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ДОСВІД СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ 112 В УКРАЇНІ
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Сумна статистика свідчить про щорічну значну кількість людських жертв,
спричинених надзвичайними ситуаціями, кримінальними злочинами, аварійними ситуаціями на дорогах і в побуті та
під час інших екстремальних випадків,
що загрожують здоров’ю і життю людей,
їхньому майну або довкіллю. Серед
причин загибелі людей у надзвичайних
ситуаціях є, зокрема, несвоєчасне реагування та надання допомоги з боку відповідних служб.
В екстремальній ситуації людина
досить часто втрачає емоційний контроль, часто не знаючи напевне, до якої
служби звертатися по допомогу

26

ДОТРИМАННЯ ВИМОГ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ –
НЕОБХІДНІ УМОВИ СУЧАСНОГО БУДІВНИЦТВА

Зростання економічного потенціалу багатьох
країн світу, використання сучасних технологій та
технічних засобів вивели в пріоритет проблему
безпеки праці в сучасній повсякденній професійній діяльності будь-якого спрямування. Повною
мірою це стосується будівельної промисловості,
оскільки вона завжди характеризувалася підвищеними ризиками.
Будівельний майданчик – це територія, де зводиться будівля чи споруда, на якій розташована тимчасова будівельна інфраструктура (склади, будівельні вагончики, допоміжні приміщення,
прохідні тощо), під’їзні дороги, приміщення для
зберігання різних будівельних матеріалів

ПРАВИЛА ПОВОДЖЕННЯ З ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИМИ ПРЕДМЕТАМИ

62

Минуло 72 роки від тоді, як закінчилася
Друга світова війна, але із «заздрісною» регулярністю вона нагадує про себе небезпечними знахідками. Заіржавілі артилерійські снаряди, міни та авіабомби, що не розірвалися
багато років тому, знаходять своїх жертв у
сьогоденні.
На жаль, в Україні ніколи не оприлюднювали повні статистичні дані щодо загибелі
людей (особливо дітей), які підірвалися на
іржавому металі Другої світової війни. Але
факт залишається фактом. Декілька загиблих
на рік – трагічна реальність
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Починаючи з самих витоків цивілізації, міграція, безумовно, відігравала
важливу роль у розвитку міст, особливо в економічній та культурній
сферах. Однак міграція, що зумовлена крайньою бідністю та голодом,
злиднями та відчаєм – це вже зовсім інший випадок. На сьогодні набуло
поширення таке загрозливе явище, як вимушена міграція, яка викликана
військовими конфліктами, політичною нестабільністю, деградацією
навколишнього середовища і наслідками змін клімату. В таких обставинах
залишити рідний дім – це єдиний спосіб зберегти життя

НА МЕЖІ
ГУМАНІТАРНОГО КОЛАПСУ
4
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ЗОНА УВАГИ

П

роблема продовольства була
актуальною завжди, але вона особливо стала гострою в останні три
десятиліття. Ціла низка чинників
(політичні, соціальні, економічні, демографічні та екологічні) зумовили підвищення
цін на харчові продукти. Ця обставина серйозно позначилася на продовольчій безпеці бідних верств населення світу, породжуючи таке страшне явище, як голод.
Нині ця тема як ніколи актуальна: після десятиліть відносно позитивної динаміки, кількість голодуючих у всьому світі знову
почала зростати. Згідно з доповіддю «Стан
справ у зв’язку з відсутністю продовольчої
безпеки в світі - 2017», у 2016 році кількість
голодуючих у світі досягла 815 млн осіб, що
на 38 млн більше, ніж у 2015 році (777 млн
осіб)1. Таке зростання пов’язане зі збройними
конфліктами, засухами та повенями, які ми
часто спостерігаємо останнім часом.
ВИМУШЕНА МІГРАЦІЯ
Унаслідок збройних конфліктів населення північного сходу Нігерії, Сомалі,
Південного Судану та Ємену опинилося на
межі голоду, а ситуація в Бурунді, Іраку та
інших країнах характеризується гострою
відсутністю продовольчої безпеки.
На сьогодні у світі існує близько 64 млн
переміщених осіб, змушених шукати порятунку від конфліктів і переслідувань. Це
найвищий показник із часів Другої світової
війни. Крім того, в більшості країн Африки,
через посуху, викликану надзвичайно
потужним «Ель-Ніньо» (явище різкого підвищення температури поверхневого шару
води у тропічній частині Тихого океану), різко зменшилася доступність продовольства.
Найважче в такій ситуації доводиться
сільським домогосподарствам. Більшість
малозабезпечених у світі проживають у сільських районах, і багато представників сільської молоді, особливо в країнах на південь
від Сахари, змушені мігрувати в пошуках
роботи. При цьому важливо чітко розуміти, що, всупереч розхожій думці, більшість
мігрантів залишаються в рідній країні.
По всьому світу налічується близько 763
млн внутрішніх мігрантів, або кожна восьма
людина планети, причому більшість із них
переїжджає із сільської місцевості до міст.
З 244 млн міжнародних мігрантів (за
1
http://www.fao.org/state-of-food-securitynutrition/ru/
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ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Сумна статистика свідчить
про щорічну значну
кількість людських
жертв, спричинених
надзвичайними ситуаціями,
кримінальними злочинами,
аварійними ситуаціями
на дорогах і в побуті та під
час інших екстремальних
випадків, що загрожують
здоров’ю і життю людей,
їхньому майну або довкіллю.
Серед причин загибелі
людей у надзвичайних
ситуаціях є, зокрема,
несвоєчасне реагування
та надання допомоги з боку
відповідних служб

