АВАРІЙНИЙ ВИКЛИК

Пам’ятайте номери «гарячих» телефонів!!!
Пожежна частина – 101
Міліція – 102
Швидка медична допомога – 103
Аварійна газу – 104
Будьте готові швидко і чітко повідомити наступні дані:

Пожежна частина –

101

Міліція –

102

Прізвище, ім’я та по батькові

Прізвище, ім’я та по батькові

Адреса

Рік народження

Ваш номер телефону
Де, що і як горить (за потреби,

Адреса
Що трапилося і де (за потреби,

як проїхати)

як проїхати)

Чи є потерпілі

Номер

телефону (домашній,
мобільний)

Швидка допомога – 103

Аварійна газу – 104

Привід виклику (що турбує, який

Адреса (за потреби, як

стан хворого, температура тощо)

проїхати)

Прізвище, ім’я та по батькові
хворого

Прізвище, ім’я та по батькові
Номер телефону

Вікхворого

Звідки витік газу, чи сильний

Адреса (за потреби, як проїхати)
Контактний телефон

запах
Будьте готові вислухати
рекомендації, як діяти до
приїзду аварійної служби

Бережіть ліс та хлібні лани
від пожеж!

Проводячи дозвілля в лісовій та парковій зоні,
не забувайте дотримуватися вимог пожежної безпеки!
Пожежу в лісі можуть спричинити:
Необережно кинутий сірник або недопалок.
Залишене без догляду або не загашене вогнище.
Ганчірка, просякнута мастилом, бензином, гасом чи іншою
пально-мастильною речовиною.
Заправка паливного баку машини при працюючому двигуні.
Залишена на сонячній галявині скляна пляшка чи уламок
скла, які можуть спричинити самозаймання: фокусуючи
сонячне проміння, вони здатні спрацювати як запалювальні
лінзи.
Бережіть від пожеж хлібні лани!
Не паліть та не розводьте багаття поблизу хлібних
масивів.
Слідкуйте за тим, щоб діти не бавилися сірниками,
запальничками, смолоскипами.
Не полюйте в хлібних масивах та поблизу них.
Розміщуйте стоянки не ближче 100 метрів від хлібних
ланів.

5
смертельних
пішохода
“Укравтодор”

помилок
всім

батькам

рекомендує переконатися, що ні
вони, ні їхні діти не схильні
до подібних помилок.

міф 1
Зелене світло означає, що можна переходити дорогу з повною
впевненістю у власній безпеці.
Насправді зелене світло означає, що необхідно зупинитися і
озирнутися в пошуках машин. Перед тим як зійти з тротуару,
слід подивитися ліворуч, праворуч і потім знову наліво. І
тільки потім, переконавшись, що життю нічого не загрожує,
можна переходити на протилежний бік вулиці, продовжуючи
дивитися направо і наліво. Крім того, необхідно бути уважним
щодо транспортних засобів, які роблять правий поворот на
червоне .
міф 2
«Зебра» – гарант безпеки.
Насправді ви можете переходити по «зебрі», але перед цим
обов’язково озирніться по сторонах, як і в попередньому
випадку. На пішохідному переході не можна зупинятися,

відволікатися , щось піднімати і гратися.
міф 3
Якщо ви бачите водія, водій бачить вас.
Насправді водій може не бачити вас. Перед тим, як перетнути
проїжджу частину переконайтеся, що водій бачить і пропускає
вас.
міф 4
Водій зупиниться, якщо ви стоїте на пішохідному переході або
переходите вулицю на зелене світло.
Насправді, як і в попередньому випадку, водій може вас не
помітити. Він може порушувати правила і намагатися проїхати на
заборонний сигнал світлофора або може повертати, не озираючись
у пошуках пішоходів. Тому, перш ніж перетинати проїжджу
частину, необхідно знову-таки переконатися у власній безпеці.
міф 5
Носити світлий одяг вночі достатньо для того, щоб бути
помітним на дорозі.
Насправді світле не робить вас видимим вночі . Необхідно мати
з собою предмет зі світловідбиваючими елементами, щоб «
засвітитися» на дорозі. Ще одна важлива порада для руху по
нічних вулицях – завжди йдіть назустріч руху.

