
ОПОВІЩЕННЯ НАСЕЛ  ПРО НС

ЗАВИВАННЯ СИРЕН ОЗНАЧАЄ СИГНАЛ 

“УВАГА ВСІМ!” 

ПОЧУВШИ ЗВУКИ СИРЕНИ, НЕОБХІДНО: 
1. Відразу включити телевізор,  радіоприймач,  репро- 
     дуктор радіотрансляції місцевого діапазону. 
2.  Уважно  вислухати  термінове  повідомлення  про   
     обстановку, що склалася і порядок дій. 
3.  Тримати  всі  ці  засоби  постійно  включеними  на   
     протязі всього терміну ліквідації аварій, катастроф  
     чи стихійних лих.
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ПРИ ПОЖЕЖІ: 
- необхідно повідомити в пожежну охорону, назвати точне 
місце (адрес) пожежі, призначення будинку і наявність в 
ньому людей; 
- сповістити сусідів, а на об’єкті - робітників і службовців; 
- задіяти план евакуації; 
- виходячи із приміщення, щільно прикрити двері; 
- вивести людей у безпечне місце; 

-   при наявності потерпілих викликати “швидку  медичну допомогу”; 
-   для  захисту  від  диму,   як  вийняток,   використовувати  на  короткий  термін
вологі пов’язки; 
-  рухатися до виходу повзком або пригнувшись, при можливості накрити 
голову щільною тканню; 
-   шукати людей, які залишилися, в коридорах, поблизу вікон і дверей, а дітей –
під ліжками, у шафах, в куточках приміщень, ванних та туалетах. Для 
рятування людей використовувати приставні драбини, канати та мотузки. 

НЕГАЙНО 
ПРИСТУПИТИ ДО  
ГАСІННЯ ПОЖЕЖІ
ВОГНЕГАСНИКАМИ  

ТА ІНШИМИ  
ПЕРВИННИМИ
ЗАСОБАМИ

ПОЖЕЖОГАСІННЯ 

ОБОВ’ЯЗКОВО 
ЗУСТРІТИ ПОЖЕЖНІ

ПІДРОЗДІЛИ,  
ПОВІДОМИТИ,  

ДЕ МОЖУТЬ БУТИ ЛЮДИ,  
ЯК ТУДИ ПІДІЙТИ  

(ПІД’ЇХАТИ)  

У  НАС  ЗА   
ПОЖЕЖНУ  БЕЗПЕКУ

ВІДПОВІДАЄ :  
____________________ 

(посада) 

______________________
(прізвище та ініціали) 

ДІЇ ПРИ ТЕХНОГЕННИХ АВАРІЯХ
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ДІЇ ПРИ СТИХІЙНИХ ЛИХАХ
ПРИ  ЗЕМЛЕТРУСАХ: 

- після перших поштовхів покинути будинок (будівлю), швидко вийти на вулицю 
(у Вашому розпорядженні 15-20 секунд); 

- на верхніх поверхах встати в простінок вхідної двері, прижати до себе дитину; зайняти 
місце в кутку, утвореному капітальними стінами; 

- відійти подалі від будинків, будівель, стовпів і огорож; 
- не входити в будівлю - поштовхи можуть повторятися; 
- не користуватися ліфтами, не запалювати сірники, свічки, не торкатися проводів; 
- надати першу допомогу потерпілим. 

ПРИ  ПОВЕНІ: 
- постійно слухати повідомлення уповноважених   
  органів  по радіо і телебаченню; 
- перенести  продукти харчування,  одяг,  взуття,  
цінне майно на верхні поверхи; 
- в першу чергу вивезти із зони затоплення дітей;
 - надати  термінову  допомогу  людям,  що 
  опинилися в воді; 

- рятувати людей, де вони б не були, використовуючи для цього будь-які засоби; 
- не впадати в паніку, чекати на допомогу аварійно-рятувальних служб цивільного
захисту.

ПАМ’ЯТАЙТЕ!  ВІД  ВАШИХ  ДІЙ  ЗАЛЕЖИТЬ  ЖИТТЯ  ВАШЕ  І  ОТОЧУЮЧИХ. 
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ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА

   

  

ВАРІАНТИ
ТИМЧАСОВОЇ
ЗУПИНКИ 
КРОВОТЕЧІ

НАКЛАДАННЯ
КРОВОЗУПИНЯЮЧОГО ДЖГУТА

МАКСИМАЛЬНЕ ЗГИБАННЯ
КІНЦІВОК 

НАКЛАДАННЯ ЗДАВЛЮЧОЇ  
ПОВ’ЯЗКИ 

ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ
ЗАКРУТОК 

ПРИЖИМАННЯ АРТЕРІЇ ПАЛЬЦЕМ
ДО КОСТЯНОГО ВИСТУПУ 

ДІЇ ПРИ
ЗУПИНЦІ
ДИХАННЯ І 
СЕРЦЕВОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ 

ДІЇ  
ПРИ ОПІКАХ
РІЗНОГО
СТУПЕНЮ 

МІСЦЕ ОПІКУ ОХОЛОДИТИ ЗА 
ДОПОМОГОЮ ВОДИ АБО ЛЬОДУ 

НА МІСЦЕ
ОПІКУ

НАКЛАСТИ 
АСЕПТИЧНУ
ПОВ’ЯЗКУ  

ПРОВЕСТИ ШТУЧНУ ВЕНТИЛЯЦІЮ 
ЛЕГЕНІВ МЕТОДОМ “ІЗ РОТА В РОТ”.  
РОБИТИ 12-18 ВДИХІВ ЗА ХВИЛИНУ. 