ДОСВІД СТВОРЕННЯ
СИСТЕМИ 112 В УКРАЇНІ

В

екстремальній ситуації
людина досить часто втрачає емоційний контроль,
часто не знаючи напевне, до якої служби звертатися по
допомогу. І навіть викликавши одну
службу, існує ймовірна необхідність
у залученні інших, що людина може
не усвідомлювати. Усе це призводить до затримки виклику необхідної служби, тривалішого часу її
приїзду, несвоєчасного реагування
та надання допомоги і, як наслідок,
втрати людиною життя.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД
Нині структура української системи 112 є на великий крок позаду
від сучасної європейської автоматизованої системи прийняття рішень.
Така ситуація в державі пов’язана
з відсутністю сучасного програмноапаратного забезпечення, відповід14
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но навченого персоналу з управління такими ресурсами, а також узгодженого управління та взаємодії між
службами 101, 102, 103, 104.
Зовсім іншою є ситуація в європейських країнах, де усвідомили наявність
цієї проблеми значно раніше і почали
працювати над її вирішенням ще з 90-х
років минулого століття. Тоді в країнах
Євросоюзу було розпочато роботи з
розроблення та впровадження відповідних нормативних документів для
створення такої служби. У решті решт
було створено систему 112, котра стала аналогом американської служби
порятунку 911.
На сьогодні безкоштовний сервіс
екстреного реагування 112 функціонує в таких європейських країнах, як
Великобританія, Данія, Іспанія, Мальта,
Нідерланди, Польща, Португалія,
Болгарія, Румунія, Словаччина,
Фінляндія, Хорватія, Швеція тощо.

НЕОБХІДНІСТЬ СТВОРЕННЯ 112
В Україні роботи зі створення
єдиної екстреної системи почалися
в рамках підготовки до проведення
фінальної частини чемпіонату Європи
з футболу Євро-2012. Підвищення
рівня захисту населення і територій,
поліпшення якості обслуговування
людей, зокрема гостей з інших країн,
та підвищення рівня ефективності диспетчерського управління в надзвичайних ситуаціях – основна мета створення та переходу до системи 112.
Правові та організаційні засади
функціонування системи 112 у нашій
державі визначає Закон України «Про
систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером
112» (далі – Закон), який передбачає створення в складі територіальних органів спеціально уповноваженого органу влади. Структурно
система 112 складається з центрів

БЕЗПЕКА НА ВИРОБНИЦТВІ

ДОТРИМАННЯ ВИМОГ
БЕЗПЕКИ ПРАЦІ –
НЕОБХІДНІ УМОВИ
СУЧАСНОГО БУДІВНИЦТВА

Зростання економічного потенціалу багатьох країн світу,
використання сучасних технологій та технічних засобів вивели
в пріоритет проблему безпеки праці в сучасній повсякденній
професійній діяльності будь-якого спрямування. Повною мірою
це стосується будівельної промисловості, оскільки вона завжди
характеризувалася підвищеними ризиками
26
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РЯТУВАЛЬНА ТЕХНІКА

УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНА ТЕХНІКА:
ЗДОБУТКИ ТА ПОТРЕБИ РИНКУ

Що є принципово важливим у питанні забезпечення
українських рятувальників якісною пожежною технікою?
Як виготовляти техніку, що стане надійним та зручним
інструментом для ліквідації надзвичайних ситуацій та
порятунку людського життя? У чому здобутки та нагальні
потреби на сучасному ринку української пожежної техніки?
32
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РЯТУВАЛЬНА ТЕХНІКА

Ф

ахівцям відомо, що
близько 70% пожежної
техніки, яка сьогодні експлуатується у пожежних
частинах України, вже давно відпрацювала свій ресурс.
Так, начальник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту (далі – УкрНДІЦЗ)
Віталій Кропивницький стверджує,
що українські виробничі потужності мають поступово виходити на новий рівень якості шляхом
перейняття закордонного досвіду
та постійного самовдосконалення.

водою під час пожежі. Я був вражений. Ось який підхід має використовувати й український виробник».
Для реалізації таких ідей, що
зацікавлять навіть закордонний
ринок, в УкрНДІЦЗ пропонують якомога швидше налагодити взаємодію
національної наукової бази з власними напрацюваннями вітчизняних
виробників. Наразі цю ініціативу
підхопили фахівці української промислової компанії «Пожмашина» і
планують у найближчому майбутньому представити спільні проекти
з УкрНДІЦЗ.

