
Як діяти за сигналом оповіщення «ПОВІТРЯНА ТРИВОГА» 

З метою привернення уваги до населення доводиться сигнал оповіщення 

«УВАГА ВСІМ!» шляхом включення електричних сирен, які дублюються 

протяжними гудками інших звукових пристроїв суб’єктів господарювання та 

транспортних засобів. 

Після цього у мовному режимі через радіо, телебачення, гучномовці до 

населення доводиться сигнал «ПОВІТРЯНА ТРИВОГА» та порядок дій за 

цим сигналом. 

З моменту подачі сигналу «ПОВІТРЯНА ТРИВОГА» для вжиття заходів 

захисту може бути всього лише кілька хвилин. Ці хвилини надзвичайно 

дорогоцінні і їх треба використовувати з максимальною ефективністю. 

Почувши сигнал «ПОВІТРЯНА ТРИВОГА», необхідно: 

а) перебуваючи вдома: 

ввімкнути приймач радіотрансляційної мережі, телевізор, радіоприймач і 

уважно прослухати інформацію, яка поступила; 

при можливості попередити сусідів і одиноких людей, що мешкають поруч; 

закрити вікна, вимкнути усі електричні прибори та нагрівальні прилади, 

перекрити квартирний газовий вентиль, загасити печі, вимкнути світло; 

швидко одягнутися та одягти дітей, перевірити наявність пришитих з 

внутрішньої сторони одягу у дітей дошкільного віку нашивок, на яких 

зазначено: прізвище, ім’я, по-батькові, адреса, вік, номер домашнього 

телефону; 

взяти індивідуальні засоби захисту, завчасно підготовлений запас продуктів і 

води, особисті документи, кишеньковий ліхтар та найкоротшим шляхом 

прямувати до найближчої захисної споруди. 

У разі відсутності в радіусі 500 м від будинку захисної споруди 

використовуйте для укриття підвальне приміщення під будинком. 

Ні в якому разі не можна після сигналу «ПОВІТРЯНА ТРИВОГА» 

залишатися в будинках, особливо на верхніх поверхах, адже внаслідок 

вибуху вони будуть руйнуватися від впливу ударної хвилі; 

зайняти місце у захисній споруді та виконувати вимоги старшого 

(коменданта): не палити, не смітити, голосно не розмовляти, дотримуватися 

спокою і порядку, обов'язково допомагати дітям, літнім людям та інвалідам; 

уважно слідкувати за розпорядженнями та сигналами оповіщення. 

Як діяти при загрозі масових заворушень і бойових дій 
1. При загрозі масових заворушень: 

зберігати спокій та розсудливість; 

при знаходженні на вулиці негайно залишити місце масового скупчення 

людей, уникати агресивно налаштованих людей; 

не піддаватися на провокації; 

надійно закрити двері, не виходити на балкон і не наближатися до вікон; 

не залишати приміщення без нагальної потреби. 

2. При загрозі бойових дій: 



закрити штори або жалюзі (заклеїти вікна паперовою стрічкою) для 

зменшення ураження розбитим віконним склом; 

перекрити газ, воду, загасити пічне опалення та виключити світло; 

взяти документи, гроші, предмети першої необхідності, медичну аптечку та 

продукти харчування; 

залишити помешкання та зайняти місце у захисній споруді чи підвалі; 

попередити про небезпеку сусідів, надати допомогу людям похилого віку, 

інвалідам і дітям; 

бути максимально обережними та не панікувати; 

не залишати безпечне місце без нагальної потреби. 

3. При загрозі ураження стрілецькою зброєю: 
закрити штори або жалюзі (заклеїти вікна паперовою стрічкою) для 

зменшення ураження розбитим віконним склом; 

закрити вікна, двері та виключити світло; 

зайняти місце на підлозі в приміщенні, що не має вікон (кладова, ванна 

кімната, прихожа); 

поінформувати про небезпеку близьких і знайомих. 

4. При вибуху боєприпасів: 
уважно оглянутися довкола та визначити наявність загрози подальших 

руйнувань стін, зсувів перекриття, а також кому необхідна допомога; 

за можливості спокійно та не панікуючи залишити небезпечне місце; 

перебуваючи під завалом подавати голосові сигнали, проявляти меншу 

активність і берегти сили, зберігаючи які, можна протриматися до 5-ти діб; 

виконувати усі вказівки пошуковців і рятувальників. 