ПРИ ОДНОЧАСНОМУ ПРОВЕДЕННІ 
ШТУЧНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ ЛЕГЕНІВ І
ЗОВНІШНЬОГО МАСАЖУ СЕРЦЯ,
ЧЕРЕДУВАТИ 4-6 НАТИСКУВАНЬ З 

ДВОКРАТНИМ ВДУВАННЯМ ПОВІТРЯ.
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ПОЧУВШИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО АВАРІЮ З ВИКИДОМ НХР, 
НЕОБХІДНО ТЕРМІНОВО: 

- укритися у сховищі, якщо таке є поблизу Вашого розташування; 
- виходити із зараженої зони перпендикулярно напрямку руху вітру, причому 
враховувати властивості конкретної отруйної речовини; 

- покинути квартиру (будинок), виключивши при цьому нагрівальні прилади, 
взяти документи і гроші; 

- якщо неможливо покинути квартиру (будинок), то негайно проведіть її 
герметизацію (заклейте вікна, вентиляційні отвори, щілини в дверях); 

- надіти засоби індивідуального захисту: протигази з відповідними коробками, 
респіратори, ватно-марлеві пов’язки змочені відповідно розчинами лимонної, 
борної кислоти або питної соди, а також водою. 

                                                                                           

ПОЧУВШИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО АВІРІЮ З ВИБУХАМИ ТА РУЙНУВАННЯМИ,  
НЕОБХІДНО ТЕРМІНОВО: 

- сповістити робітників, службовців та населення, яке мешкає поблизу та 
органи управління з питань цивільного захисту; 

- надати допомогу тим, хто виявився придавленим уламками і конструкціями, 
витягти людей з-під уламків; 

- вивести людей в безпечне місце; надати допомогу тим, що знаходяться в 
приміщеннях, які задимлені і горять; 

- використовувати первинні засоби пожежегасіння і не допустити 
розповсюдження вогню; 

- надати першу допомогу потерпілим; оточити район аварії. 

ПРИ ВИКИДІ 
(ВИЛИВІ) 

НЕБЕЗПЕЧНОЇ 
ХІМІЧНОЇ 

РЕЧОВИНИ 
(НХР) 

ПРИ  
ВИБУХАХ

ТА  
РУЙНУВАННІ

СПОРУД 

ДІЇ ПРИ ТЕХНОГЕННИХ АВАРІЯХ



ПРИ БУРЯХ, УРАГАНАХ, СМЕРЧАХ НЕОБХІДНО: 
- прибрати з балконів і лоджій все, що може бути знесено вітром; закрити

вікна, двері, приміщення на горищі;
- відключити газ і електроенергію, загасити вогонь в печах; підготувати 
ліхтарі, лампи, свічки; запастись продуктами харчування і водою;   

- тримати постійно увімкненими радіоприймач, телевізор  місцевого діапазону;
- підготувати медикаменти і перев’язочні матеріали; 
- зайняти в будинку внутрішню кімнату подалі від вікна. 

З ПОЧАТКОМ ЗАМЕТІЛІ, БУРАНА НЕОБХІДНО: 
- тримати постійно включеними репродуктор радіотрансляційної мережі, 
радіоприймач, телевізор місцевого діапазону; 

- створити запаси води, продуктів харчування, палива та підготувати теплий 
одяг і взуття; - інструмент для розчищення снігу; 
- приготувати аварійне світло: ліхтарі, гасові лампи, свічки; утеплити 
приміщення; 

- покласти в безпечне і видне місце медикаменти і перев’язочні матеріали; 
- перевести людей із легких будівель в безпечні будинки (будівлі); 
- проявити турботу про тварин: створити для них запас води і кормів; 
- після завірюхи, бурану прийняти участь в розчищенні шляхів та вулиць від 
заносів; 

- надати першу допомогу потерпілим. 