«За останні роки в нас не збільшився штат, а обов’язки пожежників зросли. Тому до забезпечення пожежних частин та особового
складу нам необхідно підходити
з наукової точки зору. Для цього, наприклад, варто враховувати
навіть такі деталі, як висотність
будинків, щоб знати, драбинами
якої висоти підйому оснащувати автомобілі в тій
чи тій місцевості. Так само – і кількість населення
у кожному населеному пункті, щоб залежно від
статистики та потенційної кількості випадків надавати пожежним частинам більше або менше одиниць техніки. Тут має бути системний підхід».
Віталій Кропивницький,
начальник Українського науково-дослідного
інституту цивільного захисту, генерал-майор
служби цивільного захисту
Зокрема, вітчизняна пожежна техніка, на його думку, повинна бути
надійним інструментом та «служити» людині, а не тільки обслуговуватися нею. Генерал-майор навів нам
цікавий приклад:
«Багато років тому я був у
Німеччині. Під час екскурсії в одній
із пожежних частин я звернув увагу
на пожежний автомобіль 1939 року
виробництва. У ньому я побачив
конструкцію, яка, як мені пояснили, використовувалася для підігріву води в окремій місткості, щоб
пожежник міг помити руки теплою
ГРУДЕНЬ/2017 НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ +

ПІДТРИМКА НАУКИ
Загалом питання наукового розвитку для ТОВ «ПК «Пожмашина» є
досить актуальним, оскільки тут вже
давно занепокоєні відсутністю інвестицій у науково-дослідну діяльність.
Саме цю потребу українські конструктори вважають нагальною для
розвитку вітчизняного виробництва
та сфери забезпечення цивільного
захисту в цілому. До прикладу, «старожили» конструкторського бюро
підприємства пам’ятають ще ті часи,
коли виготовлений дослідний зразок техніки потрапляв у серію тільки
33
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ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Зміни № 3

«ВАЖЧИЙ» ЗА ВЛАСНУ
МОЛЕКУЛЯРНУ ВАГУ

За даними ВООЗ, свинець є одним
із найнебезпечніших забруднювачів
навколишнього середовища. Проблема
забруднення свинцем довкілля давно
в полі уваги державних служб і громадських
екологічних організацій більшості
розвинених країн. Настав час не лише
констатувати, а й вживати конкретних і
послідовних заходів із мінімізації масштабів
і наслідків негативного впливу свинцю і
його сполук на здоров’я людей і довкілля
в Україні
42
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ДЕЩО З ІСТОРІЇ
Свинець – важкий метал, але
м’який і легкоплавкий, а тому придатний для обробки – люди освоїли і почали використовувати дуже
давно. Як стверджують дослідники,
ще за часів бронзової доби його
в композиції з іншими домішками
використовували здебільшого для
виплавки бронзи. Відомо, що жителі
стародавньої Месопотамії, вавилоняни, а згодом і римляни, зі свинцю
виготовляли водопровідні труби,
посуд та інші предмети домашнього
вжитку. Звісно, що про небезпеку
для здоров’я і життя цього металу
і його сплавів ніхто в ті часи і не
думав. Цивілізовані римляни жили в
середньому всього 22 роки, можливо, що не без впливу на тривалість

ПСИХОСОЦІАЛЬНІ ЗАГРОЗИ

ОСОБИСТІСТЬ
У ПОЛОНІ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ
Найкраща звичка – не мати ніяких звичок.
А. Декурсаль
52
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БЕЗПЕКА МОГО ЖИТТЯ

Катання на ковзанах завжди було
і залишається однією з найбільш
популярних зимових розваг, а також
приємним проведенням часу для
дорослих і дітей. Щоб на ковзанці не
зашкодити собі й оточуючим, необхідно
знати і дотримуватися певних правил
безпеки під час катання
на ковзанах

БЕЗПЕЧНА КОВЗАНКА
56
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АБЕТКА БЕЗПЕКИ

Усі неприємності, а часто
й нещасні випадки,
що стаються через
піротехнічні вироби –
результат неправильного
чи необережного
поводження з ними,
порушення
елементарних правил
безпеки чи використання
їх не за призначенням.
Тому всім, хто
використовує піротехнічні
вироби, важливо знати
правила безпечного
поводження з ними

НОВОРІЧНА ПІРОТЕХНІКА:
ДБАЄМО ПРО БЕЗПЕКУ

Я

ке новорічне свято без чудес
піротехніки?!
Хлопавки,
бенгальські вогні, петарди,
феєрверки – обов’язкові
атрибути Нового року й не тільки.
Проте усі ці вогняні «іграшки» мають у
собі приховану небезпеку. Щоб ваше
свято не перетворилося на лихо, треба правильно вибирати піротехнічний виріб і дотримуватися правил
його безпечного використання.
КУПУЄМО
Купувати піротехнічні вироби
треба тільки в магазинах, що мають
60
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державну ліцензію на продаж піротехніки. Обов’язково зверніть увагу
на наявність у виробу сертифіката.

за віком (чи можна давати в руки
дітям) і правила утилізації.
Переконайтеся, що термін при-

Придбана з рук піротехнічна іграшка може
розірватися вже в момент підпалу, а як вона
діятиме в процесі спалювання порохової
суміші – взагалі важко передбачити
Крім того, кожен виріб має бути
забезпечений докладною інструкцією, складеною зрозумілою вам
мовою, яка містить відомості про
обмеження у використанні виробу

датності виробів не закінчився.
Багато хлопавок після довготривалого зберігання стають смертельно
небезпечними.
Минайте піротехніку з дефектами.

