
 

ПОРЯДОК ДІЙ 

ПІСЛЯ СИГНАЛУ «ПОВІТРЯНА ТРИВОГА» 

Якщо ви вдома: 

1. Ввімкніть приймач радіотрансляційної мережі, телевізор, радіоприймач, 

уважно прослухати інформацію. 
2. Якщо є можливість попередьте сусідів, що мешкають поруч. 

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

4. Перекрийте квартирний газовий вентиль, загасіть печі, вимкніть світло. 
5. 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. 
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 

залишатися в будинках, особливо на верхніх поверхах. 
 

 



Як поводитися в захисній споруді: 

1. Зайняти місце у захисній споруді. Виконувати вимоги старшого 

(коменданта). 

2. Не палити та не смітити. 
3. Голосно не розмовляти. 

4. Зберігати спокій і дотримуватися порядку. 

5. Допомагати дітям, літнім людям та інвалідам. 

6. Уважно слідкувати за розпорядженнями та сигналами оповіщення. 

 

ПОРЯДОК ДІЙ У РАЗІ ПОЖЕЖІ 
Необхідно: 

- негайно повідомити про це за телефоном до найближчого пожежно 

рятувального підрозділу (при цьому слід чітко назвати адресу об’єкта, місце 

виникнення пожежі, а також свою посаду та прізвище); 
- залучити систему оповіщення людей про пожежу; розпочати самому 

і залучити інших осіб до евакуації людей з будівлі до безпечного місця згідно з 

планом евакуації; 

- сповістити про пожежу керівника закладу та установи або особу, що його 
заміщує; 

- організувати зустріч пожежно-рятувальних підрозділів, вжити заходів щодо 

гасіння пожежі наявними пожежегасіння. 

Керівник структурного підрозділу або особа, яка його заміщує, що прибув на 
місце пожежі, зобов’язаний: 

- перевірити, чи повідомлено пожежно-рятувальний підрозділ про 

виникнення пожежі; 

- здійснювати керівництво евакуацією людей та гасінням пожежі до прибуття 

пожежно-рятувальних підрозділів. У разі загрози для життя людей негайно 

організувати їх рятування, використовуючи для цього всі наявні сили та засоби; 

- виділити для зустрічі пожежно-рятувальних підрозділів особу, яка добре 

знає розміщення під’їзних шляхів та вододжерел; 
- перевірити включення в роботу системи протипожежного захисту; 

- вилучити з небезпечної зони всіх осіб, не зайнятих евакуацією людей та 

ліквідацією пожежі; 
- у разі потреби викликати до місця пожежі медичну та інші служби; 

- припинити всі роботи, не пов’язані з заходами щодо ліквідації пожежі; 
- організувати відключення мереж електро- і газопостачання, систем 

вентиляції та кондиціонування повітря і здійснення інших заходів, що сприяють 

запобіганню поширенню пожежі; 

- організувати евакуацію матеріальних цінностей із небезпечної зони, 

визначити місця їх складування і забезпечити в разі потреби їх охорону; 

- інформувати керівника пожежно-рятувального підрозділу про наявність 

людей у будівлі, з урахуванням особливостей будівлі, її планування, 

розташування тощо.  



ДІЇ У РАЗІ ТЕРОРИСТИЧНОГО АКТУ 
Для запобігання можливого терористичного акту: 

- не торкайтеся у транспорті, житлових та громадських приміщеннях  або 

на вулиці нічийних пакетів (сумок), не підпускайте до них інших.                                  Повідомте про 

знахідку працівника поліції; 

- у присутності терористів не виказуйте своє невдоволення, утримайтеся від 

різких рухів, лементу й стогонів; 

- при погрозі застосування терористами зброї лягайте на живіт, захищаючи 

голову руками, якомога далі від вікон, засклених дверей, проходів, сходів; 
- використайте будь-яку можливість для порятунку; 

- якщо відбувся вибух – вживайте заходів щодо недопущення пожежі  та 

паніки, надайте домедичну допомогу постраждалим; 

- намагайтеся запам’ятати прикмети підозрілих людей і повідомте їх 

прибулим співробітникам спецслужб. 

