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У загальній системі заходів протидії над-
звичайним 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 запобі-
гання та ліквідації.

Для управління ризиком повинен здійснюва-
тися моніторинг стану природного середовища 
та об’єктів техносфери, аналіз ризиків і прогно-
зування 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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ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО: 
ЩО РОБИТИ, КОЛИ ТВІЙ ВОРОГ – 
БЛИЗЬКА ЛЮДИНА
Ніхто не повинен зазнати тортур, 
жорстокого, нелюдського або такого, 
що принижує його гідність, поводження 
і покарання. 

(ст. 5. Загальної декларації прав людини)

ЗОНА УВАГИ
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ЗОНА УВАГИ

Зараз у вільний демокра-
тичний час – ХХІ століття, 
коли задекларовано рівні 
права та можливості жінок 

і чоловіків, жорстоке поводжен-
ня, гендерне та домашнє насилля, 
приниження гідності залишаються 
світовою соціальною проблемою 
людства. Як правило, найчастіше 
жертвами домашнього насильства 
стають жінки та діти. 

За неофіційними даними, май-
же 70% жінок зазнають різних 
форм знущань і принижень. За 
даними Міністерства внутріш-
ніх справ України, 23% тяжких 
насильницьких злочинів вчиня-
ються в родинах.

Реальну статистику зібрати 
майже неможливо, адже жінки не 
хочуть оприлюднювати «незруч-
ну» тему. Це соромно, принизливо, 
а, може, це було в останній раз...

Історії жінок, які страждають 
від домашнього насилля, дуже 
різні. Хтось щодня під звичне 
«дурепа» слухає, куди їй піти. І 
продовжує робити домашні спра-
ви, міцніше стискає зуби і пере-
конує себе в тому, що краще так, 
аніж ніяк. Хтось намагається дати 
деспоту здачі, і в результаті отри-
мує ще більше «на горіхи». Комусь 
вистачає ляпасу, щоб зібрати речі 

та піти. Та більшість цих жінок 
переконані – їх ніхто не захистить 
і їм немає куди йти. 

Це й об’єднує всі історії – з деся-
ти жінок захищати свої природ-
ні права конституційним шляхом 
наважуються бодай двоє. Та й ті в 

більшості випадків стримуються, 
не дають справі «ходу». Тому що 
в країні з надзвичайно грамотно 
прописаними законами і правами 
жінкам все ще соромно і страшно 
захищати своє життя.

НАСИЛЬСТВО, ЯК ВОНО Є
Відтепер, під термін «домашнє 

насильство» підпадають усі акти 
фізичного, сексуального, пси-

хологічного або економічного 
насильства, вчинені між колиш-
нім чи теперішнім подружжям 
чи людьми, які разом живуть чи 
жили. Раніше, якщо шлюб не був 
зареєстрований, то злочин мог-
ли не кваліфікувати як домашнє 
насильство.

«Перша причина того, що 
насильство в сім’ї процвітає – це 
відсутність внутрішньої культу-
ри як серед чоловіків, так і жінок. На 

Заході фраза «нам потрібно пого-
ворити» означає відвідини психо-
терапевта, а у нас закінчується 
синцями й струсами мозку, отри-
маних у власній квартирі. Так сім’я 
перетворюється на поле битви. 
Окрім того, з дитинства дівча-
ток більше, ніж хлопчиків сімейно 
орієнтують. Розповідають, що 
потрібно зберегти сім’ю будь- 
якою ціною. У нашій країні жінці 

соромно перед друзями та роди-
чами, що її б’є чоловік. Мами, бабусі 
вчать дівчаток терпіти і проба-
чати. Бо така жіноча доля», – гово-
рить Голова правління Вінницької 
громадської організації «А-Веста» 
Лариса Полулях, організація якої 

Насильство є порушенням ваших конституційних 
прав і свобод!!!

Першим кроком до подолання проблеми насиль-
ства в родині має стати її усвідомлення! 