АБЕТКА БЕЗПЕКИ

ПРАВИЛА ПОВОДЖЕННЯ
З ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИМИ
ПРЕДМЕТАМИ
Минуло 72 роки від тоді, як закінчилася Друга світова
війна, але із «заздрісною» регулярністю вона нагадує про
себе небезпечними знахідками. Заіржавілі артилерійські
снаряди, міни та авіабомби, що не розірвалися багато
років тому, знаходять своїх жертв у сьогоденні
62
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ПРОФЕСІОНАЛИ

ДРУЖБА, ЩО
ВИЗНАЧИЛА ДОЛЮ
Серед численних підрозділів ДСНС України
Кінологічна служба виділяється, перш за
все, наявністю чотирилапих «службовців»,
які потребують особливої уваги. Адже
для того щоб собака міг працювати під
час надзвичайних подій, його треба
систематично навчати протягом 3 років

Н

ачальника
відділення
пошуково-рятувальних
робіт групи рятувальних
робіт Навчального центру
Оперативно-рятувальної служби
цивільного захисту ДСНС України,
лейтенанта служби цивільного захисту, Сергія Лухіна та його надзвичайного підопічного – таксу Кріса
редакція жуналу «Надзвичайна
ситуація +» запросила взяти
70
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участь у роботі свого стенду на ХVІ
Міжнародній спеціалізованій виставці «Технології захисту / Пожтех-2017».
Для маленької енергійної та непосидючої такси це стало справжнім
випробуванням. Проте Кріс витримав його гідно, як долає усі ті завдання, що трапляються йому на службі.
А з Сергієм нам вдалося поспілкуватися про роботу та особисте життя
кінолога-рятувальника.

Скажіть, Сергію, як так трапилося, що молода людина, яка має
червоний диплом будівельного
факультету харківського університету, різко змінює життя, йде на службу
до ДСНС України та стає досвідченим кінологом-рятувальником?
– Усе почалося з того, що з дитинства я мріяв про собаку, але в моєї
сім’ї не було можливості його заводити. І тільки навчаючись на першому курсі університету, я нарешті зміг
здійснити свою мрію. Вибір припав
на таксу, бо, за моїми роздумами, це
був оптимальний варіант – собака
невеликий, рухливий, розумний. Так
у мене з’явився Кріс.
Проте, мені хотілося мати не просто собаку, а друга, який би розумів
мене. Кріс же, через специфіку своєї
породи, мав гоноровий характер
і вочевидь потребував фахового
підходу до виховання. Коли йому
виповнився рік, я зрозумів, що без
допомоги кінолога не обійтися. Й
разом із Крісом ми почали займатися на дресувальному майданчику
кінологічної групи «Авангард», де
через певний час з’ясувалося, що
Кріс має великий потенціал.
Потім була строкова служба у
внутрішніх військах кінологом, по
завершенні якої зрозумів, що хочу
займатися цим усе життя. Нині я
начальник відділення пошуково-рятувальних робіт групи рятувальних
робіт, де поряд зі мною працюють
двоє колег зі своїми підопічними –
лабрадором Кейсі й бельгійською
вівчаркою малінуа Гаєй.
До речі, такса – мисливська
порода, й Кріс на службі ДСНС –
унікальний випадок. Якщо не помиляюся, єдиний не тільки в Україні,
але й в Європі. А які породи собак,
як правило, використовують для
рятувально-пошукових робіт?
– Найчастіше у пошуково-рятувальній службі використовують
собак порід лабрадор ретривер,
бельгійська вівчарка малінуа, німецька вівчарка, бордер коллі.
Робота у пошуково-рятувальному напрямі кардинально відрізняється від роботи інших відомств

АБЕТКА БЕЗПЕКИ

Ілюстрація: Микола Почерняєв

Східний гороскоп за роками народження на
2018 рік – рік Жовтого Земляного Собаки – від
відомого собаки-рятівника Кріса з Навчального
центру Оперативно-рятувальної служби ДСНС
України, який в якийсь, тільки йому відомий, спосіб
його підслухав (чи пронюхав?) у свого жовтого
одноплемінника
Пацюк: гороскоп на
2018 рік для народжених у 1960, 1972, 1984,
1996, 2008
У рік Собаки особливо вразливими будуть представниці жіночої
статі. Новий рік почнеться з розв’язання конфліктів. Проте вже ближче
до літа ситуація стабілізується, і ті,
хто потрапив у скрутне становище,
зможуть знайти з нього вихід. У першій половині року зорі радять бути
обережними з грішми. Ліпше нікому
не позичати великих сум, оскільки
їх можуть не повернути. Зорі також
не радять вкладати кошти у сумнівні проекти. Безпечніше перечекати складний період, і вже восени
відчуватиметься стабільність як у
фінансах, так і в особистому житті.
Бик: гороскоп на 2018
рік для народжених у
1949, 1961, 1973, 1985,
1997, 2009
Важко буде з початку року тим
людям, які обіймають керівні посади
і мають запальний характер. Собака,
що обстоює справедливість, захоче
внести свої корективи до розміре74
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ного ритму життя тих, хто не бажає
нічим поступатися і не визнає жодних
інших суджень і думок, окрім своїх.
Таким Бикам доведеться сутужно. У
них виникатимуть різні ситуації, які
поступово можуть розхитати внутрішню рівновагу. Але якщо представникам цього знаку вдасться взяти
себе в руки і вгамувати свій запальний і норовливий характер, то вже до
травня вони зможуть повернути свій
авторитет і рухатися далі.
Тигр: гороскоп на 2018
рік для народжених у
1950, 1962, 1974, 1986,
1998, 2010
Для Тигра – це новий період, який
стане відправною точкою, щоб трохи притишитися й замислитися над
сенсом свого життя і майбутнього.
Оточення буде здивоване змінами,
що відбуватимуться з Тигром, який
стане тихим, спокійним і задумливим.
Але триватиме такий стан лише кілька місяців, після чого представники
цього знаку почнуть «просинатися»,
і їхня бездіяльність зміниться активністю, яка супроводжуватиметься
швидкими і вольовими рішеннями.

