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СЛОВО

Шановні читачі!

Ось і добігає кінця 2018 рік, який був насичений різно-
манітними подіями, на жаль, не завжди радісними, проте 
і не безнадійно поганими. Увесь цей час ми працювали 
з вами і для вас, намагалися бути максимально практич-
ними, щоб наші матеріали, пам’ятки, рекомендації були 
корисними та доступними для сприйняття. 

2018 рік для нашої редакції пройшов під гаслом: 
«Дбаємо про безпеку разом!». Щоб тримати вас у курсі 
актуальних новин, ми відвідали десятки заходів – від гро-
мадського до міжнародного рівня, згуртували навколо 
журналу авторитетних експертів, підготували понад 200 
матеріалів, розробили більше ніж 50 пам’яток безпеки!

Враховуючи той факт, що громадянам часто не вистачає 
необхідної інформації, ми провели два масштабні просвіт-
ницькі заходи: «Екологічна проблема міст. Сміття: зібрати, 
переробити, використати» і «Безпека в сучасних закладах 
освіти від учня до вчителя», що були спрямовані не лише на 

інформування, а й на формування  екологічної свідомості та 
культури безпеки учасників навчального процесу.

Ви тримаєте в руках особливий, по-справжньому 
святковий номер журналу. Разом з виданням ми хочемо 
подарувати кожному з вас частинку тепла, радості, віри 
у найкраще! На сторінках цього номера ви знайдете 
пам’ятки безпеки та практичні матеріали, які допоможуть 
зустріти новорічні свята без прикрощів та надзвичай-
них ситуацій. Спеціально для вас – унікальне інтерв’ю 
з господарем єдиного у світі поросятка-рятувальника 
Олівера, а також цікаві історичні подробиці про символ 
нового, 2019-го, року.

Тож щиро вітаємо вас з прийдешнім Новим роком та 
Різдвом Христовим! Від душі зичимо миру, здоров’я у 
кожну родину, тільки добрих новин та безпечної життєді-
яльності. Дякуємо, що ви з нами!

До зустрічі на сторінках журналу.
Ваша надзвичайна команда

ДБАЄМО ПРО БЕЗПЕКУ РАЗОМ
РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛУ «НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ +»
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Перевозник Олена, Нехаєв Дмитро. Практично-тактичні навчання на території торгово-розважального 
центру «Лавина» ...................................................................................................................................................................................................7,22
Самченко Тарас, Ратушний Олексій, Курков Дмитро. Випробувальне обладнання для реалізації 
європейської пожежної класифікації щодо реакції на вогонь .......................................................................................................3,20
Тимошенко Олексій, Бенедюк Вадим, Грачов Антон. Загальні технічні питання щодо розробки 
в Україні пожежних ліхтарів ...........................................................................................................................................................................8,26
Якименко Олена, Богуш Наталія. Результати діяльності дослідно-випробувальних лабораторій 2017 року .........6,26

БЕЗПЕКА НА ВИРОБНИЦТВІ
Кулик Дмитро. Застрахувати майно – попередити серйозні фінансові витрати ..................................................................6,34
Салій Ігор. ISO 45001 – міжнародний стандарт з безпеки і гігієни праці ....................................................................................3,22
ТОВ «Восток-Сервіс». Захист органів дихання під час проведення зварювальних робіт ..................................................1,26
ТОВ «Восток-Сервіс». Нові технології на захисті слуху ........................................................................................................................3,26
ТОВ «Восток-Сервіс». Безпека робіт у замкнутих просторах ...........................................................................................................5,24

ПУБЛІКАЦІЇ 2018 РОКУ

67



ГРУДЕНЬ/2018     НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ +  

ТОВ «Восток-Сервіс». Нові окуляри UVEX – довершеність, якість, комфорт і безпека! ............................................7,30; 9,26
ТОВ «Восток-Сервіс». У природи немає поганої погоди .................................................................................................................11,26

ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України. Ринковий нагляд – 
безпечні товари та послуги ..........................................................................................................................................................................12,14

