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Дії працівників суб'єкту  
господарювання за  

сигналами оповіщення  
цивільного захисту



2 Порядок оповіщення при  
загрозі виникнення аварій,  
катастроф, застосування зброї  
масового ураження.

4 Дії за сигналом „Увага всім!”. 
Повітряна тривога.

1 Інформування працівників  
об’єкта щодо дій відповідно до  
вимог „Плану цивільного  
захисту на особливий період”

3 Хімічна небезпека. Радіаційна  
небезпека.

Зміст



Основними правовими актами у сфері цивільного  
захисту в Україні є Конституція України та Кодекс  

Цивільного захисту України.

Інформування працівників об’єкта щодо дій відповідно  до 
вимог „Плану цивільного захисту на особливий період”

Оповіщення - доведення сигналів і повідомлень  
органів управління цивільного захисту про загрозу  
та виникнення надзвичайних ситуацій, аварій,  
катастроф, епідемій, пожеж тощо до центральних і  
місцевих органів виконавчої влади, підприємств,  
установ, організацій та населення.

Головним і невід’ємним елементом всієї системи  
захисту населення і територій від надзвичайних  
ситуацій техногенного та природного характеру є  
інформація та оповіщення.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17


завчасне створення та  організаційно-
технічне поєднання  постійно діючих 

локальних систем  оповіщення.

централізоване використання  мереж 
зв'язку, радіомовлення,  телебачення 
та інших технічних  засобів передачі 

інформації .

Оповіщення та інформування у сфері  
цивільного захисту включають:

оперативне доведення до відома  
населення інформації про  виникнення 

або можливу загрозу  виникнення 
надзвичайних ситуацій.

Зміст інформації з питань цивільного  
захисту мають становити відомості  про 

надзвичайні ситуації, що  
прогнозуються або вже виникли, з  

визначенням їхньої класифікації, меж  
поширення і наслідків, а також заходи  

реагування на них.



Порядок оповіщення при загрозі виникнення аварій,  
катастроф, застосування зброї масового ураження.
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Оповіщення про загрозу або  
виникнення надзвичайних  

ситуацій забезпечується шляхом:

Автоматизації процесу передачі сигналів і  
повідомлень про загрозу або виникнення  
надзвичайних ситуацій;

Функціонування загальнодержавної, територіальних, 
місцевих автоматизованих систем  централізованого 
оповіщення про загрозу або  виникнення 
надзвичайних ситуацій, спеціальних,  локальних та 
об’єктових систем оповіщення;

Централізованого використання 
телекомунікаційних мереж загального 
користування, у тому числі мобільного (рухомого) 
зв’язку, відомчих телекомунікаційних мереж і 
телекомунікаційних мереж суб’єктів 
господарювання в порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України

Функціонування на об’єктах підвищеної небезпеки  
автоматизованих систем раннього виявлення  
надзвичайних ситуацій та оповіщення.

Функціонування в населених пунктах, а також  
місцях масового перебування людей сигнально-
гучномовних пристроїв та електронних  
інформаційних табло для передачі інформації з  
питань цивільного захисту.

Організаційно-технічної інтеграції різних систем  
централізованого оповіщення про загрозу або  
виникнення надзвичайних ситуацій та  
автоматизованих систем раннього виявлення  
надзвичайних ситуацій та оповіщення.



Організація  
цілодобового  
чергування в  

центральному та  
територіальному  

органах  
виконавчої влади.

Налагодження  
прямого  

телефонного  
зв’язку чергових  

служб потенційно  
небезпечних  
підприємств.

Якісного  
експлуатаційно –

технічного  
обслуговування  

апаратури і  
технічних засобів  

оповіщення та  
систем зв’язку  

цивільного захисту.

Готовність системи оповіщення забезпечується шляхом:

Завчасної  
підготовки  
персоналу  

чергових служб до  
дій у  

надзвичайних  
ситуаціях.



Відповідно до Кодексу цивільного захисту 
на об'єктах підвищеної небезпеки 
створюються та функціонують 
автоматизовані системи раннього 
виявлення загрози виникнення 
надзвичайних ситуацій та оповіщення 
населення у разі їх виникнення.

Терміновій інформації, що передається  
територіальними органами цивільного  
захисту, потенційно небезпечними  
підприємствами, повинно передувати
уривчасте звучання електросирен,  
наявних на відповідній території, яке  
означає «Увага всім!»

Встановлення сигнально-гучномовних пристроїв
та електронних інформаційних табло покладається

на органи місцевого самоврядування, суб’єкти
господарювання. Місця встановлення сигнально-

гучномовних пристроїв та електронних
інформаційних табло визначаються органами

місцевого самоврядування, суб’єктами
господарювання.



Хімічна небезпека

Хімічна зброя - це зброя 
масового  ураження, створена 

людиною, яка уражає дихальні 
шляхи, шкіру,  слизові, органи 
шлунково-кишкового  тракту і 

може спричинити серйозні  
ураження і смерть.

Увага небезпечно!



Ураження хімічною 
зброєю

Ураження хімічною зброєю має такі самі  
зони, як і ядерна зброя. тобто, в епіцентрі  
удару, в червоній зоні, концентрація дуже  

висока і чим далі від епіцентру - тим  
слабший ефект. за відсутності вітру зона  

ураження має вигляд концентричних кіл,  
якщо є вітер - вони витягуються  

відповідно



5 основних видів  
бойових отруйних  

речовин:

Шкірно-наривні/блістерні

Нервово-паралітичні агенти

Отруйні речовини задушливої дії

Кров'яні/загальноотруйні агенти
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5 Психохімічної дії

При загрозі хімічної атаки для попередження після  
або замість звичайного сигналу повітряної  тривоги 

може бути поданий сигнал з чергуванням  короткого 
і довгого сигналу сирени.