Багато із них почнуть підтверджувати
свій професіоналізм і завойовувати
авторитет серед близьких і рідних
людей. Однак в кінці року через емоційне й фізичне напруження можуть
виникнути проблеми із загальним
самопочуттям.
Кролик і Кіт: гороскоп
на 2018 рік для народжених у 1951, 1963,
1975, 1987, 1999, 2011
Жовтий Собака потішить багатьох
людей, які належать до цього знака. Кролик врешті-решт зможе взяти паузу і відпочити від постійної
метушні щоденних надскладних
завдань. До нього часто почнуть
звертатися за порадами, що надалі
посприяє розширенню кола його
знайомих і друзів. У сімейному житті
можуть виникнути розлади з другою половиною, але пов’язані вони
будуть із побутовими проблемами,
тому їх невдовзі вдасться уладнати.
Єдине про що потрібно потурбуватися Кроликам у новому році, так
це про особисте здоров’я. Особливо
це стосується представниць прекрасної статі, які мають остерігатися
переохолодження.
Дракон: гороскоп на
2018 рік для народжених у 1952, 1964, 1976,
1988, 2000, 2012
Життя Драконів буде дуже насиченим подіями й емоціями. Не обійдеться і без труднощів, які можуть
створити близькі чи рідні люди.
Хтось із них може потрапити в дуже

ПРОФЕСІОНАЛИ

неприємну і складну ситуацію, а
виплутуватися з неї доведеться саме
Дракону. В лютому можуть виникнути фінансові проблеми, тому в цей
період зорі рекомендують утриматись від великих покупок й обмежити свої витрати. Проте вже до квітня
Дракони зможуть поліпшити свої
матеріальні статки. Станеться це
завдяки підвищенню за кар’єрними
сходами чи неочікуваній премії за
успіхи в роботі.
Змія: гороскоп на 2018
рік для народжених у
1953, 1965, 1977, 1989,
2001, 2013
Людям, народженим під знаком Змії, потрібно бути обережними у рік Жовтого Собаки. Будьяка авантюра і спонтанне рішення
може призвести до серйозних проблем. Тому, перш ніж почати діяти,
слід кілька разів усе обміркувати.
Навесні можуть виникнути непорозуміння з керівництвом. Від Змії
вимагатимуть швидкого виконання
завдань, що не завжди вдаватиметься втілювати в життя. Через
це керівник може мати сумніви в
професійній придатності Змії. Зорі
радять зібратися з силами і постаратися впоратися з усіма завданнями, адже цей напружений період
незабаром закінчиться.
Кінь: гороскоп на 2018
рік для народжених у
1954, 1966, 1978, 1990,
2002, 2014
Людям, які народилися у рік
Коня, новий рік принесе багато
цікавих знайомств і яскравих подій.
Уже навесні можна буде отримати
заманливу бізнесову пропозицію. Це
може значно поліпшити матеріальний стан Коня і в майбутньому принести чималі доходи. Тому, якщо в
Коня є фінансові накопичення, їх
можна спробувати вкласти в нову
справу. Ближче до осені з’являться
ідеї обновити власне житло і затіяти
капітальний ремонт. Головне – заручитися підтримкою другої половини, щоб потім на цьому ґрунті не
виникло конфлікту.
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Коза та Вівця: гороскоп на 2018 рік для
народжених у 1955,
1967, 1979, 1991, 2003
Новий 2018 рік для багатьох
представників року Кози матиме
особливе значення. Одинокі серця нарешті зможуть зустріти своє
справжнє і довгоочікуване кохання. А ті, хто вже давно перебуває
в стосунках, нарешті наважаться
й увійдуть у новий статус сімейної
людини. Ближче до літа Козі можуть
запропонувати попрацювати над
одним цікавим проектом. І якщо
Коза погодиться, то зірки поспішають попередити, що робота може
затягтися надовго. Тому, перш ніж
взятися за цю масштабну роботу,
потрібно для себе визначити, чи
вистачить Козі снаги йти до кінця.
Мавпа: гороскоп на
2018 рік для народжених у 1956, 1968, 1980,
1992, 2004
Люди, які перебувають під протекцією Мавпи, завжди вирізняються
нестриманістю і норовливістю. Проте
в рік Собаки їм доведеться приборкати свій норов і розпочати жити за
правилами. По роботі багатьом доведеться часто їздити у відрядження,
що може значно підірвати здоров’я та
послабити нервову систему. У середині року може похитнутися фінансове становище. Через це Мавпа влізе
у великі борги, які не одразу зможе
повернути. Одночасно успіх супроводжуватиме творчих особистостей.
До них почне часто навідуватися натхнення, що відіб’ється в нових творах,
багато з яких будуть успішно продаватися.
Півень: гороскоп на
2018 рік для народжених у 1957, 1969, 1981,
1993, 2005
2018 рік для Півня розпочнеться
з активних трудових буднів. Роботи
буде багато, але й матеріальна
винагорода за її виконання буде
відповідною. А коли з проектами і
завданнями буде закінчено, Півень
зможе собі влаштувати заслужений

