
ПАМ’ЯТКА ЩОДО ДІЙ В УМОВАХ ЗАГРОЗИ ЧИ НАПАДУ 
ПОВІТРЯНОГО ПРОТИВНИКА 
 

Розділ 1:Організація оповіщення посадовими особами, адміністраціями 

(власниками) закладів 

Для власників (адміністрацій) магазинів, ринків, торгово-розважальних 

центрів, закладів громадського харчування: 
 розробити маршрути евакуації до найближчого укриття (власного або за 

договором з іншим суб’єктом господарювання) для персоналу та 
відвідувачів; 

 позначити їх відповідними покажчиками; 

 призначити осіб, відповідальних за оповіщення, відкриття дверей запасних 
евакуаційних виходів, забезпечення порядку під час евакуації, збереження 
майна тощо; 

 розробити інструкцію для працівників щодо дій за сигналом «Увага всім! 
Повітряна тривога (Ракетна небезпека)» та провести з ними 
тренування; 

 розмістити на видному місці інформацію для відвідувачів щодо порядку дій 
за сигналом «Увага всім! Повітряна тривога (Ракетна небезпека)» зі 
схемою руху до найближчого укриття; 

 систематично перевіряти справність системи оповіщення, стан шляхів 
евакуації. 

За сигналом «Увага всім! Повітряна тривога (Ракетна небезпека)»: 
 негайно сповістити про це персонал та відвідувачів (у тому числі у формах, 

доступних для осіб з вадами зору та слуху), повідомити місце розташування 
найближчого укриття (власного або за договором з іншим суб’єктом 
господарювання); 

 організувати евакуацію персоналу та відвідувачів з приміщень закладу; 

 перевірити відсутність людей у приміщеннях закладу після евакуації. 

Порядок дії водіїв громадського транспорту 

З отриманням сигналу «Увага всім! Повітряна тривога (Ракетна 

небезпека)» негайно довести його до пасажирів та продовжити рух до найближчої 

зупинки. 
 прибувши до зупинки відкрити всі двері; 

 після залишення салону пасажирами закрити двері, вимкнути двигун, 
відключити живлення від контактної мережі; 

 переміститися до найближчого укриття. 

Розділ 2: Порядок дій населення 

Якщо почули сирени, перебуваючи вдома: 
1. Ввімкнути телевізор чи радіоприймач або уточнити інформацію за допомогою 

доступних інтернет ресурсів і уважно ознайомтеся з інформацією про характер 
тривоги; 

2. За можливості попередити сусідів і одиноких людей, що мешкають поруч; 



3. Швидко одягнутися та одягнути дітей, перевірити наявність пришитих з 
внутрішньої сторони одягу у дітей дошкільного віку нашивок, на яких зазначено: 
прізвище, ім’я, по батькові, адреса, вік, номери телефонів батьків; 

4. Закрити вікна, вимкнути усі електричні та нагрівальні прилади, перекрити газ, 
загасити печі, вимкнути світло (автоматичну коробку, рубильник тощо); 

5. Взяти «тривожну валізу» (індивідуальні засоби захисту, запас продуктів і води, 
особисті документи, кишеньковий ліхтар) та найкоротшим шляхом прямувати до 
найближчої захисної споруди чи укриття. 

У разі відсутності в радіусі 500 м від вашого будинку захисної споруди 

використовуйте для укриття підвальне приміщення під будинком. 

Якщо ви не почули сигнал та у вас немає можливості швидко перейти у сховище, 

перейдіть до більш безпечного місця в квартирі: подалі від вікон, у коридор — під 

несучі стіні, або ванну кімнату (але закрийте рушником дзеркало). 

Якщо почули сирени, перебуваючи на роботі: 
1. Виконати заходи, передбачені на цей випадок Планом дій або Інструкцією, яка 

розроблена керівництвом та діяти за вказівками керівництва; 

2. Швидко, без паніки зайняти місце у захисній споруді (сховищі, підвальному 
приміщенні) та виконувати вимоги старшого (коменданта). 

Перебуваючи у громадському місці, потрібно вислухати вказівки адміністрації 

громадського місця та діяти відповідно до них (йти в зазначені сховища або 

укриття). 

Якщо почули сирени, перебуваючи в магазині, ринку, торгово-

розважальному центрі, закладі громадського харчування: 
 ознайомитися з інформацією щодо порядку дій за сигналом «Увага всім! 

Повітряна тривога (Ракетна небезпека)» під час перебування у закладі 
(якщо така інформація у загальному доступі відсутня - уточнити порядок дій 
у працівника закладу); 

 не залишати без нагляду неповнолітніх дітей; 

 уважно стежити за оголошеннями адміністрації закладу, сигналами системи 
оповіщення. 

За сигналом «Увага всім! Повітряна тривога (Ракетна небезпека)»: 
 чітко, організовано, без паніки виконувати вказівки адміністрації та 

персоналу закладу; 

 при оголошенні евакуації залишити приміщення закладу та йти до 
найближчого укриття; 

 під час руху дотримуватися визначеного маршруту евакуації, не 
користуватися ліфтом або ескалатором, не бігти, не влаштовувати заторів, 
штовханини; 

 у разі виникнення паніки намагатися зберігати спокій та здатність адекватно 
оцінювати ситуацію, що склалася; 

 за можливості надати допомогу тим, хто її потребує. 



Якщо почули сирени, перебуваючи в транспорті: 
 після зупинення вийдіть з транспортного засобу та рухайтесь в напрямі 

протилежному від багатоповерхівок та промислових об’єктів (парку, скверу, 
пустиря). 

 швидко, без паніки займіть місце у захисній споруді (сховищі, підвальному 
приміщенні). 

Як поводитися в захисній споруді: 
 зайняти місце у захисній споруді; 

 виконувати вимоги старшого (коменданта); 

 не палити та не смітити; 

 голосно не розмовляти; 

 зберігати спокій і дотримуватися порядку; 

 допомагати дітям, літнім людям та інвалідам; 

 уважно слідкувати за розпорядженнями та сигналами оповіщення 

 


