
Пам’ятка населенню як підготуватися до надзвичайних ситуацій в 

мирний та воєнний час 

 

Непростий для нашої країни час – час неоголошеної війни змушують нас 

піклуватися про власну небезпеку, безпеку близьких. Як ніколи недооцінка 

можливої ситуації, надмірна самовпевненість, скептицизм повинні відійти на 

останній план. Щоб діяти у надзвичайних ситуаціях треба бути морально, 

фізично та психологічно до них готовими. 

Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи виконавчого 

комітету Смілянської міської ради пропонує інформацію щодо надзвичайної 

ситуації. 

Як слід поводитися в повсякденному житті 

Будьте уважними, завбачливими! 

 

 

Не залишайте без уваги все,що може викликати підозру. Звертайте увагу 

на підозрілих осіб, які привертають до себе увагу (мова, поведінка, одяг, 

звертання з нестандартними запитаннями, наявність громіздких валіз, тощо). 

 

Якщо ви помітили підозрілих людей, негайно повідомте чергового 

оперативної служби Смілянського МВ УМВС за телефоном 102, 4-10-72 або 

чергового оперативної служби виконавчого комітету Смілянської міської 

ради за телефоном 4-10-16, 15-77. 

 

При виявленні підозрілих предметів на автобусних зупинках, в 

автотранспорті, в місцях масового перебування людей – негайно 

проінформуйте співробітників міліції, керівника об’єкта. Унеможливте 

доступ до предмету до прибуття міліції. 

 

 

Що таке надзвичайна ситуація? 

Надзвичайна ситуація – обстановка на окремій території чи суб’єкті 

господарювання, водному об’єкті, яка характеризується порушенням 

нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, 

аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, застосуванням засобів 

ураження або іншою небезпечною подією, що призвела (може призвести) до 

виникнення загрози життю або здоров’ю населення, великої кількості 

загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до 

неможливості проживання населення на такій території чи об’єкті, 

здійснення на ній господарської діяльності. 

 

До настання надзвичайної ситуації 

 

Майте на увазі, що в разі виникнення надзвичайної ситуації у вас повинен 

бути «тривожний чемодан» разом із найнеобхіднішим: 



 

документи, складені у водонепроникний пакет; 

 

гроші, банківські заощадження; 

 

     блокнот з контактними телефонами близьких, родичів та сусідів; 

 

олівець, папір; 

 

медична картка; 

 

аптечка першої допомого, ватно-марлева пов’язка чи респіратор; 

 

ліхтар, сірники, свічки, батарейки, сухий спирт; 

 

радіоприймач з частотою 72, 2 мГц та 91,4 мГц; 

 

туалетні приладдя; 

 

столовий похідний набір; 

 

спальник або туристичний килимок; 

 

змінна білизна та одяг по сезону; 

 

фляга для води на 3-5 літрів; 

 

продукти харчування в нестандартних (польових) умовах на 3 дні; 

 

мобільний телефон з приладдям для зарядження та пакетом поповнення. 

 

В обов’язковому порядку, якщо у вас є маленькі діти, покладіть записку з 

прізвищем, ім’ям та по батькові дитини, адресою проживання та контактні 

телефони, а при можливості зробіть написи на внутрішніх кишенях 

верхнього одягу. 

 

При можливій загрозі про надзвичайні ситуації пильнуйте за 

інформаційними повідомленнями радіо, телебачення. Про їх отримання 

сповістіть сусідів.  

 

Дії при виникненні надзвичайних ситуацій 

 

Якщо ви проживаєте в будівлі з газо, водопостачанням: 

 

негайно виключіть газові прилади; 



 

перекрийте газовий кран. 

 

Це потрібно для того, щоб під час вашої відсутності при включенні 

газопостачання не стався вибух. 

 

В цьому випадку не працюватиме і каналізація. 

 

Припиніть користуватися каналізацією. Користуйтеся лише громадськими 

вбиральнями, які в найкоротший термін будуть облаштовані комунальними 

службами у вашому дворі. 

 

Введіть економний режим використання ваших запасів води. 

 

Уточніть на дошці оголошень чи у сусідів пункт роздачі питної води у 

вашому районі, щоденно поповнюйте запас води. 

 

Намагайтеся завжди кип’ятити воду перед вживанням. 

 

Знеструміть всі електроприлади ( витягніть вилки з розеток), щоб при 

раптовому включенні електрики не виникла пожежа. 

 

В разі серйозної аварії, ліквідація якої триватиме не один день, бажано 

виїхати за межі міста.  

 

Викид хімічно-небезпечних речовин на ХНО чи аварії на залізниці  

    Про таку загрозу свідчить безперебійний сигнал сирени. 

 

В більшості випадків небезпечних викидів головна небезпека – це перші 

кілька годин. З часом концентрація шкідливих речовин в повітрі зменшується 

і відноситься вітром. Для збереження життя та здоров’я важливе швидке 

реагування. 

 

Надягніть засоби індивідуального захисту органів дихання (протигаз чи 

ватно-марлева пов’язка, якщо вони є під рукою) або найпростіші засоби 

захисту (хустка чи інша тканина, складені у кілька шарів). 

 

Якщо ви перебуваєте на вулиці – негайно зайдіть у найближче 

приміщення. 