відпочинок. І тут зорі радять провести його біля води, де будуть умови
відновити витрачені сили і зміцнити
здоров’я. Упродовж року на Півня
чекатимуть нові корисні знайомства. У сімейному житті ніяких особливих змін не очікується. Єдине, що
невеликі труднощі можуть виникнути з дітьми, які захочуть вийти з-під
батьківської опіки. І тут не потрібно
тиснути, а дати їм час на осмислення свого кроку.
Собака: гороскоп на
2018 рік для народжених у 1958, 1970, 1982,
1994, 2006
Ось кому точно щаститиме в
новому році, так це людям, народженим під цим знаком. Вони відчуватимуть себе впевнено, як ніколи. За щоб не бралися Собаки, все
буде виходити з першого разу. На
роботі почнеться швидке просування кар’єрними сходами. Особливо
це стосується молодих фахівців, які
сповнені енергії й ентузіазму. Але
важливо, щоб під час свого стрімкого сходження вони не перейшли
дороги комусь зі своїх колег, бо це
потім може викликати загальний
осуд. Багато Собак замисляться над
питанням зміни житла і поповнення
сім’ї. Дехто зможе розпочати будівництво заміського будинку.
Кабан: гороскоп на
2018 рік для народжених у 1947, 1959, 1971,
1983, 1995, 2007
Усе, що Кабан планує здійснити
в новому році, буде потрібно ще
кілька разів обдумати і зважити.
Один невірний крок може повністю
порушити ту стабільність, яку Кабан
створював упродовж років. Серед
року можуть потішити значні грошові надходження, які зірки радять
вкласти в нерухомість. А ось розпочинати в цей період власну справу
не рекомендується. Потрібно бути
обережнішим із новими знайомими. Це стосується, в першу чергу,
чоловіків, які можуть потрапити в
лабети справжньої шахрайки, ризикуючи залишитись ні з чим.
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ПЕРЕЛІК СТАТЕЙ,
ОПУБЛІКОВАНИХ У ЖУРНАЛІ
«НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ +» У 2017 РОЦІ
ЗОНА УВАГИ

№ журналу, ст.

Рой Юрій. Лісівники б’ють на сполох
Рой Юрій. Евакуація: планувати комплексно й заздалегідь
Струтинська Віта. Природа захищається чи застерігає?
Струтинська Віта. Пластик – це вже глобальна проблема людства
Струтинська Віта. На межі гуманітарного колапсу
Штонь Ігор. Використані батарейки – міни сповільненої дії

1, 4
5, 4
2, 4
4, 4
6, 4
3, 4

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ
Волянський Петро, Макаренко Андрій, Стрюк Михайло, Дрозденко Наталія, Долгий Микола.
Надання допомоги постраждалим у невідкладному стані
Волянський Петро, Пруський Андрій, Єременко Сергій.
Нові підходи до організації навчання – це вимоги часу
Євдін Олександр, Коробко Анна. Захист населення від небезпек воєнного характеру,
спричинених застосуванням зброї
Калініченко Олена. Людина у надзвичайній ситуації
Корепанова Наталія, Могильниченко В’ячеслав, Фомін Анатолій.
Внесення змін і доповнень до ДБН В.2.2-5-97 Будинки і споруди. Захисні споруди цивільної оборони
Литвиновський Євген. Організація навчання з питань цивільного захисту посадових осіб
центральних органів виконавчої влади та суб’єктів господарювання
Литвиновський Євген. Практична підготовка органів управління та сил цивільного захисту
відповідної функціональної підсистеми центральних органів виконавчої влади
Михайлова Олена, Чумаченко Сергій. Досвід створення системи 112 в Україні
Могильниченко В’ячеслав, Корепанова Наталія, Палагута Сергій. Нові будівельні норми
враховують вимоги кодексу цивільного захисту
Оксень Віталій, Кондратюк Володимир. Запобігання надзвичайним ситуаціям
техногенного характеру
Організація цивільного захисту в об’єднаних територіальних громадах
Організація цивільного захисту в об’єднаних територіальних громадах
Юрченко Валерій, Гаваза Андрій. Деякі аспекти професійної програми
підвищення кваліфікації

3, 10
6, 16
5, 10
3, 20
6, 10
4, 10
5, 16
6, 14
2, 10
4, 12
1, 10
3, 14
3, 13

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА
Борис Олександр, Климась Руслан. А чи готові ми долати пожежі у висотних будівлях?
Борис Олександр. Пожежі: розгляд стану справ
Вахітова Любов, Калафат Костянтин. Тенденції українського ринку вогнезахисних матеріалів
для сталевих конструкцій
Зейда Віктор. Виходимо організовано і без паніки
Ніжник Вадим, Уханський Роман, Довгошеєва Надія. Вимоги пожежної безпеки до дитячих
оздоровчих закладів
Ніжник Вадим, Уханський Роман, Довгошеєва Надія, Голікова Світлана, Одинець Алла.
Вимоги пожежної безпеки до навчальних закладів
Нікулін Олександр, Багров Олександр. Сучасні методи визначення вогнищ лісових пожеж
Набули чинності зміни до Правил пожежної безпеки
Рожков Анатолій. Не менш важливо зберегти…
Рой Юрій. Пожежі в екосистемах як наслідки людської недбалості
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5, 26
6, 18
5, 24
4, 20
5, 20
3, 26
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2, 14
4, 16
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БЕЗПЕКА НА ВИРОБНИЦТВІ
Кулулаєва Наталя. Культура безпеки професійної діяльності: ідентифікація поняття
Кулулаєва Наталя. Дотримання вимог безпеки праці – необхідні умови сучасного будівництва
ТОВ «Восток-Сервіс». Інноваційні системи виявлення газів HONEYWELL
ТОВ «Восток-Сервіс». Захисні коригуючі окуляри UVEX – інновація в сфері безпеки праці!
ТОВ «Восток-Сервіс». У вас лише два ока – бережіть їх!
ТОВ «Восток-Сервіс». Форвелд – сучасне взуття для екстремальних умов!
ТОВ «Восток-Сервіс». Сучасні засоби захисту для зварників

