
Дії населення за попереджувальним сигналом 

          «Увага всім». 

Звуки сирени, переривчасті гудки підприємств, сигнали транспортних засобів означають 

попереджувальний сигнал «Увага всім!». 

За цим сигналом потрібно: 

1. Увімкнути радіо, радіотрансляційні і телевізійні приймачі, для прослуховування 

термінових  повідомлень. 

2. Уважно прослухати звернення органів управління цивільного захисту до населення і 

виконати рекомендації, що пропонуються. Уникайте паніки. 

3. По можливості сповістіть сусідів та знайомих. 

Повідомлення містить наступну інформацію: 

–  – місце і час виникнення НС; -  – територія яка потрапляє в осередки, або      

зони ураження;  

–  – розміри та масштаби НС; –  – порядок дій при НС; 

   – час початку та тривалість дій 

уражаючих факторів; 

–  – інша інформація. 

Повідомлення передаються у наступних випадках: 

  

В мирний час  В особливий період 

 

   

– у разі аварії на атомній 

електростанції 

 – про небезпеку авіаційних (ракетних) ударів 

– у разі аварії на хімічно-небезпечному 

об’єкті 

 

 

– про закінчення небезпеки авіаційних (ракетних) 

ударів 

– у разі повені (катастрофічного 

затоплення) 

 

 

– про небезпеку радіаційного зараження 

      – у разі урагану та інших НС  – про небезпеку хімічного зараження 

Дії під час артилерійського обстрілу житлових масивів 

 Артилерійський обстріл – один із найбільш небезпечних видів вогневого враження під час 

воєнних конфліктів, в результаті якого можлива велика кількість випадкових жертв серед 

населення. 

ЯКЩО  ОБСТРІЛ ЗАСТАВ ВАС НА ВУЛИЦІ 

Якщо артилерійський обстріл застав вас на вулиці, негайна ляжте на землю (канаву, яму), 

щільно притулитися до якогось виступу: бордюру, клумби, огорожі або якійсь бетонній 

конструкції та надкрийте голову руками.  Найчастіше причиною поранення є не пряме 

влучення снаряду, а результат попадання уламків та вплив вибухової хвилі. Снаряди та міни 

відриваються в верхньому шарі грунту, уламки після підриву летять на висоті 30-50 см. над 

поверхнею землі. 



ЯКЩО  ОБСТРІЛ ЗАСТАВ ВАС В БУДІВЛІ 

Негайно зійдіть в підвал, у випадку якщо підвал, відсутній або зачинений зайдіть до сусідів 

на першому поверсі. Існує правило: чим нижче спустишся, тим безпечніше. Як правило 

снаряди попадають в верхні поверхи. 

Якщо артилерійський обстріл застав вас у будинку зненацька і не лишилося часу зреагувати, 

швидко йдіть в кімнату віддалену напряму  звідки ведеться обстріл. Лежачи або сидячи 

притуліться до несучої стіни, не стійте напроти. Найчастіше осколки потрапляють у 

приміщення через вікна.  Якщо є можливість завчасно заклейте скотчем скло вікон  або 

забарикадуйте шафами, це врятує вас від уламків скла. Якщо обстріли є постійними, 

необхідно завчасно забарикадувати вікна мішками з піском, важкими меблями, речами.  

ЯКЩО  ПІД ЧАС ОБСТРІЛУ ВИ ЗНАХОДИТЕСЯ В ТРАНСПОРТІ (маршрутному таксі, 

тролейбусі, трамваї) 

1. Попросіть водія зупинити транспортний засіб. 

2. Вийдіть з транспортного засобу та відбігти від дороги в напрямку від багатоповерхівок та 

промислових об’єктів та ляжте на земля та закрийте голову руками. 

Якщо вибухи застали вас у дорозі на власному автомобілі – не розраховуйте, що на авто ви 

зможете швидко втекти від обстрілу. Зупиніться вийдіть з автомобіля та відбіжіть якомога 

далі від дороги. 

Загальні вимоги до укриття. 

Воно має бути заглибленим і разом із тим знаходитися подалі від споруд, які можуть 

обвалитися на вас зверху при прямому попаданні, або можуть спалахнути. Ідеальний захист 

дає траншея чи канава (подібна до окопу) глибиною 1-2 метри, на відкритому місці. 

УКРИТИСЯ ПІД ЧАС АРТИЛЕРІЙСЬКОГО ОБСТРІЛУ МОЖНА 

– у спеціально обладнаному бомбосховищі; 

– у підземному переході; 

– в будь-якій канаві, траншеї, ямі; 

– в трубі водостоку під дорогою; 

– вздовж високого бордюру чи підмурку паркану; 

– у підвалі під капітальними будинками старої забудови; 

– в оглядовій ямі гаражу, станції технічного обслуговування; 

– в каналізаційних люках; 

– в „воронках”, що лишилися від попередніх обстрілів. 