 
ДІЇ У РАЗІ ЗАХОПЛЕННЯ БУДІВЛІ 

Якщо ви опинились у будинку (приміщенні, території), захопленому 

терористами, але не були ними знайдені, необхідно: 
- зберігати спокій та намагатись уникнути контакту з терористами; 

- якомога тихіше повідомити правоохоронні органи про терористичну 

атаку, а також про своє місцеперебування; 
- не палити; не наближатися до дверей та вікон; 

- чітко виконувати інструкції та команди правоохоронців; 

- сховати свої документи та візитні картки. 

Пам’ятайте, що одразу після вашого повідомлення антитерористичними 

підрозділами буде вжито вичерпних заходів для збереження вашого життя та 

здоров’я. 

 
ДІЇ У РАЗІ ЗАХОПЛЕННЯ ТРАНСПОРТУ 

Прядок дій у разі захоплення транспорту: 

- якщо ви знаходитеся в захопленому літаку, автобусі – не привертайте до 

себе уваги терористів. Огляньте салон, визначте місця можливого укриття на 

випадок стрілянини; 
- заспокойтеся, спробуйте відволіктися від того, що відбувається, 

- зніміть ювелірні прикраси; 

- не дивіться в очі терористам, не пересувайтеся по салону та не відкривайте 

сумки без їхнього дозволу; 
- не реагуйте на провокаційну або зухвалу поведінку; 

- жінкам у міні-спідницях бажано прикрити ноги; 

- якщо представники влади почнуть спробу штурму, – лягайте на підлогу 

між кріслами й залишайтеся там до закінчення штурму; 

- після звільнення – негайно залиште літак (автобус), тому що не 

виключена можливість його замінування терористами й вибуху парів бензину. 

https://dsns.gov.ua/uk/abetka-bezpeki-1/nebezpeki-socialnogo-xarakteru/diyi-v-razi-teroristicnogo-aktu-perestrilki-zaxoplennya-transportu


ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ 

В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ  

ВОЄННОГО ХАРАКТЕРУ 
 

У випадку воєнних дій необхідно: 

- зберігати особистий спокій, не реагувати на провокації; 

- не сповіщати про свої майбутні дії (плани) малознайомих людей, а також 

знайомих з ненадійною репутацією; 

- завжди мати при собі документ (паспорт) що засвідчує особу, відомості 

про групу крові своєї та близьких родичів, можливі проблеми зі здоров’ям 

(алергію на медичні препарати тощо); 

- знати місце розташування захисних споруд цивільної оборони поблизу 

місця проживання, роботи, місцях частого відвідування (магазини, базар, 

дорога до роботи, медичні заклади тощо). Без необхідності старатися як 

найменше знаходитись поза місцем проживання, роботи та малознайомих 

місцях; 

- при виході із приміщень, пересуванні сходинами до споруди цивільної 

оборони (сховища) дотримуватись правила правої руки (як при русі 

автомобільного транспорту) з метою уникнення тисняви. Пропускати вперед та 

надавати допомогу жінкам, дітям, перестарілим людям та інвалідам, що значно 

скоротить терміни зайняття укриття; 
- уникати місць скупчення людей; 

- не вступати у суперечки з незнайомими людьми, уникати можливих 

провокацій; 

- у разі отримання будь-якої інформації від органів державної влади про 

можливу небезпеку або заходи щодо підвищення безпеки передати її іншим 

людям (за місцем проживання, роботи тощо); 

- при появі озброєних людей, військової техніки, заворушень негайно 

покидати цей район; 

- посилювати увагу і за можливості, також залишити цей район, у разі 

появи засобів масової інформації сторони-агресора; 

- орієнтуються на місцевості, розмовляють з акцентом, не характерна 

зовнішність, протиправні і провокаційні дії, проведення незрозумілих робіт 

тощо) негайно інформувати органи правопорядку, місцевої влади, військових; 

- у разі потрапляння у район обстрілу сховатись у найближчу захисну 

споруду цивільної оборони, сховище (укриття). У разі відсутності 

пристосованих сховищ, для укриття використовувати нерівності рельєфу, 

(канави, окопи, заглиблення від вибухів тощо). У разі раптового обстрілу та 

відсутності поблизу споруд цивільного захисту, сховища і укриття − лягти на 

землю головою в сторону, протилежну вибухам. Голову прикрити руками (за 

наявності, для прикриття голови використовувати валізу або інші речі). Не 

виходьте з укриття до кінця обстрілу; 

- надавати першу допомогу іншим людям у разі їх поранення. Визвати 

швидку допомогу, представників ДСНС України, органів правопорядку за 

необхідності військових; 



- у разі, якщо ви стали свідком поранення або смерті людей, протиправних 

до них дій (арешт, викрадення, побиття тощо) постаратися з’ясувати та 

зберегти як найбільше інформації про них та обставини події для надання 

допомоги, пошуку, встановлення особи тощо. Необхідно пам’ятати, що Ви самі 

або близькі Вам люди, також можуть опинитись у скрутному становищі і 

будуть потребувати допомоги. 