5, 32
6, 26
2, 20
3, 24
4, 24
5, 30
6, 24

ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
Віткін Леонід. Реформування системи технічного регулювання. Стан та перспективи
Климаковська Ніна, Ільїна Неля. Радіаційна безпека під час гасіння пожеж
у зоні відчуження
Кропивницький Віталій, Кравченко Ростислав. За європейськими правилами
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Законодавство гармонізоване –
справа за дотриманням і виконанням
Ніжник Вадим. Деякі проблеми з проведення робіт зі стандартизації
Секторальний план держаного ринкового нагляду на 2018 рік

5, 34
5, 38
1, 20
2, 22
3, 30
6, 30

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Кропивницький Віталій, Гусар Віталій, Павлишин Микола. Розподілена інформаційно-вимірювальна
система біосферного моніторингу
Кропивницький Віталій, Павлишин Микола, Чумак Володимир. Високомобільна лабораторія
екологічного моніторингу
Мирошник Олег. Портативний піногенератор
Хроменков Геннадій. Реноватор електричної мережі
Чумаченко Сергій, Литвинов Юрій. Перспективна система централізованого оповіщення

5, 40
6, 36
2, 28
1, 24
4, 26

РЯТУВАЛЬНА ТЕХНІКА
Аеродромний пожежний автомобіль Rosenbauer Panther 6X6 CA5
Борис Олександр, Присяжнюк Віталій. Головні критерії – економічність та функціональність
Гончар Валентин, Золотухін Костянтин. Сучасні технічні засоби для розмінування
Пожежний танк Big Wind (Сильний вітер)
Пожежний телескопічний підйомник BrontoSkylift F 112 HLA
Рятувальні всюдиходи-амфібії ARGO 8x8 AVENGER
Шевченко Валерія. Українська пожежна техніка: здобутки та потреби ринку

5, 15
1, 28
3, 32
1, 31
2, 79
6, 31
6, 32

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ
Інформаційний бюлетень № 50
Нормативні документи, прийняті у 2017 році
Щавінський Віталій. Враховуйте принцип пропорційності порушення і покарання
Щавінський Віталій. В основі – принципи обґрунтованості та змагальності
Щавінський Віталій. Виконання судового рішення – кінцева мета правосуддя
Щавінський Віталій. Деякі особливості огляду доказів за місцем їх знаходження
Щавінський Віталій. Окрема ухвала як форма профілактичного впливу
Щавінський Віталій. Щодо змін у цивільному, господарському та адміністративному
судочинстві України
Хомич Інна. Рятуймо документи!
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2, 34
5, 47
1, 32
2, 30
3, 36
4, 30
5, 44
6, 40
1, 34
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КОМУНІКАЦІЙНА ПЛАТФОРМА
Департамент комунікації Міністерства внутрішніх справ України. Посилення покарання
за порушення правил дорожнього руху
Кропивницький Віталій, Сабол Йозеф. Науковці долучаються до розв’язання
екологічних проблем Донбасу
Струтинська Віта. Тонемо! Проблема побутових відходів та сміттєзвалищ в Україні
Струтинська Віта. Хакерські атаки: чи є життя після них?
Штонь Ігор. Люмінесцентні лампи: екологія чи енергозбереження?
Шульга Станіслав. У кого ж переважне право: в людини чи автомобіля?

6, 48
2, 38
1, 36
2, 46
4, 36
4, 32

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА
Асоціація рибалок України. Автомийниці: більше шкоди, ніж користі
Рой Юрій. «Важчий» за власну молекуляру вагу
Струтинська Віта. Реліктовий агресор, який знищує все живе!
Струтинська Віта. Дихати стає все важче
Фаренюк Геннадій, Шульга Станіслав. Зелені інновації: реалії та перспективи
Шевченко Ольга, Сніжко Сергій. Загрозлива реальність, а не віддалена перспектива
Шульга Станіслав. Аспекти безпеки «зеленого» будівництва

4, 40
6, 42
3, 38
5, 48
1, 42
2, 50
3, 42

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА
Асоціація рибалок України. Супермаркет – закрита територія для перевірки якості
Асоціація рибалок України. Прийшли до критичної межі…
ФАО. А що робимо для стійкого розвитку ми?..
ФАО. Проблеми безпечності рибних продуктів в Україні
ФАО. Підтримка фермерства на прифронтових територіях України від ФАО
ФАО. Зміни клімату та Україна: теорія на практиці
ФАО. Чого потребують фермери?
ФАО. Допомога, що повертає надію
ФАО. ФАО розширює рамки підтримки і допомоги
ФАО. Загроза продовольчій безпеці
Штонь Ігор. Ліки від ботулізму в Україні досі не сертифіковані

