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На сьогодні у світі існує багато проектів зі 
створення систем оповіщення з використан-
ням різних технічних засобів. Як вважають 
у ЄС, одна з найбільш ефективних систем 
оповіщення – це система, що використо-
вує існуючі комерційні й державні мережі 
мобільного зв’язку та здійснює оповіщення 
на мобільні термінали населення (мобільні 
телефони, смартфони, планшети, ноутбуки та 
персональні комп’ютери).

Перспективна система централізованого 
оповіщення населення може базуватися на 
двох сучасних технологіях телекомунікацій: 
CellBroadcast і ipBroadcast

Люмінесцентні та інші енергозберігальні лампи (економ-
ки), які масово використовують усі підприємства, установи 
та організації, а також у побуті, мають значно більшу світ-
ловіддачу (співвідношення між світловим потоком і спо-
живаною потужністю), наприклад, у порівнянні з найбільш 
поширеними лампами розжарювання (жарівки). Завдяки 
цьому заміна ламп розжарювання на енергозберігальні, 
сприяє економії електроенергії.

Проте економки містять важкий небезпечний метал – 
ртуть, тому відпрацьовані вони належать до класу відходів 
підвищеної небезпеки. Відтак закон вимагає зберігати їх у 
відповідних місцях, правильно упаковувати та розміщувати

Ймовірною причиною пожежі в одеському таборі 
«Вікторія» – трагедії, що сколихнула українське суспіль-
ство та забрала життя трьох малолітніх дітей – є несправ-
на робота електроприладів у кімнаті виховательки 
закладу. Рятувальники відзначали, що гасіння пожежі 
ускладнила низка факторів: запізній виклик пожеж-
ників, пориви вітру, неможливість забору води з пожеж-
ного водоймища, оскільки воно було заповнено на 
третину, слабкий тиск в пожежних гідрантах,  дерев’яні 
споруди, велика відстань до вуличного протипожежно-
го водопостачання – близько 800 метрів. 

Саме тому вважаємо за потрібне ще раз нагадати 
протипожежні вимоги до дитячих оздоровчих закладів

ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 
ДО ДИТЯЧИХ ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ

ЛЮМІНЕСЦЕНТНІ ЛАМПИ: ЕКОЛОГІЯ ЧИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ?

ПЕРСПЕКТИВНА СИСТЕМА ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ОПОВІЩЕННЯ26

36

20

1



ЖОВТЕНЬ/2017     НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ +  

ЗМІСТ ЖОВТЕНЬ/2017

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

ЗОНА УВАГИ
Пластик – це вже глобальна проблема людства 

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ 
Організація навчання з питань цивільного 
захисту посадових осіб центральних органів 
виконавчої влади та суб’єктів господарювання   

Запобігання надзвичайним ситуаціям техно-
генного характеру 

КНИЖКОВИЙ ОГЛЯД
Наукові засади захисту населення і територій 
від наслідків лісових пожеж з радіаційно 
небезпечними факторами 

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА
Пожежі в екосистемах як наслідки людської 
недбалості 

Вимоги пожежної безпеки до дитячих 
оздоровчих закладів

Набули чинності зміни до Правил пожежної 
безпеки 

БЕЗПЕКА НА ВИРОБНИЦТВІ 
У вас лише два ока – бережіть їх! 
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