Не рекомендується: 

- підходити до вікон, якщо почуєте постріли; 

- спостерігати за ходом бойових дій; 

- стояти чи перебігати під обстрілом; 

- конфліктувати з озброєними людьми; 

- носити армійську форму або камуфльований одяг; 

- демонструвати зброю або предмети, схожі на неї; 

- підбирати покинуті зброю та боєприпаси. 
При виявленні вибухонебезпечних предметів забороняється: 

- перекладати, перекочувати з одного місця на інше; 

- збирати і зберігати, нагрівати і ударяти; 

- намагатися розряджати, розбирати, виготовляти різні предмети; 

- використовувати заряди для розведення вогню і освітлення; 

- приносити в приміщення, закопувати в землю, кидати в колодязь чи 

річку.  

Виявивши вибухонебезпечні предмети, вживайте заходів з означення, 

Огородження і охорони їх на місці виявлення. Негайно повідомте про це 

територіальні органи ДСНС та МВС за телефоном "101" та "102". 

 

ЕВАКУАЦІЯ З БУДІВЛІ 
Евакуація з будівлі необхідна не лише під час пожежі, а й землетрусів, повеней 

та інших надзвичайних ситуацій, якщо будівля закладу освіти є небезпечною для 

людей, які там перебувають. 

Під час проведення евакуації та гасіння пожежі необхідно: 
- визначити найбезпечніші евакуаційні шляхи та виходи до безпечної зони у 

найкоротший строк; 

- ліквідувати умови, які сприяють виникненню паніки; 

- евакуацію людей слід починати з приміщення, у якому виникла пожежа, і 

суміжних із ним приміщень, яким загрожує небезпека поширення вогню і 

продуктів горіння; 

- ретельно перевірити всі приміщення, щоб унеможливити перебування у 
небезпечній зоні людей; 

- виставляти пости безпеки на входах у будівлі, щоб унеможливити 

повернення людей до будівлі, де виникла пожежа; 

- у разі гасіння слід намагатися у першу чергу забезпечити сприятливі умови 

для безпечної евакуації людей; 

- щоб запобігти поширенню вогню, диму, слід утримуватися від відчинення 

вікон і дверей, а також – від розбивання скла. 



ЩО МАЄ БУТИ В «ЕКСТРЕНІЙ ВАЛІЗЦІ» 
Екстрена валіза, як правило, являє собою міцний і зручний рюкзак від 25 кг 

і більше, що містить необхідний індивідуальний мінімум одягу, предметів 

гігієни, медикаментів, інструментів, засобів індивідуального захисту та 

продуктів харчування. Всі речі повинні бути новими (періодично 

поновлюваними) і не використовуватись у повсякденному житті. Екстрена 

валіза призначена для максимально швидкої евакуації із зони 

надзвичайної події. Вантаж у рюкзаку треба укладати рівномірно. Добре мати 

рюкзак з «підвалом» (нижнім клапаном). Із практики, загальна вага 

«Екстреної валізи» не повинна перевищувати 50 кілограмів. 

ЩО МАЄ БУТИ В АПТЕЧЦІ 
За рекомендаціями Міністерства Охорони Здоров’я України аптечку слід 

укомплектувати відповідно до ваших потреб. Важливо перевірити заздалегідь 

термін придатності всіх препаратів. 
Базовий набір: 

- сухий та медичний спирт; 

- 2 пари гумових рукавичок; 

- клапан з плівкою для проведення штучного дихання; 

- засоби для зупинки кровотечі — турнікет, кровоспинний бинт з 

гемостатичним засобом; 
- марлеві серветки різних розмірів і нестерильні марлеві бинти; 

- еластичні бинти з можливістю фіксації; 
- пластирі різних розмірів; 

- атравматичні ножиці для розрізання одягу на потерпілому; 

- великий шматок тканини, якою можна зафіксувати кінцівку 

постраждалого; 
- антисептичні засоби - дезінфікуючий засіб для рук, спиртові серветки. 


