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справи, доктор економічних наук, 
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України», член-кореспондент НАН 
України, доктор технічних наук, 
професор
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конструкцій», доктор технічних наук, 
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ЗОНА УВАГИ
Використані батарейки – міни сповільненої дії 

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ 
10 Надання допомоги постраждалим у невід-
кладному стані 

Деякі аспекти професійної програми підви-
щення кваліфікації 

Організація цивільного захисту в об’єднаних 
територіальних громадах

Людина у надзвичайній ситуації

БЕЗПЕКА НА ВИРОБНИЦТВІ 
24 Захисні коригуючі окуляри UVEX – 
інновація в сфері безпеки праці!

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА
Сучасні методи визначення вогнищ лісових 
пожеж

ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  
Деякі проблеми з проведення робіт 
зі стандартизації 

РЯТУВАЛЬНА ТЕХНІКА
Сучасні технічні засоби для розмінування 

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ
Виконання судового рішення – кінцева мета 
правосуддя  
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ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА
Реліктовий агресор, який знищує все живе! 

Аспекти безпеки «зеленого» будівництва 

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА
Зміни клімату та Україна: теорія на практиці 

Супермаркет – закрита територія для 
перевірки якості 

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА
Безпека інфляційних процесів 
 
ЧОРНОБИЛЬ І МИ
Екскурсії до Чорнобиля: хто, чим, чого і за чим?

БЕЗПЕКА МОГО ЖИТТЯ
Один вдома

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
На засадах суспільно корисного сумісництва 

ПРОФЕСІОНАЛИ 
Освічені громадяни – окраса своєї батьківщини 

АБЕТКА БЕЗПЕКИ
Безпека в громадському транспорті 

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ 
76 Неопалима купина 
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