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Оповіщенння у НС 

 

Цивільна оборона України - є державною 

системою органів управління, сил і засобів, 

що створюється для організації і 

забезпечення захисту населення від 

наслідків надзвичайних ситуацій 

техногенного, екологічного, природного та 

воєнного характеру. (Стаття 1 Закону 

України про Цивільну оборону України)                                                                                                                                      

Захист у НС 

 
Завивання сирен означає СИГНАЛ 

“УВАГА ВСІМ!” 

1.Відразу  включити  телевізор, 

радіоприймач, репродуктор . 

2.Уважно вислухати термінове по -                  

відомлення  про обстановку, що 

склалася і порядок дій. 

3.  Тримати  всі  ці  засоби  постійно  

включеними  на  протязі всього терміну 

ліквідації аварій, катастроф   чи 

стихійних  лих. 

 
Сигнал “УВАГА ВСІМ!” несе  наступну 

інформацію : 

 Аварія на АЕС ; 

 Аварія на  ПНО ; 

 Про можливе  стихійне лихо  

         ( повінь, землетрус, штормове  

          попередження) 

 Повітряна тривога 

 

Начальник ЦО ОГД ____________________ 

Комісія з питань НС: 

Голова комісії  _________________________ 

Члени комісії   _________________________ 

                      Сили ЦО  об’єкта  

Штаб ЦО об’єкта _______________________ 

_______________________________________ 

Формування ЦО 

            

Управління з питань НС та ЦЗН _________ 

Міліція ________________________________ 

Швидка допомога______________________ 

Пожежна частина ______________________ 

 

Сховища - захищають від наслідків 

багатьох стихійних лих, аварій і 

катастроф в мирний час, так і від 

всіх видів сучасної зброї в воєнний 

час. 

 Протирадіаційні укриття- мають декілька 

менші захисні властивості ніж сховища, 

але широко використовуються для 

укриття людей від наслідків НС. 

 

Працівники  по команді начальника 

цивільної оборони об’єкту (голови 

комісії з НС) укриваються в сховищі 

(ПРУ) за адресою: 

__________________________________ 

Маршрут  слідування: 

_________________________________ 

 

 Індивідуальні засоби захисту 

  

Протигази - ГП-5, ГП-7, ПДФ-2дш 

призначені для захисту органів дихання 

людини від РР,  ОР  і   БЗ. 

 

Респіратори – полегшені засоби захисту 

органів дихання від шкідливих газів, 

парів, аерозолів і пилу. 

 
Простіші засоби – це ватно-марлеві або 

тканинні маски проти пилу (ВПП, ПТМ). 

Вони захищають органи дихання 

людини від радіоактивного пилу і 

бактерій . 

Місце видачі засобів захисту органів 

дихання ____________________________ 

Час видачі ;_________________________ 

Відповідальний ______________________ 

 

Дії в умовах надзвичайних ситуацій 

    

ПРИ БУРЯХ, УРАГАНАХ, 

НЕОБХІДНО 

- убрати  з  балконів  і  лоджій 

все, що може бути скинуто 

вітром; закрити вікна, двері в 

приміщенні; 

- відключити газ і 

електроенергію, погасити вогонь 

в печах; підготувати ліхтарі, 

лампи, свічки; запастись 

продуктами харчування і водою; 

- тримати постійно включеними 

радіоточку і радіоприймач; 

- підготувати медикаменти і 

перев’язочні матеріали. 

 

ПРИ ЗЕМЛЕТРУСАХ: 

-після перших поштовхів покинути будинок 

(будівлю), швидко вийти на вулицю (у 

Вашому розпорядженню 15-20 секунд); 

-на верхніх поверхах встати в простінок 

вхідної двері, прижати до себе дитину; 

зайняти місце в кутку, що створений 

капітальними стінами; 

-відійти подальше від будинків, будівель, 

стовпів і огорож; 

-не входити в будівлі: поштовхи можуть 

повторятися; 

-не користуватися ліфтами, не запалювати 

сірники, свічки, не торкатися проводів; 

- надати першу допомогу потерпілим. 

 

ПРИ ПОЖЕЖАХ 

  - 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 ; 

 -при наявності потерпілих викликати “швидку  

медичну допомогу”; 

-  для захисту від диму використовувати на 

короткий термін вологі пов’язки; 

-  рухатися до виходу повзиком 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.  

 

Само та взаємодопомога 

  

  

Евакуація 
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 приналежності; 

одяг, взуття, зміну білизни; 

чашку, миску, ложку, ніж, 

ліхтарик, сірники. 

Попередньо, як покинути 

квартиру (дім): виключити всі 

опалювальні та електроприлади; 

закрити крани водопровідної і 

газової мереж, вікна і кватирки; 

закрити квартиру (дім) на всі 

замки . 

 

 

 