Заходи

до

28-х

роковин

Чорнобильської катастрофи

25 квітня
2014 року директор Києво-Святошинського ЦСПР Ангеліна Лахтадир
взяла участь в урочистостях, присвячених 28-м роковинам
Чорнобильської катастрофи.
У Боярці мітинг-реквієм та
покладання квітів відбулися біля пам’ятного знаку «Героям
Чорнобиля». Панахиду за загиблими відслужив клірик СвятоМихайлівського
храму,
ієромонах
Флавіан.

«Пожежники,
які першими взяли на себе удар розбурханої атомної стихії, –
зазначив секретар Боярської міської ради Ярослав Яник, –
віддали своє життя за всіх нас. І про це слід пам’ятати
наступним поколінням». Від імені чорнобильців перед присутніми
виступив голова Боярської міської організації «Союз Чорнобиль
Україна» Юрій Івченко.
Урочистості також відбулися і у Боярському будинку культури,
та у Навчально-оздоровчому комплексі Київського військового
ліцею ім. І.Богуна.
Потому Ангеліна Миколаївна взяла участь у вшануванні подвигу
учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС у районному
будинку культури, що в Новосілках.
Ліквідатори та інші
категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи
озвучили низку проблем у медичній, соціальній, житловій
сферах. На численні питання відповіла перший заступник голови
Київської обласної державної адміністрації Ганна Старикова.
«Зараз до облдержадміністрації, – зазначила Ганна Віталіївна,
– надходить багато звернень, адже більшість програм
забезпечення у нас діють тільки на папері. Та навіть і ті, що
є, почасти – чисте безглуздя. Особливо в «чорнобильському»
законодавстві. Скажімо, коли людина отримує по нарахуваннях 2,
5, 6 грн., а на дорогу – щоб поїхати і їх отримати – витрачає

в 10 разів більше… Тому я звертаюся до кожного присутнього в
залі по допомогу в ініціюванні змін у законодавстві».
За матеріалами сайту К.-Святошинської РДА

Подолання
наслідків
Чорнобильської аварії: наука
і політика

24 квітня
2014 року директор Києво-Святошинського центру соціальнопсихологічної реабілітації населення Ангеліна Лахтадир та
соціальний працівник Тетяна Чіркова взяли участь у круглому
столі «Подолання наслідків Чорнобильської аварії: наука і
політика», що відбувся у Національному інституті стратегічних
досліджень

(м.Київ)

в

рамках

заходів

до

28-х

роковин

Чорнобильської

катастрофи.

З доповіддю «Проблеми чорнобильського законодавства» виступив
Насвіт О.І., головний спеціаліст відділу екологічної та
техногенної безпеки НІСД.
Пан Олег проаналізував низку
проблем
чорнобильського
законодавства,
зокрема,

необґрунтованість багатьох положень,
невідповідність
категорій реальному стану забруднення, несумірність законів з
економічною спроможністю держави.
Директор НДІ радіаційного захисту АТНУ Ліхтарьов І.А. у своєму
виступі відповідав на питання «Коли закінчиться Чорнобильська
аварія?». На думку вченого, аварія триватиме, доки в державі
не буде подоланий
синдром жертви.
Директор УНДІ сільгоспрадіологогії Національного університету
біоресурсів і природокористування Кашпаров В.О. розповів про
«Чорнобильські території на шляху повернення до нормального
життя».
Завідувач відділу екологічного моделювання Інституту проблем
математичних машин і систем НАНУ Желєзняк М.Й. торкнувся
«Моделювання стратегій зниження ризиків виносу радіонуклідів
річками з зон відчуження в населені регіони після аварій на
ЧАЕС і АЕС Фукусіма Даїчі».
Керівник апарату НКРЗУ Багай В.В. у своєму виступі «Наукове
забезпечення та інформаційна підтримка діяльності з подолання
наслідків Чорнобильської катастрофи» наголосив на тому, що в
жодному міністерстві не зареєстровано жодного інформаційного
ресурсу з питань радіаційного захисту, відсутнє бачення
майбутнього зони відчуження та забруднених територій.
І «Щодо створення Чорнобильського біосферного заповідника»
доповів начальник відділу з питань управління об’єктами зони
відчуження та забезпечення її бар’єрної функції, ДАУ з
управління зоною відчуження Золотоверх В.М.

