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ЗМІСТ ЛЮТИЙ/2018

РЕДАКЦІЙНО-ЕКСПЕРТНА РАДА

Микола Чечоткін, 
голова Державної служби України 
з надзвичайних ситуацій,
генерал-лейтенант 
служби цивільного захисту

Віталій Кропивницький, 
начальник Українського 
науково-дослідного інституту 
цивільного захисту, кандидат 
технічних наук, генерал-майор 
служби цивільного захисту

Михайло Козяр, 
ректор Львівського державного 
університету безпеки 
життєдіяльності, член-кореспондент 
НАПН України, доктор педагогічних 
наук, професор, генерал-лейтенант 
служби цивільного захисту

Леонід Віткін,
директор Департаменту технічного 
регулювання Міністерства економіч-
ного розвитку і торгівлі України, док-
тор технічних наук, професор

Тамара Смовженко, 
ректор Університету банківської 
справи, доктор економічних наук, 
професор 

Георгій Лисиченко, 
директор ДУ «Інститут геохімії 
навколишнього середовища НАН 
України», член-кореспондент НАН 
України, доктор технічних наук, 
професор

Геннадій Фаренюк, 
директор ДП «ДНДІ будівельних 
конструкцій», доктор технічних наук, 
лауреат Державної премії України 
в галузі науки і техніки

ОФІЦІЙНО
Публічний звіт Голови ДСНС України «Про 
результати роботи ДСНС України у 2017 році»

ЗОНА УВАГИ
Глобальний індекс тероризму в сучасному світі

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ 
Використання споруд подвійного призначення 
у разі виникнення надзвичайних ситуацій 
у сучасних умовах 

Управління ризиками – шлях до прийнятного 
рівня безпеки 

Уряд ухвалив Концепцію розвитку та технічної 
модернізації системи централізованого 
оповіщення про загрозу виникнення або 
виникнення надзвичайних ситуацій

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА
Щодо лібералізації послуг протипожежного 
призначення в Україні 

РЯТУВАЛЬНА ТЕХНІКА
Пожежно-технічне обладнання та оснащення 
пожежних автоцистерн  

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ
Питання застосування заходів реагування 
щодо державного нагляду (контролю) 
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РЕДАКЦІЙНО-ЕКСПЕРТНА РАДА

Анатолій Пушкар, 
президент Української Асоціації 
«Укрелектрокабель», 
кандидат економічних наук, 
заслужений будівельник України

Василь Сташук, 
завідувач кафедри управління, 
економіки та інформаційних 
технологій Державного інституту 
управління та економіки водних 
ресурсів, член-кореспондент НААН 
України, доктор технічних наук, 
професор

Віктор Івченко, 
голова Національної 
науково-технологічної асоціації 
України, заслужений економіст 
України

Анна Королевська, 
заступник генерального директора 
з наукової роботи Національного 
музею «Чорнобиль», заслужений 
працівник культури України

Михайло Малков, 
координатор проектів розвитку 
ФАО в Україні 

Віталій Щавінський, 
заступник голови Київського 
окружного адміністративного суду, 
кандидат юридичних наук

Тетяна Тимочко,
голова Національної екологічної 
ради України,
голова Всеукраїнської 
екологічної ліги

КОМУНІКАЦІЙНА ПЛАТФОРМА
Ремені безпеки – звичка, що рятує життя 

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА
Шкільне харчування в Україні потребує 
нагальних змін 

WWF В УКРАЇНІ
Присвяти годину життя Планеті  

ПСИХОСОЦІАЛЬНІ ЗАГРОЗИ 
Психічне здоров’я та психосоціальна 
підтримка в умовах надзвичайної ситуації  

Примха чи хвороба?.. І знову про депресію!

БЕЗПЕКА МОГО ЖИТТЯ
Пам’ятайте про тероризм  

АБЕТКА БЕЗПЕКИ
Надання першої допомоги: поради 
Червоного Хреста 

Правила поведінки на льоду  

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ 
Екстренні номери  
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