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Городжа Єгор, Городжа Костянтин. Прилад для контролю стану повітря у навчальних приміщеннях .....................9,28
Комашня Михайло, Козленко Олег. Підвищення захисної функції сучасного бронежилета .............................................1,32
Кулішов Олексій, Немиря Антоніна, Шаніна Олена. Пристрій, що поліпшує якість повітря .............................................4,32
Коваленко Данило, Козленко Олег. Утилізація відпрацьованих шин кріоакустичним методом ......................................5,26
Лисін Сергій, Кравцов Сергій. Робот-пожежник із системою самонаведення на базі комп’ютерного зору ................3,40
Павлишин Микола, Семенов Віктор. Технічні засоби підвищення безпеки пожежників 
у надзвичайних ситуаціях ................................................................................................................................................................................1,30
Петрусенко Андрій. Інноваційні вогнезахисні матеріали для деревини ...................................................................................3,36
Папушенко Іванна, Кащенко Тетяна. Архітектура сучасних енергоактивних будівель ...................................................10,26

РЯТУВАЛЬНА ТЕХНІКА
Горковенко Ольга, Чалий Олександр. Оновлення автопарку Луганських рятувальників ...................................................1,28
Порятунок на висоті – пожежна автодрабина .......................................................................................................................................7,28
ТОВ «ПК «Пожмашина». «Створюй техніку разом з нами!» – «Пожмашина» виступила із новим гаслом ..................11,28
Чуян Владислав, Куртов Олександр, Пух Юрій. Пожежно-технічне обладнання та оснащення 
пожежних автоцистерн .....................................................................................................................................................................................2,28
Шевченко Валерія. Відверта розмова з рятувальниками. Стартувала перша в Україні пожквестія ...............................4,26

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ
Інформаційний бюлетень № 51 про зміни й доповнення до Державного реєстру нормативно-правових 
актів з питань пожежної безпеки .................................................................................................................................................................4,28
Огурцов Олексій. Питання застосування заходів реагування щодо державного нагляду (контролю) ........................2,32
Щавінський Віталій. Зміни у сфері судової реформи .........................................................................................................................1,34

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
Про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Технічного регламенту засобів індивідуального захисту» ................................................................................................................1,37
Уряд затвердив план основних заходів цивільного захисту на 2018 рік ..................................................................................1,13

КОМУНІКАТИВНА ПЛАТФОРМА
Асоціація рибалок України. Агрорейдерство – загроза державності ...........................................................................................4,34
Жук Аліна. Дієві методи боротьби зі шкідниками ..................................................................................................................................7,42
Жук Аліна. Вандалізм як прояв зневаги до культури та суспільства ............................................................................................8,30
Жук Аліна. Електробезпека. Стандартизація. Оцінка відповідності. Ринковий нагляд .....................................................11,32
Жук Аліна. Дивитися не можна пропустити ..........................................................................................................................................12,22
Київський рибоохоронний патруль Державного агентства рибного господарства України. 
Правила рибальства  .......................................................................................................................................................................................12,26
Климчук Андрій, Холопік Олеся. Швидкості руху та безпека на дорогах .....................................................................................1,38
Лівінська Оксана. Велосипедом на роботу, або Чи готові ми пересісти на екологічно чистий транспорт? ..............5,28
ТОВ «ПК «Пожмашина». Пожежна машина: від вогню до запалу у соціальних мережах ....................................................3,30
ТОВ «Українська експертна компанія». Служба аварійних комісарів в Україні .......................................................................9,44
Холопік Олеся, Климчук Андрій. Ремені безпеки – звичка, що рятує життя ..............................................................................2,36
Холопік Олеся, Климчук Андрій. Відволікання на телефон за кермом – небезпека для життя .........................................4,40
БУДЕННА ЕКОЛОГІЯ
Карнаух Леся. Використання пестицидів та агрохімікатів у домашньому агрогосподарстві ...........................................5,32
Карнаух Леся. Чи безпечно купатися в маленьких річках і водоймах? .......................................................................................6,36
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Карнаух Леся. Хто, як і чим дихає в Україні ...............................................................................................................................................7,32
Карнаух Леся. Безпечне шкільне середовище ........................................................................................................................................8,36
Карнаух Леся. Іще два тижні, і запалає ........................................................................................................................................................9,30
Карнаух Леся. Вода, вода – навколо вода ................................................................................................................................................10,30