 

Надійно герметизуйте приміщення – це зменшить проникнення шкідливих 

речовин: щільно закрийте вікна та двері, димоходи, вентиляційні люки, 

затуліть щілини в рамах вікон та дверей. 

 



Якщо ви вдома – вимкніть газ і електропостачання, а також попередьте 

сусідів, надайте допомогу інвалідам, дітям та людям похилого віку. 

 

Чекайте повідомлень місцевого радіо та телебачення. 

 

Почувши з повідомлень, що небезпека минула, зніміть верхній одяг і 

провітріть його на вулиці, умийтесь з милом, ретельно вимийте очі і 

прополощіть рота.  

 

Дії при артобстрілах чи авіанальотах 

 

Про цю ситуацію повідомляє сигнал сирени з переривами через кожні 3 

хвилини («Повітряна небезпека»). 

 

Якщо сигнал застав вас вдома, необхідно: 

 

вимкнути газ, всі електроприлади, відключити джерела газо-та 

електропостачання; 

 

одягнути дітей, взяти «тривожний» рюкзак, попередити сусідів, якщо вони 

не почули сигналу; 

 

вийти з дому та якнайшвидше знайти природне укриття. 

 

Якщо обстріл застав вас в автомобілі чи громадському транспорті: 

 

негайно залиште транспорт; 

 

відбіжіть від дороги в напрямі від будівель і споруд,заляжте на землю; 

 

не панікуйте, озирніться і очима пошукайте надійніше укриття; 

 

перебіжіть в укриття короткими швидкими кроками відразу після 

наступного вибуху. 

 

Найкращі для укриття місця: 

 

канава, траншея або яма; 

 

широка труба водостоку; 

 

підземне овочесховище або погріб; 

 

оглядова яма СТО або гаражу; 

 



каналізаційний колодязь; 

 

яма «воронка», що залишилася від попереднього обстрілу або 

авіванальоту. 

 

Якщо таких місць немає, то просто лягайте на землю і лежіть, закривши 

голову руками. 

 

Переважна більшість снарядів чи бомб розривається у верхньому шарі 

ґрунту, тому осколки у момент вибуху розлітаються на висоті не менше 30-

50 см над поверхнею. 

 

Отже, загальне правило – ваше укриття має бути хоч мінімально 

поглибленим і в той же час, повинно знаходиться чим далі від споруд. 

 

Важливо – при бомбардуванні чи артобстрілі тримайте рот привідкритим 

– це убереже вас від контузії при близькому вибуху. 

 

 

Не підходять для укриття: 

 

під’їзди будь-яких будівель, навіть невеликі прибудовані споруди; 

 

території, ближче 30-50 метрів до багатоповерхових будинків; 

 

місця під різною технікою (вантажівкою, автобусом); 

 

звичайні підвали будинків – є великий ризик опинитися під масивними 

завалами; 

 

стіни офісів чи вітрин магазинів – від вибухової хвилі утворюється багато 

битого скла.  

 

Не піднімайте із землі ніяких незнайомих предметів! 

 

Бойові елементи часто розриваються при падінні, але можуть вибухнути і 

пізніше – від щонайменшого руху чи дотику.  

 

ОСОБЛИВО ПРОІНСТРУКТУЙТЕ НА ЦЮ ТЕМУ ДІТЕЙ!  

 

Терористичний акт  

 

При загрозі застосування терористами зброї – лягайте на живіт, 

захищаючи голову руками, далі від вікон, засклених дверей, проходів, сходів. 

У разі поранення – рухайтеся якомога менше. Будьте уважні, використовуйте 



будь-яку можливість для порятунку. Якщо стався вибух – не допустіть 

пожежі і паніки, надайте першу медичну допомогу потерпілим. 

 

При захоплені автобуса: 

 

не привертайте до себе уваги терористів; 

 

огляньте салон і визначіть місця можливого укриття; 

 

зніміть ювелірні прикраси; 

 

не пересувайтеся по салону; 

 

не відкривайте сумки без дозволу терористів; 

 

при спробі штурму – лягайте на підлогу між кріслами і залишайтеся там 

до його закінчення. 

 

При стрільбі на вулиці: 

 

негайно ляжте на землю; 

 

проберіться в найближче укриття (під’їзд будинку, бетонна огорожа, 

тощо) 

 

не піднімайтеся у повний зріст; 

 

не ховайтеся у автомобілі – метал автомобіля тонкий, а пальне – 

вибухонебезпечне.  

 

При перестрілці у будинку: 

 

відійдіть від вікон; 

 

пересувайтеся по квартирі пригнувшись, краще повзіть; 

 

сховайтеся у ванній кімнаті.  

 

При загрозі вибуху: 

 

не чіпайте вибухонебезпечний предмет (гранату, снаряд, бомбу тощо); 

 

не заливайте підозрілий предмет рідинами, не засипайте ґрунтом, не 

намагайтеся чим-небудь закрити; 

 



не користуйтеся радіоапаратурою та мобільним телефоном поблизу цього 

предмета; 

 

негайно повідомте міліцію; 

 

не дозволяйте стороннім людям торкатися небезпечного предмета або 

намагатися знешкодити його; 

 

відійдіть якнайдалі від небезпечної знахідки, а в разі вибуху чи стрільбі – 

падайте на землю і закривайте голову руками. 

 

Відділ з питань цивільного захисту 

та оборонної роботи  

виконавчого комітету  

    Смілянської міської ради  

 

 

 

 

  

 

 