3, 48
4, 46
1, 46
1, 50
2, 54
3, 46
4, 44
5, 52
5, 54
6, 46
1, 52

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА
Барановський Олександр. У розвалі держави фінансові авантюристи ефективніші
від бойовиків з автоматами
Барановський Олександр. Безпека грошового обігу
Барановський Олександр. Безпека інфляційних процесів
Барановський Олександр. Курс, що не веде до стабільності

1, 54
2, 56
3, 54
4, 50

КНИЖКОВИЙ ОГЛЯД
Азаров Сергій. Наукові засади захисту населення і територій від наслідків лісових пожеж
з радіаційно небезпечними факторами
Барановський Олександр. Монографія з філософії безпеки
Кропивницький Віталій. Довідник керівника гасіння пожеж
Лещенко Олександр та інші. Організація цивільного захисту під час реформування місцевого
самоврядування та територіальної організації влади в Україні

4, 15
1, 57
2, 32
6, 41

ПСИХОСОЦІАЛЬНІ ЗАГРОЗИ
Турчина Лариса. Особистість у полоні залежностей
Штонь Ігор. Як повернутись до реальності?
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6, 52
1, 60

ПУБЛІКАЦІЇ 2017 РОКУ

Штонь Ігор. Шкільний булінг: причини та протидія

4, 56

ЧОРНОБИЛЬ І МИ
Асоціація рибалок України. «Рибні дні» в Чорнобилі
Борсук Олена. Наша слава – Герої Чорнобиля
Кондратюк Володимир. Уроки Чорнобиля: забути не можна
Рой. Юрій. Екскурсії до Чорнобиля: хто, чим, чого і за чим?
Рой. Юрій. Чорнобиль: пам’ять, досвід, застереження

5, 56
6, 50
2, 60
3, 58
1, 64

БЕЗПЕКА МОГО ЖИТТЯ
Вовк Оксана. «Дитяча хвороба» та байдужість дорослого світу
Вовк Оксана. Шкільні роки чудові…, або як вивчитися й залишитися здоровим
Лівінська Оксана. Один вдома
Лівінська Оксана. Увага! Діти на дорогах!
Запитання, які можуть врятувати життя вашій дитині
Лівінська Оксана. Безпечна поведінка у громадських місцях
Лівінська Оксана. Безпечна ковзанка

1, 68
2, 66
3, 62
4, 60
4, 64
5, 60
6, 56

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
Борисов Андрій. На засадах суспільно корисного сумісництва
Борисов Андрій. На засадах суспільно корисного сумісництва (продовження)
Цуркань Дарина. Стрибок до пекла

2, 70
3, 66
4, 66

ПРОФЕСІОНАЛИ
ЛДУБЖД. Освічені громадяни – окраса своєї батьківщини
Франчук Павло. Підрозділ європейського зразка
Лівінська Оксана. Дружба, що визначила долю
Лухін Сергій. Очі, вуха, хвіст: порозумійтеся зі своїм другом
Астрологічний прогноз від Кріса – такси-рятівника

3, 68
4, 68
6, 70
6, 73
6, 74

АБЕТКА БЕЗПЕКИ
Антків Володимир. Безпека в громадському транспорті
Березан Олександр. Небезпечний не газ, а невміле з ним поводження
Д’ячук Юрій. Коли холод ворог
Ковельське МРВ У ДСНС України в Волинській області. Безпечне використання приладів
для обігріву й опалення
НМЦ ЦЗ та БЖД Вінницької області. Готуймося до походу
НМЦ ЦЗ та БЖД Вінницької області. Що потрібно знати про алергію на холод
Струтинська Віта. Гроза: як вберегтися від блискавки
Треніна Альона. Зваблива і небезпечна природна стихія
Шикула Ростислав. Правила поводження з вибухонебезпечними предметами
Шпонтак Інна. Новорічна піротехніка: дбаємо про безпеку

3, 72
5, 74
5, 64
5, 72
4, 72
5, 68
2, 72
1, 72
6, 62
6, 60

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ
Єрмаков Микола. Заради захисту і порятунку ближнього
Єрмаков Микола. Велика пожежа в Салоніках
Єрмаков Микола. Неопалима купина
Єрмаков Микола. Пожежа в одеському храмі Мельпомени
Єрмаков Микола. Рейнська екокатастрофа
Єрмаков Микола. Галіфакська катастрофа
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2, 76
3, 76
4, 76
5, 76
6, 66
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У наступному номері читайте:
● Використання споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів для захисту населення під час виникнення надзвичайних ситуацій у сучасних умовах
● Управління ризиками – шлях до прийнятного рівня безпеки
● Лісова варта: як відрізнити легальну
вирубку від нелегальної?
● В країні зникають малі річки
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● Надмірна швидкість – безвідповідальне
ставлення до життя
● Як боротися з посттравматичним стресовим розладом
● Правила поводження на кризі
●
●
●
●

А також у кожному номері:
Абетка безпеки
Юридичні консультації
Сторінки історії
Пам’ятки безпеки

НАВЧАННЯ
ПЕРСОНАЛУ
ПІДПРИЄМСТВА
З ПИТАНЬ
ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
КЕРІВНИКАМ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ

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.

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.

НАВЧАННЯ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ
НА ПОЖЕЖНО-ВИПРОБУВАЛЬНОМУ ПОЛІГОНІ ІНСТИТУТУ
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