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Після трагедії у дитячому таборі «Вікторія» 
під Одесою відповідно до розпорядження 
Кабінету Міністрів України у жовтні-груд-
ні 2017 року Державною службою України 
з надзвичайних ситуацій проводяться 
позапланові перевірки стану техногенної і 
пожежної безпеки у дошкільних та загально-
освітніх навчальних закладах державної та 
комунальної форми власності, а також при-
ватної форми власності у разі письмового 
звернення суб’єктів господарювання

Безпека перебування дітей у громадських 
місцях насамперед пов’язана з культурою 
поведінки. Дотримуючись правил перебу-
вання на вулиці, у громадському транспорті, 
театрі, музеї тощо, дитина убезпечить себе, а 
також не створить небезпечних ситуацій для 
оточуючих.

Дуже важливо підготувати і навчити дити-
ну правильно поводитися в громадських міс-
цях, не забуваючи, звичайно, і про поведін-
ку вдома. Адже саме вдома малюк отримує 
перші уявлення про те, як чинити в тій чи тій 
ситуації. І якщо дорослі вчать його правилам 
поведінки, а вдома зовсім про них забува-
ють, то й дитина не стане їх дотримуватися

За довільним визначенням, еваку-
ація – це організоване виведення чи 
вивезення людей з об’єктів і населе-
них пунктів, перебування в яких стає 
небезпечним для життя. У випадку 
загроз, спричинених надзвичайною 
ситуацією, евакуації також підлягають 
тварини, матеріальні й культурні цін-
ності, документи та архівні матеріали. 
У когось це головний, а в нас найдо-
ступніший спосіб захисту населення.

У багатьох розвинених країнах, 
Канаді зокрема, де менше уваги при-
діляється захисним спорудам, ева-
куація є головним способом захисту 
населення у випадку надзвичайної 
ситуації
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служби цивільного захисту
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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
Евакуація: планувати комплексно й заздалегідь 

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ 
Захист населення від небезпек воєнного 
характеру, спричинених застосуванням зброї

РЯТУВАЛЬНА ТЕХНІКА
Аеродромний пожежний автомобіль 
Rosenbauer Panther 6X6 CA5 

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ 
Практична підготовка органів управління 
та сил цивільного захисту відповідної 
функціональної підсистеми центральних 
органів виконавчої влади  

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА
Вимоги пожежної безпеки до навчальних 
закладів 

Виходимо організовано і без паніки 

Пожежі: розгляд стану справ 

БЕЗПЕКА НА ВИРОБНИЦТВІ 
Форвелд – сучасне взуття для екстремальних 
умов! 

Культура безпеки професійної діяльності: 
ідентифікація поняття

ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
Реформування системи технічного регулювання. 
Стан та перспективи  

Радіаційна безпека під час гасіння пожеж 
у зоні відчуження 
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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

Олександр Барановський, 
проректор з наукової роботи 
Університету банківської справи, 
доктор економічних наук, 
професор, заслужений економіст 
України

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
Розподілена інформаційно-вимірювальна 
система біосферного моніторингу  

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ
Окрема ухвала як форма профілактичного 
впливу  
 
Нормативні документи, прийняті у 2017 році 

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА
Дихати стає все важче 

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА
Допомога, що повертає надію 

ФАО розширює рамки підтримки і допомоги 

ЧОРНОБИЛЬ І МИ
«Рибні дні» в Чорнобилі

БЕЗПЕКА МОГО ЖИТТЯ 
Безпечна поведінка у громадських місцях  

АБЕТКА БЕЗПЕКИ
Будьте обережні! Наближаються холоди! 

Що потрібно знати про алергію на холод 

Безпечне використання приладів для обігріву 
й опалення 

Небезпечний не газ, а невміле з ним 
поводження   

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ 
Рейнська екокатастрофа   
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