДИХАТИ СТАЄ ВСЕ ВАЖЧЕ

Згідно з даними Всесвітньої 
організації охорони здо-
ров’я забруднення повітря 
є основним із екологічних 

чинників збільшення захворюваності 
та смертності в світі. Дослідження 
показали, що забруднення атмосфе-
ри є тою чи іншою мірою причиною 
загибелі кожного 17-го та інвалідності 
кожного 24-го жителя Угорщини, а 
в Китаї смертність від раку легенів у 
міських жителів у шість разів вища 
ніж у сільських. Чи завжди люди диха-
ли шкідливим для них повітрям, чи це 
їх надмірна антропогенна діяльність 
забруднює атмосферу?

НАША АТМОСФЕРА
Атмосфера – це легка газова 

оболонка (суміш газів та завислих у 
повітрі твердих і рідких частинок), що 
оточує Землю та відіграє надзвичайно 
велику роль у житті планети. В атмос-
фері формується погода і клімат, вона 

є необхідною для розвитку різних 
форм життя на планеті та виконує інші 
важливі функції. Найважливішими та 
найпоширенішими із газів в атмос-
фері є азот та кисень, завдяки яким 
існує життя на Землі.

Якщо вміст кисню й азоту в 
повітрі практично незмінний про-
тягом мільйонів років, то кількість 
вуглекислого газу постійно змі-
нюється. Нині його загальний вміст 
у повітрі збільшується внаслідок 
зростаючих викидів шкідливих 
речовин промисловими підприєм-
ствами, транспортом, зменшення 
площ лісових масивів. 

До речі, у шарі повітря, що без-
посередньо прилягає до поверхні 
Землі, кількість вуглекислого газу 
зазнає добових змін. Уночі його дещо 
більше, ніж удень. Пояснюється це 
тим, що вуглекислий газ поглинаєть-
ся рослинами тільки в денний час. 
Уся рослинність земної кулі про-

тягом року поглинає з атмосфери 
близько 550 млрд тонн вуглекислого 
газу і повертає їй близько 400 млрд 
тонн кисню. Це добра статистика 
для того, щоб замислитися з при-
воду надмірного знищення лісового 
покриву як у світі, так і в Україні.

ШКІДЛИВЕ ПОВІТРЯ
Атмосферне повітря завжди 

забруднювалось різними газами, 
дрібними частинками і рідкими речо-
винами в основному природного 
походження (викиди попелу і газів вул-
канами, лісові й степові пожежі). Проте 
на сьогодні, розвиток промисловості, 
енергетики, великих міст, а найголов-
ніще, постійно зростаюча кількість 
усіх видів сучасного транспорту, ста-
ли причинами надмірного штучного 
(антропогенного) забруднення пові-
тря шкідливими речовинами. 

Так, світове господарство щоріч-
но викидає в атмосферу понад  

Дихаючи, ми рідко коли замислюємося над тим, чи безпечне повітря, яке 
ми вдихаємо, хоч і знаємо про ті масштаби забруднення атмосфери, які 
щоденно і дедалі більше завдає природі людська діяльність. 
Підступність цієї безпечності приховується за непрямим і віддаленим у 
часі впливом шкідливих чинників забрудненого повітря на наш організм

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА
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«РИБНІ ДНІ» В ЧОРНОБИЛІ

Нині в Україні сформувалося тіньове 
природокористування, а простіше – 
браконьєрство, особливо в зоні відчуження. 
Незаконно вирубують ліс, 
вбивають тварин, виловлюють рибу...,
У підсумку простий споживач не має гарантії 
безпечності продукції, яку він вживає

Причин появи браконьєр-
ства кілька, але основною 
є економічна. Украй небла-
гополучне матеріальне 

становище населення в регіонах 
послуговує соціальною базою для 
браконьєрства. У багатьох місцях, 
особливо в прибережних селах, це 
єдине джерело живих грошей для 
населення. Деякі ловлять рибу собі 
на прожиток, але таких стає дедалі 
менше. Переважно незаконно вилов-
люють рибу заради продажу. Адже 
браконьєрство є успішним бізнесом, 
який приносить гарний прибуток.

«Моторизовані бригади на 
швидкохідних катерах, під «кришу-
ванням» різних державних струк-

тур багатокілометровими сітками 
виловлюють рибу в річках, – каже 
голова Асоціації рибалок України 
Олександр Чистяков. – Особливо 
останніми роками спостерігається 
небувалий сплеск браконьєрства. 
Це призвело до того, що фактично 
всі водойми країни закутані бра-
коньєрськими сітками. Якщо 1991 
року було затримано 19 тис. рибних 
браконьєрів, то 2016 року різними 
природоохоронними та правоохо-
ронними службами було затримано 
116 тис. браконьєрів. Збитки, завда-
ні браконьєрами, колосальні! Такі 
масштаби знищення живих водних 
ресурсів почали загрожувати еко-
логічній безпеці країни».

БРАКОНЬЄРСТВО, 
ЯК МЕТОД НАЖИВИ

У браконьєра повністю відсутні 
моральні принципи. Він вбиває при-
роду заради заробітку. Ось і вихо-
дить, що лов відбувається гоном, 
волоком, сітками з мікровічком, піс-
ля яких залишається тільки мушля 
на дні. Також, часто застосовуються 
варварські методи лову – електро-
вудки, які вбивають у водоймі все 
живе, роблять її стерильною. Крім 
того, браконьєри в гонитві за нажи-
вою застосовують отруйні і вибу-
хонебезпечні речовини, які несуть 
масову загибель водних мешканців.

«Боротьба з браконьєрством бага-
товекторна. Насамперед потрібно 

ЧОРНОБИЛЬ І МИ
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Механізми проявів алергії 
на холод відрізняються 
від звичайних алергіч-
них реакцій. Тому її від-

носять до групи псевдоалергій. 
Багато людей навіть не підо-

зрюють, що страждають на полі-
ноз (алергію на холод), списуючи 
хворобливі симптоми на звичайну 
застуду. Тим часом, якщо щоразу 

в морозний день у вас закладає 
носа і сльозяться очі, починається 
кашель, є всі підстави запідозрити, 
що це саме алергічна реакція на 
низьку температуру.

Природу такої незвичайної реак-
ції організму на холод досі остаточ-
но не з’ясовано. Довгий час меди-
ки навіть не хотіли визнавати саме 
поняття «холодова алергія». Адже, 

дійсно, алергену, як такого, немає. 
Є лише фізичний фактор – холод, 
який провокує хворобливу реакцію 
організму. Тому поліноз у підсумку 
віднесли до псевдоалергій.

ЖЕРТВИ ПОЛІНОЗУ
Найчастіше жертви холодової 

алергії навіть не здогадуються про 
причину своїх страждань. Адже 

ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ 
ПРО АЛЕРГІЮ 
НА ХОЛОД
Усе ближче і ближче зима, все 
холодніше й холодніше стає 
на вулиці. А з холодами йдуть і 
різні захворювання. Наприклад, 
алергія на холод. Про неї як про 
захворювання почали говорити 
зовсім недавно

АБЕТКА БЕЗПЕКИ
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