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Усі ми добре знаємо: для того, щоб бути здоровим 
і довго перебувати в активному стані, необхідно руха-
тися й стежити за станом свого організму. Ми піклує-
мося про те, щоб вживати корисну, «здорову» їжу, 
пити чисту воду, дихати свіжим повітрям. Багато з нас 
займаються фітнесом або спортом, відвідують трена-
жерні зали та басейни, віддають перевагу відпочинку 
на свіжому повітрі або хоча б влаштовують щоденні 
нетривалі прогулянки. Не забуваємо ми й про власну 
оселю, де має бути чисто, тепло, світло й затишно.

Але чомусь питання впорядкованості нашого 
великого спільного дому – планети Земля – сприй-
маються нами відсторонено

 Професії медика і рятувальника – одні 
з найгуманніших. Це робота для мужніх, 
сильних, рішучих, витривалих, готових 
ризикувати власним життям людей, які 
будь-якої миті можуть прийти на допомогу 
тим, хто потрапив у надзвичайну ситуацію.

За останні 20 років, за даними ООН, 
майже 1 млрд жителів Землі зазнали 
наслідків стихійних лих, близько 3 млн 
осіб загинули. Для збереження людсь-
ких життів під час надзвичайних ситуацій 
необхідно провести комплекс заходів із 
медичного обслуговування постражда-
лих, що охоплює лікувально-евакуаційні, 
санітарно-гігієнічні, протиепідемічні захо-
ди та заходи з медичного постачання

Проведення заходів, спрямованих на підвищення сталої роботи 
об’єктів в умовах надзвичайних ситуацій, – одне з основних завдань 
цивільного захисту. Пропонуємо розглянути необхідні заходи підго-
товки до сталого функціонування об’єктів та основні шляхи підви-
щення сталої роботи об’єктів та суб’єктів господарювання.

Стале функціонування об’єкта та суб’єкта господарювання – це 
здатність об’єкта надійно виконувати роботу, виготовляти про-
дукцію та надавати послуги в умовах надзвичайних ситуацій, які 
можуть виникнути як у мирний час, так і в особливий період у 
режимі надзвичайного стану, й у мінімально короткі строки відно-
вити свою роботу 

ОСНОВНІ МЕТОДИ ТА ЗАХОДИ 
З ПІДВИЩЕННЯ СТАЛОЇ РОБОТИ ОБ’ЄКТІВ 
ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ

ЗІ ЩИРОЮ ВДЯЧНІСТЮ ТИМ, ХТО ЖИТТЯ ТРИМАЄ У ДОЛОНЯХ

ДОГЛЯДАЮЧИ СВОЮ ПЛАНЕТУ, ТИ ЗАХИЩАЄШ СЕБЕ 58
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