Як діяти при захопленні у заручники 

При захопленні у заручники: 

взяти себе в руки, заспокоїтися, не панікувати, розмовляти спокійно; 

підготуватися фізично і морально до можливого суворого випробування; 

не виявляйте агресії та зневаги до терористів; 

з самого початку перебування в заручниках, особливо в першу годину, 

виконувати у межах допустимого всі вказівки терористів; 

не привертати увагу терористів своєю поведінкою; 

не виявляти активного опору, що може погіршити власне становище; 

не намагатися втекти, якщо немає повної впевненості в успіху, що призведе 

до застосування терористами більш суворих заходів, ускладнить не тільки 

власне становище, а й становище інших заручників; 

заявити про погане самопочуття; 

запам’ятати якомога більше інформації про терористів щодо їх статі, 

чисельності, зовнішнього вигляду, особливостей зовнішності, тематики 

розмов, акценту, темпераменту, манер поведінки, озброєння тощо; 

намагатися визначити місце власного знаходження та утримання; 

не відмовлятися від їжі, яка допоможе зберегти сили та здоров’я; 

за можливості розташуватися подалі від вікон, дверей і самих терористів, що 

забезпечить власну безпеку у разі штурму приміщення, стрільби снайперів на 

ураження терористів; 



у разі штурму приміщення лягти на підлогу обличчям донизу, склавши руки 

на потилиці; 

слід пам’ятати, що правоохоронні органи та місцева влада зроблять все 

можливе для визволення заручників. 

Як діяти при виявленні підозрілого предмету 

Слід пам’ятати, що для камуфляжу вибухових пристроїв можуть бути 

використані звичайні побутові предмети: портфелі, валізи, сумки, пакунки, 

пакети, згортки, мішки, ящики, коробки, іграшки тощо, зовнішній вигляд 

яких може приховувати їх справжнє призначення. 

Ознаками підозрілих предметів, які можуть виявитися вибуховими 

пристроями, можуть бути: наявність дротів, малої антени, скотчу, підозрілих 

звуків (цокання годинника, клацання), джерел електричного живлення 

(батарейок, акумуляторів) або розтяжки з дроту (шпагату, мотузки), незвичне 

розміщення предмету, а також не властивий специфічний запах. 

ЗАГАЛЬНІ ДІЇ: 
 при виявленні вибухонебезпечного (потенційно вибухонебезпечного) 

предмету не чіпати його і не намагатися розібрати; 

негайно повідомити в найближче відділення міліції, у військкомат, органи 

місцевої виконавчої влади, райвідділ ДСНС або за телефонами «101», «102»; 

побачивши спалах або почувши звук вибуху, негайно сховатися чи лягти на 

землю, навіть знаходячись на значній відстані від місця вибуху, тому що 

можливе поранення камінням, уламками та ін. 

ДІЇ ДОРОСЛИХ: 
- позначити місце знахідки небезпечних предметів; 

- виставити тимчасову охорону; 

- довести до присутніх, що торкатися до небезпечних предметів не можна, бо 

це загрожує життю; 

- негайно сповістити в місцеві органи влади, міліцію про знахідку; 

- до прибуття працівників міліції взяти місце і предмет під нагляд; 

- не допускати до місця знахідки інших людей, особливо дітей. 

ДІЇ ДІТЕЙ: 
- позначити місце знахідки; 

- не торкатися знахідок самому і не дозволяти це робити іншому; 

- про знайдені підозрілі предмети негайно сповістити дорослих (в школу, 

міліцію, найближчу установу); 

- не розводити багаття поблизу знахідки; 

- запам’ятати дорогу до того місця, де була виявлена знахідка і поставити 

пам’ятну віху. 

ПАМ’ЯТАЙТЕ! 

Правильно і безпечно знешкодити вибухонебезпечні предмети здатні лише 

досвідчені фахівці. 

  



Ні в якому разі не намагайтеся робити це самі, адже це може призвести до 

трагічних наслідків. 

 Контактні телефони екстрених служб: 

Пожежно-рятувальна служба - 101, 04338-2-25-01 - цілодобово 

Поліція - 102, 04338-2-20-02 - цілодобово 

Відділ СБУ – 097 89 63 999 – цілодобово 

Хмільницький районний територіальний центр комплектування та 

соціальної підтримки (м. Хмільник) – 04338 2-26-82 (оперативний 

черговий) 
Міська рада - 04338-2-25-16 – цілодобово, 2-22 - 86 – у робочий час. 

 

Відділ цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з 

правоохоронними органами Хмільницької міської ради 

 Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності  
 


