
ЩО РОБИТИ, КОЛИ ЧУТНО СИГНАЛ СЛІДУВАТИ В УКРИТТЯ 

Найпростіші укриття — це цокольні та підвальні приміщення 
будинків, підземні паркінги та підземні переходи. У них можна сховатися 
під час нетривалих обстрілів. Найбезпечніші з них ті, які мають декілька 
виходів (один з них за межами будівлі). 

Зазвичай такі приміщення використовують як магазини, спортзали, 
склади тощо. Власники мають знати про призначення на період надзвичайної 
ситуації й бути готовими дати доступ людям. Радимо заздалегідь домовитися 
про зв’язок із господарями та взяти номери телефонів. Жителі міст з 
метрополітеном можуть також сховатися на платформах станцій або в 
переходах. 

Сховище — це герметична споруда для тривалого перебування 
людей у випадку надзвичайної ситуації. Щоб знайти такі приміщення, 
шукайте позначки «Укриття» чи «Об’єкт цивільного захисту». Також там має 
бути номер телефону людини, яка в разі небезпеки відчинить двері сховища 
чи укриття. Якщо його немає, зверніться до представництва місцевої влади 
по інформацію. 

Щоб підготуватися, радимо: уточнити телефоном або на офіційному 
веб-сайті місцевого органу влади адреси найближчих укриттів; виписати 2-3 
адреси найближчих до вас укриттів на випадок, якщо перше укриття, у яке ви 
прийдете, буде заповнене; заздалегідь вивчити й пройти маршрут до цих 
споруд; особисто перевірити стан їхньої готовності й повідомити місцевій 
владі, якщо укриттю потрібен ремонт. 

Сигнал «Увага всім» — це протяжне звучання сирен або уривчасті 
гудки. Сигнал подається гудками заводів і підприємств через гучномовці та 
гудками транспортних засобів (зокрема, з автомобілів ДСНС, обладнаних 
гучномовцями). 

— Увімкніть телевізор або радіо: офіційне повідомлення передається 
протягом 5 хвилин після сигнал. 

— З повідомлення можна буде дізнатися місце й час виникнення 
надзвичайної ситуації, її масштаб, імовірну тривалість та порядок дій для 
безпеки. Прослухали повідомлення — виконуйте інструкції. 

— Залишайте телевізор чи радіо увімкненими — цими каналами можуть 
надходити наступні повідомлення. 

— За можливості передайте повідомлення сусідам. 



Перед тим, як іти в укриття, перекрийте вдома газ, електрику та 
воду, зачиніть вікна й вентиляційні отвори. Якщо ви не можете 
самостійно вийти з приміщення, повідомте про це сусідів. В укриття не 
можна брати: легкозаймисті речовини; речовини з сильним запахом; 
громіздкі речі; тварин. 

Осіб з дітьми розміщують в спеціально відведеному місці. Людей з 
поганим самопочуттям розміщують у медичній кімнаті або біля 
огороджувальних конструкцій і ближче до вентиляції. Важливо облаштувати 
окреме приміщення для туалету. 

У споруді забороняється курити, шуміти, запалювати без дозволу 
свічки. Необхідно дотримуватися дисципліни та якнайменше рухатися. 
Перебуваючи в укритті, слідкуйте за оголошеннями по радіо, не покидайте 
укриття до повідомлення про те, що виходити безпечно.  
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