Щороку понад 3 млн дітей в Україні спостерігають 
за актами насильства у сім’ї або є їх вимушеними 
учасниками. Діти скривджених матерів у 6 разів 
частіше намагаються накласти на себе руки, а 50% 
схильні до зловживань наркотиками і алкоголем
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ПРІОРИТЕТ –
УПРАВЛІННЮ 
РИЗИКАМИ
Регламент функціонування системи моніторингу небезпечних 
техногенних і природних процесів – запорука ефективного 
прогнозування виникнення надзвичайних ситуацій

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ
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ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ 
НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ 
ВІД ПОВЕНІ (ПАВОДКУ)
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ЩЕ РАЗ ПРО НЕБЕЗПЕКУ!
Найбільш небезпечним чинником під час проведення 

зварювальних робіт є виділення зварювального аерозолю 
в робочій зоні. Так, за статистикою, більш ніж половина 
професійних захворювань зварників – це захворюван-
ня органів дихання і різні патології, пов’язані із вдихан-
ням зварювального аерозолю. Зварювальний аерозоль 
є сукупністю дрібних частинок, що утворилися внаслідок 
конденсації парів розплавленого металу, обмазки елект-
родів, вмісту порошкового дроту або флюсів. Його склад 
залежить від складу зварювальних матеріалів. В основному 
зварювальний аерозоль складається із заліза та його окси-
дів, але також до складу можуть входити такі речовини і їх 
сполуки, як марганець, хром, нікель, алюміній, мідь, цинк, 
фтор, кремній, азот та інші.

Багаторічні дослідження на декількох підприємствах 
дозволили встановити, що пневмоконіоз і хронічний 
бронхіт розвиваються в осіб, зайнятих зварюванням ста-
лей, до 40 років, якщо середній стаж роботи за професією 
понад 14 років. Багато зварників з великим стажем роботи 
за станом здоров’я не «допрацьовують» навіть до пільго-
вого пенсійного віку. Клінічна картина пневмоконіозів має 
низку схожих рис: повільний, хронічний перебіг із тенден-
цією до прогресування, що нерідко призводить до пору-
шення працездатності; стійкі склеротичні зміни в легенях. 
Основна небезпека пневмоконіозу полягає в тому, що на 
початковій стадії флюорографією його не виявити, він 
може проявитися тільки під час рентгенологічного обсте-
ження. Безпосереднє обстеження часто не виявляє пато-
логії та має симптоми невизначеного характеру: задишка 
під час фізичного навантаження, біль у грудях, рідкісний 
сухий кашель.

Якщо зварювальний аерозоль містить значну кіль-
кість марганцю, а так буває під час зварювання лего-
ваних і нержавіючих сталей якісними електродами, то, 
поширюючись із кров’ю організмом, цей надзвичайно 

токсичний елемент викликає важке захворювання: мар-
ганцеву інтоксикацію. З’єднання марганцю є сильними 
отрутами, що вражають центральну нервову систему, 
серцево-судинну систему і паренхіматозні органи. Зміни 
в організмі внаслідок марганцевої інтоксикації незворот-
ні і піддаються лікуванню тільки на першій стадії розвит-
ку захворювання. На початковій стадії спостерігаються 
швидка стомлюваність, слабкість, сонливість, тупі голов-
ні болі в лобово-скроневих областях, болі в попереку, 
кінцівках, зниження апетиту. У нервовій системі прева-
люють процеси гальмування. Зварниками ці симптоми 
сприймаються як загальне нездужання, тому упускаєть-
ся найбільш сприятливий момент для лікування. 

На другій стадії з’являються повільність рухів, розлад 
ходи, статева слабкість, безсоння, пригнічений настрій, 
сльозливість, хворі втрачають здатність широко кро-
кувати. На третій стадії («марганцевий паркінсонізм») 
розвиваються глибокі незворотні зміни в нервовій 
системі, які призводять до повної втрати працездатності 
та утруднення всіх функцій організму. Хворому на цій 
стадії потрібен постійний догляд.

Інші елементи зварювального аерозолю, а також зва-
рювальні гази, що мають сильну подразливу дію, здатні 
викликати хронічний бронхіт. Останніми роками встанов-
лено, що багато компонентів зварювального аерозолю, 
за умови тривалого впливу, накопичуються в організмі і 
збільшують ризик виникнення серцево-судинних і онко-
логічних захворювань, а також зменшують тривалість 
життя. Щоб уникнути вищенаведеного негативного впли-
ву виробничих факторів, характерних для електрозва-
рювання, необхідно перешкоджати попаданню в органи 
дихання зварювального аерозолю.