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА
Асоціація рибалок України. В Україні зникають малі річки ................................................................................................................1,42
Берзіна Світлана. Екологічна сертифікація та маркування: головні акценти для споживача ........................................3,42
Берзіна Світлана. Мукомела Антон. Оновлений екологічний стандарт на мийні засоби: 
методи оцінювання та застосування у сфері публічних закупівель ..........................................................................................10,43
Берзіна Світлана. Обираємо екологічно безпечну сертифіковану продукцію ...................................................................11,38
Берзіна Світлана. Чим екологічно сертифіковані конструкції, матеріали та вироби для будівництва 
відрізняються від інших за аналогічним функціональним призначенням .............................................................................12,18
Жук Аліна. Екологічну свідомість треба формувати змалечку ........................................................................................................4,42
Жук Аліна. Проблема деградації земель та опустелювання в Україні ..........................................................................................6,40
Жук Аліна. Тварини: природа створила, людина знищила ...............................................................................................................9,40
Кульбіда Микола, Манукало В’ячеслав. Гідрологічне обслуговування: сучасний стан та тенденція розвитку ........8,40
Струтинська Віта. Жуки-короїди наступають .....................................................................................................................................7,36
Четверіков Юрій, Кожедуб Сергій. Впровадження концепції «Зелене будівництво» у КНУБА ..........................................3,48

ПОДІЯ
«Екологія» на Міжнародному форумі INNOVATION MARKET ............................................................................................................9,36
«Енергетика» на Міжнародному форумі INNOVATION MARKET ....................................................................................................10,40
Жук Аліна. Безпека в сучасних закладах освіти від учня до вчителя ........................................................................................11,42

ЗАХІД
Дискусійна панель. Екологічна проблема міст. Сміття: зібрати, переробити, використати .............................................4,47

WWF В УКРАЇНІ
Арсенюк Міла. Осетрова варта: як українські волонтери рятують осетрів ...............................................................................7,60
Бондаренко Андрій. «Жива планета»: найсвіжіший звіт про стан природи на Землі ..........................................................11,64
Закалюжна Марічка. Статус об’єкта природної спадщини ЮНЕСКО – нові можливості для України ..........................3,52
Карабчук Дмитро, Закалюжна Марічка. Лісова варта: законні й незаконні вирубки ..........................................................1,46
Карпюк Тетяна. Красиво жити не заборониш, або Як ми беремо в борг у наших дітей ....................................................8,58
Карпюк Тетяна. Цінність життя. Чому важливо берегти біорозмаїття? ..................................................................................10,66
Карпюк Тетяна. Поради від Всесвітнього фонду природи WWF в Україні, як зробити новорічні 
свята екодружніми ...........................................................................................................................................................................................12,60 
Миронова Ірина. Екодуки для тварин: чи можливо це в Україні? .................................................................................................6,48
Поллок Марк. Будівництво малих ГЕС в Україні потребує нових стандартів ............................................................................4,50
Проць Богдан. Казковий велетень Карпат має право на життя .......................................................................................................5,52
Тарасова-Красієва Олена. Присвяти годину життя планеті ..............................................................................................................2,44

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА
Асоціація рибалок України. Як правильно вибрати червону ікру ..................................................................................................1,50
Асоціація рибалок України. Нерестова кампанія 2018 року .............................................................................................................4,48
Асоціація рибалок України. Куди поділась річкова риба ...................................................................................................................5,42
Асоціація рибалок України. Браконьєрство і корупція нищать вітчизняні водойми  .........................................................12,28
Жук Аліна. Система НАССР в Україні ...........................................................................................................................................................9,50
Колесник Сергій, Петрів Лариса, Черненко Зоряна. Шкільне харчування в Україні потребує нагальних змін ..........2,40
ФАО. Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти .................................................6,46
ФАО. Сільське господарство – серйозна загроза світовим водним ресурсам ........................................................................7,46
ФАО. Методологія ФАО для шкільного харчування .............................................................................................................................8,46
ФАО. Український агробізнес на шляху до саморегулювання ......................................................................................................10,46
ФАО. Користь зернобобових для здоров’я ...........................................................................................................................................12,30
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КНИЖКОВИЙ ОГЛЯД
Нові практичні посібники з пожежної безпеки ...........................................................................................................................4,31; 6,45