  



НЕМОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ ДЛЯ УКРИТТЯ  

– під’їзди  будинків, 

– місця під технікою (вантажівкою. автобусом); 

– непідготовлені для укриття підвали; 

– укриття розташовані ближче 30-50 метрів від багатоповерхових будівель; 

– проходи поміж штабелями, контейнерами, будівельними матеріалами. 

ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ АРТИЛЕРІЙСЬКОГО ОБСТРІЛУ 

Зачекайте приблизно 10хв. Обережно підніміться, уважно огляньте місцевість навколо себе, 

пересувайтесь не кваплячись та уважно оглядайте маршрут руху, ноги ставте на вільну від 

уламків поверхню. Не піднімайте з землі незнайомі вам предмети. Снаряди можуть бути 

касетними і місцевість в результаті застосування  спеціальних боєприпасів може бути 

замінована. Бойові елементи касетних боєприпасів та снаряди які не підірвалися можуть 

вибухнути від найменшого дотику. Уважно слідкуйте за  дітьми  і підлітками, не дозволяйте 

їм торкатися до будь яких предметів. 

«ПОВІТРЯНА ТРИВОГА»  

ЯК ДІЗНАТИСЯ ПРО ПОВІТРЯНУ ТРИВОГУ ! 

З метою привернення уваги населення до сигналів оповіщення цивільного захисту 

вмикаються електричні сирени. Які дублюються протяжними гудками інших звукових 

пристроїв суб’єктів господарювання та транспортних засобів. 

Лунає  протягом 2-3 хвилин. 

Після цього у мовному режимі через засоби масової інформації (вуличні гучномовці, радіо, 

телебачення тощо) до населення доводиться сигнал «ПОВІТРЯНА ТРИВОГА» та порядок 

дій за цим сигналом. 

З моменту подачі сигналу «ПОВІТРЯНА ТРИВОГА» до початку нападу може минути лише 

кілька хвилин. Використайте цей час максимально ефективно. 

  

ПІСЛЯ СИГНАЛУ «ПОВІТРЯНА ТРИВОГА» 

Якщо ви вдома: 

 1. Ввімкніть приймач радіотрансляційної мережі, телевізор, радіоприймач, уважно 

прослухати інформацію. 

2. Якщо є можливість попередьте сусідів та одиноких людей, що мешкають поруч. 

3. Зачиніть вікна, вимкніть усі електричні та нагрівальні прилади. 

4. Перекрийте квартирний газовий вентиль, загасіть печі, вимкніть світло. 



5. Швидко одягніться та одягніть дітей. 

Перевірте наявність пришитих із внутрішньої боку одягу у дітей дошкільного віку нашивок 

на яких зазначено: прізвище, ім’я, по-батькові, адреса, вік, номер домашнього телефону. 

6. Візьміть: 

– індивідуальні засоби захисту; 

– завчасно підготовлений запас продуктів і води; 

– особисті документи; 

– кишеньковий ліхтар та найкоротшим шляхом прямувати до найближчої захисної споруди. 

Якщо ви на роботі: 

1. Виконайте заходи, передбачені на цей випадок Планом реагування на надзвичайні ситуації 

суб’єктами господарювання , Інструкції щодо дій персоналу суб’єкта господарювання у разі 

загрози або виникнення надзвичайних ситуацій. 

2. Дійте за вказівками керівництва суб’єкта господарювання. 

3. Швидко, без паніки займіть місце у захисній споруді (сховищі, підвальному приміщенні). 

4. Виконуйте вимоги старшого (коменданта). 

Якщо ви в громадському місці: 

1. Вислухайте вказівки адміністрації. 

2. Дійте у відповідності з ними – ідіть у зазначені сховища або укриття. 

Якщо ви в транспорті: 

1. Попросіть водія зупинити транспортний засіб. 

2. Вийдіть з транспортного засобу та рухайтесь в напрямі протилежному від 

багатоповерхівок та промислових об’єктів (парку, скверу, пустиря). 

3. Швидко, без паніки займіть місце у захисній споруді (сховищі, підвальному приміщенні). 

У разі відсутності в радіусі 500 м від будинку захисної споруди використовуйте для укриття 

підвальне приміщення під будинком. Не можна після сигналу «ПОВІТРЯНА ТРИВОГА» 

залишатися в будинках, особливо на верхніх поверхах. Внаслідок вибуху вони будуть 

руйнуватися від впливу ударної хвилі. 