РІШЕННЯ Є ЗАВЖДИ!
Найбільш простим і доступним засобом захисту 

органів дихання зварника є респіратор. Але не будь-який! 

БЕЗПЕКА НА ВИРОБНИЦТВІ

ЗАХИСТ ОРГАНІВ ДИХАННЯ ПІД ЧАС 
ПРОВЕДЕННЯ ЗВАРЮВАЛЬНИХ РОБІТ
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З початком бойових дій 
на сході України у квітні 
2014 року частина май-
на Луганського обласного 

пожежно-рятувального підрозділу 
постраждала під обстрілами, а 
Головне управління ДСНС України 
у Луганській області опинилося на 
тимчасово окупованій території. З 
огляду на ситуацію, було прийня-
то рішення про передислокацію 
Головного управління, яке з 2 жовтня 

2014 року перебуває у новому облас-
ному центрі – місті Сєвєродонецьку.

Начальник Головного управління 
ДСНС України у Луганській області 
Ігор Савельєв очолив підрозділ у 
найскладніший період. Тоді мало 
хто вірив у життєздатність управлін-
ня, створеного майже «з нуля».

Понад 60% техніки залишило-
ся на окупованій території. У місті 
Луганську залишився також аварій-
но-рятувальний загін спеціального 

призначення та навчально-методич-
ний центр безпеки життєдіяльності.

Щоб виїжджати на пожежі та 
надзвичайні ситуації, доводилося 
знову і знову лагодити старенькі 
та пошкоджені обстрілами автоцис-
терни й оперативні автомобілі.

Першим, хто прийшов на допо-
могу підрозділу, був тодішній 
Голова Луганської обласної військо-
во-цивільної адміністрації Геннадій 
Москаль. Теперішній керівник 
області – Юрій Гарбуз – підходить 
до проблем рятувальників ґрунтов-
но: впроваджує в життя Програму 
підтримки обласної структури ДСНС 
України, а також Регіональну цільо-
ву програму розвитку правоохо-
ронної сфери та цивільного захисту 
населення у Луганській області.

Завдяки зусиллям керівництва 
області, а також ДСНС України, 
останнім часом відбулося серйозне  

ОНОВЛЕННЯ АВТОПАРКУ 
ЛУГАНСЬКИХ РЯТУВАЛЬНИКІВ
У минулому 2017 році завдяки реалізації 
регіональних програм підтримки та 
розвитку обласної структури ДСНС України 
у Луганській області матеріально-технічну 
базу пожежно-рятувальних підрозділів 
значно розширено та оновлено

РЯТУВАЛЬНА ТЕХНІКА
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Порушення швидкісного 
режиму, керування в стані 
алкогольного сп’яніння, 
невикористання ременів 

безпеки, дитячих крісел та мотоци-
клетних шоломів, відволікання водіїв 
на мобільні прилади зв’язку є клю-
човими чинниками ризику, що впли-
вають на сумну статистику загибелі 

людей під час дорожньо-транспортної 
пригоди (ДТП) та мають прямий при-
чинно-наслідковий зв’язок із дорожні-
ми аваріями та їх тяжкими наслідками.

За офіційними даними, на україн-
ських дорогах за останні 10 років (з 
2006 по 2016 рр.) загинуло понад 61 
тис. осіб, травмовано майже 500 тис. 
Упродовж цих років основною при-

чиною ДТП із постраждалими було 
перевищення швидкості. Та трагічна 
статистика не зменшується. Лише за 
10 місяців 2017 року в ДТП загинули 
2683 людини і 28522 були травмо-
вані. Щонайменше 20% ДТП сталися 
через надмірну швидкість.