ПСИХОСОЦІАЛЬНІ ЗАГРОЗИ
Вовк Оксана. Самогубство: запобігти, врятувати, допомогти .........................................................................................................4,56
ГУ ДСНС України у Рівненській області. Перша психологічна допомога. Практичні рекомендації ................................6,58
ГУ ДСНС України у Донецькій області. Чотирилапі терапевти: на Донеччині психологи ДСНС засвоюють 
новий вид психологічної роботи ...............................................................................................................................................................12,54 
Дишкант Олена. Примха чи хвороба?.. І знову про депресію! ......................................................................................................2,52
Дишкант Олена. Емоція = «Я» ........................................................................................................................................................................5,60
Дишкант Олена. «Недитяча» дитяча агресія ..........................................................................................................................................9,58
Керівництво Міжнародного постійного комітету з психічного здоров’я та психосоціальної підтримки 
в умовах надзвичайної ситуації. Психічне здоров’я та психосоціальна підтримка в умовах надзвичайної 
ситуації .....................................................................................................................................................................................................................2,48
Керівництво Міжнародного постійного комітету з психічного здоров’я та психосоціальної підтримки 
в умовах надзвичайної ситуації. Матриця мінімального реагування в розпалі надзвичайних 
ситуацій ....................................................................................................................................................................................................................3,56
Керівництво Міжнародного постійного комітету з психічного здоров’я та психосоціальної підтримки 
в умовах надзвичайної ситуації. Плани дій: контрольні показники мінімального реагування ...........................4,52; 5,56
Кучинська Анастасія. Допомога кваліфікованих психологів є надзвичайно важливою в екстремальних 
ситуаціях ..................................................................................................................................................................................................................9,54
Сафронова Ольга. Психолог ДСНС завжди працює у надзвичайному режимі ........................................................................7,56
Тищенко Алла. Страх – специфічна реакція організму .......................................................................................................................8,56
У ДСНС України у Черкаській області. Робота психологів ДСНС України – важлива складова 
психологічної просвіти ...................................................................................................................................................................................10,54
Удоденко Поліна. За крок від життя ...........................................................................................................................................................10,58
Удоденко Поліна. Будьмо самими собою ................................................................................................................................................12,50 
У ДСНС України у Чернігівській області. Важливість роботи психолога ДСНС у зоні надзвичайної 
ситуації на Чернігівщині .................................................................................................................................................................................11,56
Хоменко Олена. Посттравматичний стресовий розлад: реакція людини на ненормальні обставини .........................1,54

ЧОРНОБИЛЬ І МИ
Вишневський Денис, Гуменюк Станіслав, Розуменко Ольга. Європейська п’ятірка у зоні відчуження ......................10,50
Володькіна Вікторія. Короїди не винні  ...................................................................................................................................................12,46 
Жук Аліна, Вовк Оксана. Зона відчуження: нові перспективи .........................................................................................................5,38
Інтерв’ю. Чорнобильський заповідник: природа стійкіша за людину .......................................................................................7,52
Перевозник Олена. Арт-проект проти фейків .......................................................................................................................................12,44 
Розуменко Ольга. Він вам не вовчик-братик ..........................................................................................................................................11,54

БЕЗПЕКА МОГО ЖИТТЯ
Вовк Оксана. Сім «безпечних» тем, на які треба поговорити з дитиною ....................................................................................4,60
Вовк Оксана. Безпека дитини на велосипеді ...........................................................................................................................................5,64
Вовк Оксана. Чому потрібно говорити з дітьми про небезпеку високовольтного струму ................................................8,62
Лівінська Оксана. Як не втратити найдорожче .......................................................................................................................................1,58
Лівінська Оксана. Пам’ятайте про тероризм ...........................................................................................................................................2,56
Лівінська Оксана. Доглядаючи свою планету, ти захищаєш себе ..................................................................................................3,58
Лівінська Оксана. Безпечна подорож наодинці .....................................................................................................................................6,64
Міністерство освіти і науки України. Інформаційні матеріали про питання організації у закладах 
освіти виховної роботи щодо безпеки й благополуччя дитини .......................................................................10,62; 11,60; 12,56
Струтинська Віта. Безпечний відпочинок з дитиною на морі  ...................................................................................................7,62
Усик Світлана, Богданович Лілія. Атракціони: задоволення, а не біда ........................................................................................8,60
Усик Світлана, Богданович Лілія. Діти & Інтернет: навчаємо безпеці у віртуальному світі ...............................................9,62
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ПРОФЕСІОНАЛИ
Андронов Володимир, Коленко Вікторія. Національний університет цивільного захисту України 
в сучасному освітньо-науковому просторі ...........................................................................................................................................11,50
Бабенко Олександр, Єрьоменко Марія. Важлива медична допомога для мешканців сіл на сході України .................7,52
Волянський Петро. Зі щирою вдячністю тим, хто життя тримає у долонях .............................................................................3,62 
ГУ ДСНС України у Донецькій області. Масштабні тактико-спеціальні навчання з гасіння лісової пожежі 
на Донеччині ..........................................................................................................................................................................................................6,56
ГУ ДСНС України у Полтавській області. Тренінгові заняття у практичній роботі психологів ДСНС ............................8,52
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