ДІЇ ПРИ СТИХІЙНИХ ЛИХАХ



СХОВИЩА - для укриття працівників найбільшої працюючої зміни об`єкта, віднесеного 
до категорії з ЦЗ, який продовжує роботу в особливий період.
ПРОТИРАДІАЦІЙНІ УКРИТТЯ - працівники робочої зміни служб, які забезпечують 
життєдіяльність населення міст, не віднесених до груп з цивільного захисту.
НАЙПРОСТІШІ УКРИТТЯ – населення міст, відесених до груп з ЦЗ, яке не підлягає

евакуації у безпечне місце.
     Працівники об`єкта по команді відповідальної особи з питань ЦЗ об`єкта
укриваються в сховищі (ПРУ) за адресою:
________________________________________________________________________.      
                                                     Маршрут слідування: ___________________________________________________. 

ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
                        
                       

ЕВАКУАЦІЯ (ВІДСЕЛЕННЯ) 
Може проводитися при аварії, катастрофі, стихійному лиху або внаслідок 

воєнних дій. 
Місце  розташування  збірного  евакуаційного  пункту  (ЗЕП)  за  адресою:   

________________________________________________________________________.       
                           Маршрут слідування до нього: _________________________________________ 
________________________________.  Час прибуття на ЗЕП:__________________. 
      
                    При собі мати: документи, гроші; продукти харчування, воду, туалетні приналеж-
ності; одяг, взуття, зміну білизни; чашку, миску, ложку, ніж, ліхтарик, сірники. 
      

                    Перш ніж покинути житло (дім) необхідно: виключити всі опалювальні та електро-
прилади; закрити крани водопровідної і газової мереж, вікна і кватирки; включити 
охоронну сигналізацію (при наявності); закрити квартиру (дім) на всі замки. 

ЗАХИСТ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 
УКРИТТЯ В
ЗАХИСНИХ
СПОРУДАХ

ЦИВІЛЬНОГО 
ЗАХИСТУ

ПРОТИГАЗИ ГП-5, ГП-7 призначені 
для захисту органів дихання людини 
від РР, ОР і БЗ. Для дітей використовую-
ться від півтора до 17 років – ПДФ-7, 
ПДФ-Д, ПДФ-2Д (дошкільний). Для 
дітей до півтора року – камера захис-
на дитяча (КЗД-6 або КЗД-4) 

РЕСПІРАТОРИ – полегшені засоби 
захисту органів дихання від шкідли-
вих газів, парів, аерозолів і пилу. 
За призначенням діляться на проти-
пилові і протигазові. 
Типи респіраторів: Пелюстка, Кама, 
Ультра, Сигма, Р-2, Р-2УК та інші. 

ПРОСТІШІ ЗАСОБИ – це 
ватно-марлеві або тканинні 
маски проти пилу (ВПП, ПТМ).
Вони захищають органи ди-
хання людини від радіоак-
тивного пилу і бактеріаль-
них засобів. 

МІСЦЕ ВИДАЧІ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО
ЗАХИСТУ: 

_________________________________________________
_________________________________________________
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ  _____________________________ 
_________________________________________________ 

СХОВИЩЕ 



   

  

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ ОБ’ЄКТА

УПРАВЛІННЯ (ВІДДІЛ) З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ  
__________________________________ ОБЛАСТІ (РАЙОНУ) 

______________________________________________________________________
(адреса, телефон, прізвище, ім`я та по батькові) 

______________________________________________________________________
              ЧЕРГОВИЙ   _____________________________________________ 

                                          (телефон, факс) 

НАЧАЛЬНИК  ЦИВІЛЬНОГО  ЗАХИСТУ  ЦТЕПМ №___ :  
____________________________________________________________________ 

(посада, прізвище, ім`я та по батькові) 

СПЕЦІАЛЬНА КОМІСІЯ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ  
НАДЗВИЧАЙНИХ  СИТУАЦІЙ  ЦТЕПМ №___ : 

  ГОЛОВА  КОМІСІЇ________________________________________________ 
                                                                                                                    (посада, прізвище, ім`я та по батькові) 

  ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ КОМІСІЇ  
_______________________________ _________________________________ 
_______________________________ _________________________________ 

   ЧЛЕНИ КОМІСІЇ: 
_______________________________ _________________________________ 
_______________________________ _________________________________ 
_______________________________ _________________________________ 
_______________________________ _________________________________ 
_______________________________ _________________________________                         

ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА З ПИТАНЬ ЦЗ ЦТЕПМ №___ :  
_________________________________________________________________ 

(посада, прізвище, ім`я та по батькові) 

ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА З ПИТАНЬ ЦЗ ОБ’ЄКТУ: 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

(місце знаходження, телефон, факс, посада, прізвище, ім`я та по батькові) 

СИЛИ (ФОРМУВАННЯ) ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОБ’ЄКТУ: 
_______________________________ _________________________________ 
_______________________________ _________________________________ 
_______________________________ _________________________________ 
_______________________________ _________________________________

Цивільний захист - це функція держави, спрямована на захист населення, 
територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних 
ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і 
надання допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період. 
                                                                                                                                          (Стаття 4, Кодексу цивільного захисту України (від 02.10.2012 р. №5403-VI) 