Якщо додати до цього дорожні 
аварії, в яких швидкість, ймовірно, була 

ШВИДКОСТІ РУХУ 
ТА БЕЗПЕКА НА ДОРОГАХ

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, у світі щороку 
внаслідок дорожньо-транспортних пригод гине понад 1,25 млн 
людей. Вони є основною причиною смерті серед молодих людей 
віком від 15 до 29 років. Половина всіх смертельних випадків у 
світі припадає на найбільш вразливих учасників дорожнього руху: 
мотоциклістів (23%), пішоходів (22%) та велосипедистів (4%)

КОМУНІКАТИВНА ПЛАТФОРМА
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В УКРАЇНІ ЗНИКАЮТЬ МАЛІ РІЧКИ
За останні двадцять п’ять років із карти 
України зникло понад десять тисяч малих 
річок – це результат нераціонального 
ставлення до водних ресурсів

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА
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ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Останні двадцять років фактично не проводяться меліора-
тивні роботи з розчищення замулених витоків річок, вна-
слідок чого річки міліють, пересихають. Проблему поси-
лює й те, що останніми роками спостерігається сильне 

маловоддя – річки наповнюються тільки на 70% від норми. 
Хаотично, в супереч із чинним законодавством, інтенсивно 

забудовуються береги водойм. Там, де раніше були заплавні 
луки, природні нерестовища риби, мальовничі протоки, сьогод-
ні приватні домоволодіння. Заганяючи береги річок в бетон, їх 
позбавляють можливості самоочистити свої води. 

Та й право громадян на безперешкодний підхід до водойми 
порушується будівництвом різних загорож. Сьогодні від Києва 
до міста Українка фактично простій людині неможливо підійти 
до води – скрізь приватні паркани.

ВОДНІ БАГАТСТВА УКРАЇНИ
За офіційними даними, на сьогодні в Україні налічується  

63 119 річок, у тому числі великих (площа водозбору більше 
ніж 50 тис. км2) – 9, середніх (від 2 до 50 тис. км2) – 81 і малих 
(менше ніж 2 тис. км2) – 63 029. Загальна довжина річок стано-
вить 206,4 тис. км, із них 90 % припадає на малі річки.

Разом із тим у Європі ми вважаємося маловодною країною, 
оскільки більшість наших водних ресурсів через забрудненість 
не придатні для водозабору питної води.

«Протягом років незалежності до наших водойм ставляться 
чисто споживацьки, а часом і злочинно. Багато річок перегородили 
дамбами, внаслідок чого вони втратили свою природну течію і не 

«Для того щоб зрозуміти 
всю гостроту проблеми, 
що нині коїться з наши-
ми водоймами, особливо 
малими річками, необхід-
но для себе усвідомити, 
що все в цьому світі взає-
мопов’язано. І калюжа 
після дощу, і сільський 

ставок, і річка за вікном – це все частина 
Світового океану! Всі поверхневі та під-
земні води – це єдине ціле! І вибираючи 
пісок із дна річки, змінюючи її річище, 
засипаючи притоки, заплавні луки, боліт-
ця або спускаючи ставок для того, щоб 
вибрати з нього всю рибу, а потім кидаю-
чи водойму напризволяще, ви вбиваєте 
частинку Світового океану». 

Олександр ЧИСТЯКОВ,
голова Всеукраїнської 

громадської організації 
Асоціація рибалок України 
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Ліс регулює клімат, якість 
повітря, очищує ґрунтові 
води, протидіє ерозії ґрун-
ту, пом’якшує різні надзви-

чайні кліматичні явища. Ліс також є 
джерелом медичних речовин, їжі та 
прісної води, місцем для відпочинку 
та естетичного натхнення людей. А 
ще ліс – домівка для великої кілько-
сті червонокнижних видів тварин і 
рослин та ендеміків, які трапляють-
ся лише на певній території і більше 
ніде у світі.

Певний ресурс із лісу брати 
можна, та все ж у таких обсягах і 
такими способами, що не руйнують 
його екосистему і не завдають знач-
ної шкоди. Українським законодав-
ством передбачене збалансоване 
лісове господарство, що переваж-
но описано в нормативних доку-
ментах. Однак, як показує практика, 
дотримання законодавства і норм 
ще далеке від належного. Незаконні 
або недоцільні вирубки, які мають 
сумнівне обґрунтування, і лісопору-

шення – розповсюджена практика, 
що призводить до невідворотних 
змін – зниження біорізноманіття і, 
відповідно, погіршення санітарного 
стану лісів (його всихання), збільшен-
ня природних лих, соціальної дегра-
дації в регіоні та економічних збитків 
для місцевих громад і країни. 

