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     Боровиков, В. Найважливіші одиниці виміру - літр і градус / В. Боровиков // Пожежна та 

техногенна безпека. – 2019. – № 3. – С.26-28. 

В статті розповідається про проблеми, пов"язані з гасінням етилового спирту та інших 

полярних горючих рідин 
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     Галега, В. Найпотужніша рятувальна структура США / В. Галега // Пожежна та техногенна 

безпека. – 2019. – № 3. – С.36-37. 

У статті розповідається про історію та сьогодення пожежної охорони Нью-Йорка 
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     Галега, В. Небезпека великої води / В. Галега // Пожежна та техногенна безпека. – 2019. – № 

3. – С.14. 

У статті описані дії населення у випадку загрози підтоплення, у разі раптового затоплення, після 

водопілля 
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     Колосов, І. Засвоєння вимог пожежної безпеки, або Що вивчають інженери-проектувальники 

з пожежної та техногенної безпеки? / І. Колосов // Пожежна та техногенна безпека. – 2019. – № 3. – 

С.4-5. 

Вимогам пожежної безпеки під час проектування або конструювання об"єктів було б доцільно 

навчати фахівців ще у вищих навчальних закладах освіти за програмами, що наближені до 

відповідних документів інститутів пожежної безпеки 
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     Мінін, Ф. Підготовка навчань (тренувань) з питань цивільного захисту / Ф. Мінін // Пожежна 

та техногенна безпека. – 2019. – № 3. – С.16-19. 

  Іноді буває, що своєчасно підготували документацію, провели всі підготовчі заходи, а спеціальне 

об"єктове навчання (тренування) з питань цивільного захисту не досягло своєї мети. Причина 

втому, що "навчати треба тому, що справді потрібно" 
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     Мова, О. Переграти "тихого вбивцю" / О. Мова // Пожежна та техногенна безпека. – 2019. – 

№ 3. – С.24-25. 

  У статті аналізуються причини та наслідки отруєння чадним газом 
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     Несенюк, Л. Надзвичайні ситуації державного та регіонального рівнів, що виникли в Україні 

у 2018 році / Л. Несенюк, П. Кропотов // Пожежна та техногенна безпека. – 2019. – № 3. – С.32-33. 

   У статті наведені статистичні та аналітичні дані про надзвичайні ситуації, що склалися в 

Україні протягом 2018 року 
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     Цвіркун, С. Особливості евакуації дітей з ігрових кімнат торгово-розважальних комплексів / 

С. Цвіркун, М. Удовенко // Пожежна та техногенна безпека. – 2019. – № 3. – С.20-21. 

Останнім часом в Україні активно розвивається індустрія розважальних послуг, серед яких - 

облаштування дитячих ігрових кімнат у торговельно-розважальних комплексах (ТРЦ). Отож 

великі групи дітей без супроводу батьків тепер можна зустріти не тільки в дитячих садках, 

школах, але й у подібних приміщеннях - під наглядом персоналу ТРК 

  

  

  

  

  

  

  

  
 