Як поводитися в захисній споруді: 

1. Зайняти місце у захисній споруді. 

2. Виконувати вимоги старшого (коменданта). 

3. Не палити та не смітити. 

4. Голосно не розмовляти. 

5. Зберігати спокій і дотримуватися порядку. 

6. Допомагати дітям, літнім людям та інвалідам. 



7. Уважно слідкувати за розпорядженнями та сигналами оповіщення. 

УВАГА! 

Для вияснення обстановки Вам необхідно з’ясувати у ОСББ, управляючої компанії, 

обслуговуючому кооперативі  уповноваженої особи:  

1.Прогноз щодо виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і 

порядок дій населення. 

2. Маршрути евакуації (якщо вона передбачається) у безпечний район. 

3. Місце розташування найближчої захисної споруди, у якій можна укритися. 

У разі загрози життю та здоров’ю необхідно потурбуватись про наявність: 

– найпростіших засобів індивідуального захисту (респіратора, ватно-марлевої пов’язки, 

протипилової тканинної маски); 

– найпростіших засобів медичної допомоги: бинта, йоду, джгута, перекису водню, 

нашатирного спирту, знеболювальних засобів тощо).   

ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНІ ЗНАХІДКИ 

Бойові дії на сході України, небезпека диверсій та терористичних актів, робить питання 

поводження із боєприпасами невідомими, вибухонебезпечними речовинами, залишеними без 

догляду предметами досить актуальним. 

Виходячи з цього фахівці цивільного захисту рекомендують керівникам підприємств, 

установ та організацій, вчителям і батькам обов’язково проводити з населенням, і особливо 

учнями та дітьми бесіди щодо поводження з невідомими предметами і механізмами. 

Під вибухонебезпечними предметами слід розуміти будь-які пристрої, будь якого вигляду та 

форми, підозрілі предмети, які здатні за певних умов (або при дії на них) вибухати. 

Особливо треба бути уважними на залізничних станціях, звалищах, містах зберігання 

металобрухту, поблизу військових частин та полігонів, у місцях масового перебування 

людей. 

До вибухонебезпечних предметів відносяться:   

• Боєприпаси – це військово – технічні вироби одноразового вживання, призначені для 

ураження живої сили та техніки. 

До боєприпасів відносяться:  

– бойові ракети та їх фрагменти; 

– авіаційні бомби; 

– артилерійські боєприпаси (снаряди, міни); 

– інженерні боєприпаси (протитанкові і протипіхотні міни); 



– ручні гранати; 

– стрілецькі боєприпаси (патрони до пістолетів, автоматів, гранатометів);  

– освітлювальні, імітаційні, спеціальні ракети; 

– вибухові пакети та петарди, освітлювальні, сигнальні ракети; 

– димові гранати та шашки. 

При знаходженні серійних мін, снарядів, гранат: 

ЗАБОРОНЕНО:   

 Наближатися до предмету; 

 Пересувати його або брати в руки; 

 Розряджати, кидати, ударяти по ньому; 

 Розпалювати поряд багаття або кидати в нього предмет; 

 Приносити предмет до дому, у табір, школу. 

Необхідно негайно повідомити міліцію про знахідку або зателефонувати на безкоштовні 

телефонні номери 101 або 102! 

Практично всі вибухові речовини отруйні, чутливі до механічних дій і нагрівання. 

Поводження з ними вимагає граничної уваги і обережності! 

Пам’ятайте! Розмінуванням, знешкодженням або знищенням вибухонебезпечних предметів 

займаються тільки підготовлені фахівці-сапери, допущені до цього виду робіт.  

При знаходженні вибухонебезпечного пристрою:   

1. Негайно повідомите чергові служби органів внутрішніх справ, цивільного 

захисту. 

2. Відмітьте підручними предметами його місцезнаходження. 

3. Не підходьте до предмету, не торкайтеся і не пересувайте його, не допускайте до 

знахідки інших людей.   

4. Припиніть всі види робіт в районі виявлення вибухонебезпечного предмету. 

5. Дочекайтеся прибуття фахівців, вкажіть місце знахідки та повідомте час її 

виявлення.  

Пам’ятайте! Одна з основних причин нещасних випадків з вибуховими пристроями – грубе 

порушення елементарних правил безпеки. 

                                       

                                                         Управління з питань надзвичайних ситуацій, 

                                                         мобілізаційно-оборонної роботи та діяльності 

                                                         правоохоронних органів Івано-Франківської 

                                                         міської ради 