За офіційними даними 
Державного агентства лісових 
ресурсів (Держлісагентства), неза-
конні вирубки в Україні складають 
менш як 1% (0,17% від усього обся-
гу заготовленої деревини у 2016 
році). Проте ця цифра враховує 
лише самовільні вирубки місцевим 
населенням і виключає незаконні 
лісозаготівлі лісниками. У світі такі 
дії також розцінюють як незаконна 
вирубка. Різні незалежні експерти 

ЛІСОВА ВАРТА: ЗАКОННІ 
Й НЕЗАКОННІ ВИРУБКИ
Ліс часто сприймають виключно як джерело 
деревини, дров і пиломатеріалів. Однак 
це складна система, яка виконує важливі, 
непомітні на перший погляд функції

WWF В УКРАЇНІ
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ЯК ПРАВИЛЬНО ВИБРАТИ ЧЕРВОНУ ІКРУ
Яке ж свято без червоної ікри на столі? Проте чи всі ми знаємо, 
як правильно її вибирати, щоб не зашкодити своєму здоров’ю та 
здоров’ю своїх близьких? За різними підрахунками до 60% червоної 
ікри, що продається в Україні, є контрафактною. Та попри це вона має 
постійний попит

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА
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ПОСТТРАВМАТИЧНИЙ СТРЕСОВИЙ 
РОЗЛАД: РЕАКЦІЯ ЛЮДИНИ 
НА НЕНОРМАЛЬНІ ОБСТАВИНИ

Був час, коли про розлади психічного характеру було соромно 
казати, хоча ці проблеми спричиняли страждання та суттєво 
впливали на якість життя людини. Нині інформування про 
посттравматичний стресовий розлад є необхідністю для людей, 
які страждають від психічних проблем, їхніх близьких, друзів та 
широкого загалу небайдужих

ПСИХОСОЦІАЛЬНІ ЗАГРОЗИ
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Найжахливіше, що може бути 
для батьків, – втрата дити-
ни. До того ж не через важ-
ку хворобу або катастрофу, 

а, як то кажуть, на пустому місці. Вона 
щойно була поряд, щось запитува-
ла, й варто було лише на хвилинку 
відволіктися, як її вже ніде немає. 

Або підліток, який сьогодні вран-
ці, як завжди, снідав, збирався до 
школи, вередував із приводу одя-
гання шапки … і от його мобільний 
«поза зоною» вже декілька годин, на 
дворі темно, а йому давно вже час 
бути вдома.

ЧОМУ ЦЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ?
За досвідом пошукових служб, 

найчастіше діти губляться в місцях 
великого скупчення людей: в транс-
порті, на вокзалах, у великих тор-
гових центрах. Батьки просто не в 

змозі проконтролювати кожен крок 
свого малюка, одночасно займаю-
чись чимось важливим: оформляючи 
квитки, прокладаючи дорогу в нато-
впі або розраховуючись на касі. Жага 
цікавого пересилює в маленького 
крутька будь-який страх, і ось він вже 
досліджує нову територію, а бідна 
мама метушиться, шукаючи його.

Не рідкісні випадки, коли під 
час сімейного пікніка в лісі, поки 
дорослі розпалюють вогнище або 
смажать шашлик, малюки шукають 
собі розваги самостійно. І відбу-
вається, як у старій казці: деревце 
за деревце, кущик за кущик, ось і 

відійшла досить далеко від табору. 
Загубитися в лісі дуже легко.

Одна з частих поведінкових 
реакцій у дітей і підлітків – втеча з 
дому. Велика помилка вважати, що 
діти зникають тільки з неблагополуч-
них сімей. Часом у дитини викликає 
сильні переживання те, що для нас, 
дорослих, – дрібниця і суща дурниця: 

одна моя знайома, наприклад, в шість 
років втекла з дому тільки тому, що її 
насильно годували манною кашею.

Підліток реалізує те, чого він в 
молодшому віці хотів, але боявся, – це 
бажання позбутися чогось, протест. 
Насамперед це протест проти тих від-

Пошукові заходи мають розпочатися негайно! 
Не треба чекати ані 24 годин, ані трьох діб перш 
ніж повідомити про те, що дитина зникла

ЯК НЕ ВТРАТИТИ НАЙДОРОЖЧЕ

Перші 48 годин після зникнення 
дитини найбільш важливі 
для пошуку та її щасливого 
повернення. Як правило, 
саме ці години виявляються 
невикористаними внаслідок 
паніки й жаху, яким 
піддаються батьки. 
Тримайте себе в руках, 
пам’ятайте, що 
повернення дитини 
додому залежить від 
вашої зібраності 
й точності ваших дій

БЕЗПЕКА МОГО ЖИТТЯ
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СНІГОВА ЛАВИНА: 
ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ТУРИСТУ
Зимова пора – це чудовий час для 
відпочинку в горах, який поєднує 
катання на лижах та захопливі походи 
мальовничими гірськими стежками. 
Проте завжди варто пам’ятати, що 
безпека в горах залежить від багатьох 
чинників, зокрема належної підготовки, 
організованості, дисципліни, дотримання 
елементарних правил безпеки, відповідно 
підібраних одягу, взуття тощо, а також від 
знання місцевості та характерних для неї 
природних несподіванок

АБЕТКА БЕЗПЕКИ

СІЧЕНЬ/2018     НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ +62



СІЧЕНЬ/2018     НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ +  

«Надзвичайна ситуація +»

Щомісячний 
виробничо-практичний журнал

№ 1(7), січень/2018

Видається за інформаційної 
підтримки:
Державної служби України 
з надзвичайних ситуацій; 
Українського науково-дослідного 
інституту цивільного захисту; 
Громадської організації 
«Рада технічних комітетів 
стандартизації України»; 
Громадської спілки «Міжнародна 
асоціація цивільного захисту 
України»

Засновник: ТОВ «Науковий парк 
«Центр трансферу технологій 
цивільного захисту»

Видавець: ТОВ «АЛЬБУС 2005»

Свідоцтво про державну реєстрацію 
друкованого засобу масової 
інформації
КВ № 22507-12407 Р від 01.02.2017

Передплатні індекси:
60050, 60055

Керівник проекту:
Олена Перевозник

Редакція:
Оксана Лівінська, 
Віта Струтинська

Верстка:
Володимир Шатило

Дизайн та інфографіка:
Ольга Голуб

Маркетинг і реклама:
Оксана Вовк

Фото: у журналі використані 
авторські фото, фотоматеріали 
з фотобанків Shutterstock, Freepik, 
а також соціальних мереж

Друк: Типографія від «А» ДО «Я»
вул. Колекторна, 38/40, м. Київ, 
Україна, 02660

Наклад: 7750 прим. 
Замовлення № 79

Адреса редакції:
вул. Рибальська, 18, 
м. Київ, 01011, Україна,
тел.: (098) 893-2093,
www.ns-plus.com.ua, 
e-mail: ns-plus@ukr.net
Сторінка у «ФБ»: 
Надзвичайна ситуація +

Журнал розповсюджується лише 
за передплатою. Ціна договірна

Редакція не несе відповідальності 
за шкоду, заподіяну внаслідок 
використання, невикористання 
чи неналежного використання 
інформації, що міститься в цьому 
виданні. Редакція не завжди поділяє 
позицію автора.
Рукописи не рецензуються та 
не повертаються.
Матеріали публікуються 
українською мовою.
Відтворення матеріалів видання 
можливе лише за наявності 
письмового дозволу редакції.
Відповідальність за зміст реклами несе 
рекламодавець

© ТОВ «АЛЬБУС 2005»

72

У наступному номері читайте:

Глобальний індекс тероризму

Стала робота об’єктів господарювання 
й  основні шляхи її підвищення 

Організаційні заходи щодо забезпечення 
пожежної безпеки

Проблеми якісного харчування 
в навчальних закладах

Вплив гідроелектростанцій  на річкові 
екосистеми

●

Ремені безпеки: варто чи не варто 
пристібатися

Депресія, небезпечне явище сьогодення

Правила поведінки на льоду

Будьте уважними: бурульки

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

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●



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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