Щільно зачинити вікна,  
двері, закрити всі щілини і  

вентиляційні отвори.

Щілини у вікнах заліпити  
скотчем.

Слідкувати за офіційними  
джерелами по тв, радіо,  

інтернет-ресурсах.

Вимкнути електроприлади,  
світло, газ і воду.

В разі хімічної атаки:
Якщо отримали повідомлення  
про негайну евакуацію:

Одягнути максимально
закритий одяг, взяти аптечку, 

речі першої необхідності і  
швидко покинути приміщення.

Найкраще використовувати  
протигаз, за його відсутності -

ватно-марлеву пов‘язку.

Рухайтесь проти потоку повітря  
чи вітру.

Не вживайте воду чи їжу до  
потрапляння в безпечне місце!



Якщо атака сталася в приміщенні,  
необхідно якомога швидше  вибратись 
на свіже повітря; відповідно  якщо на 
вулиці, то варто сховатись

Якщо ви зазнали дії ХЗ – якомога  
швидше позбудьтесь одягу. через  
голову НЕ ЗНІМАТИ, розрізати  
ножицями і скласти в герметичний  
пакет (в ідеалі)

Промити контактну з газом шкіру  
великою кількістю води з милом,   
якщо мила нема - проточною водою в  
великій кількості

При проблемах з зором після  
контакту промити очі під проточною  
водою мінімум 10-15 хв

НІКОЛИ не нехтувати  
повідомленнями про повітряну  
тривогу.

Оселі під час і після нальотів/  
обстрілів НЕ 
ПРОВІТРЮЄМО/

В жодному разі НЕ  
ПРИНЮХУВАТИСЬ до 
різних  речовин.

Чим тепліша погода - тим  
швидше випаровується  
речовина, тим більшою стає її  
концентрація в повітрі.

Важливо!



Одягніть окуляри (якщо є).

Зашторити вікна мокрою  
ковдрою.

Пересувайтесь швидко, але не  
так, щоб прискорювати дихання.

Не торкайтесь поверхонь і свого  
одягу.

Тримайте в укритті запаси питної  
води, їжі і ліків на дві доби,  
засобів гігієни та змінного одягу  
ретельно упакованими у плівку.

Якщо хім.тривога заскочила на  
вас на відкритій місцевості,  
негайно знайдіть прихисток у  
найближчому приміщенні або в  
автомобілі з піднятими вікнами.

Якщо ви в приміщенні - не  
виходьте на вулицю до прибуття  
рятувальників або повідомлення  
від ДСНС, що загроза минула.

Важливо!



Радіаційна небезпека
Увага небезпечно!

Радіаційне забруднення - забруднення  
поверхні землі, атмосфери, води, продуктів  
харчування, харчової сировини, кормів та  

різних предметів радіоактивними  
речовинами у кількості, що перевищує  

рівень, встановлений стандартами, 
нормами  і правилами радіаційної безпеки.



Небезпечними факторами  
радіоактивного забруднення є:

-Попадання радіоактивних

речовин (РР) в дихальні шляхи;

-Зовнішнє опромінювання від

радіоактивної хмари;

-Опромінення від місцевості, на

яку випали РР;

-Внутрішнє опромінювання при

вживанні зараженої їжі та води.

Наслідками викиду (розливу)
радіоактивних речовин є

забруднення навколишнього  
середовища, небезпека для всього  

живого, що опинилося на забрудненій  
місцевості (загибель людей, тварин,  
зараження посівів та ін.), крім того,  

внаслідок можливого атомного  вибуху 
виникнення сильних  руйнувань на 

значній території.



3
Уточніть час початку  

евакуації.2
Слухайте повідомлення  

органів цивільного  
захисту.

Попередьте сусідів про  
початок евакуації.

4

1
Негайно заховайтеся в  

житлових будинках.

Дії під час раптової аварії з викидом (розливом) 
радіоактивних  речовин

З одержанням повідомлення про радіаційну небезпеку населенню виконайте передбачені заходи.

5
Виконайте заходи щодо  

зменшення проникнення  
радіоактивних речовин у  

квартиру (будинок).

6
Підготуйте запас питної  

води, найпростіші засоби  
санітарної обробки.



10
Перед виходом з будинку  

вимкніть джерела  
електро-, водо- і  
газопостачання

8
Надайте допомогу дітям,  

інвалідам та людям  
похилого віку.

9
По можливості негайно  

залиште зону  
радіоактивного  

забруднення.

7
Проведіть йодну профілактику.

Дії під час раптової аварії з викидом (розливом) 
радіоактивних  речовин



Запам'ятайте необхідні для виконання правила !

Використовуйте для харчування лише  
консервоване молоко та продукти, що  
зберігалися у зачинених приміщеннях і не  
зазнали радіоактивного забруднення; не  
пийте молоко від корів, які пасуться на  
забруднених пасовиськах.

Не вживайте овочі, які росли на  
забрудненому радіоактивними речовинами  
ґрунті.

Не пийте воду із відкритих джерел та із  
мереж водопостачання після офіційного  
оголошення радіаційної небезпеки,  
колодязі накрийте плівкою або кришками.

Уникайте тривалого перебування на  
забрудненій території, особливо на  
пилових дорогах та на траві, не ходіть до  
лісу, не збирайте у лісі ягід, грибів та квітів,  
не купайтеся у водоймах.

У приміщеннях, що призначені для  
перебування людей, щодня робіть вологе  
прибирання, бажано з використанням  
миючих засобів.

Змініть взуття перед входом у приміщення,  
вимийте його водою або витріть вологою  
ганчіркою, верхній одяг витрусіть та  
почистіть вологою щіткою.

У разі перебування на відкритій,  
забрудненій радіоактивними речовинами  
місцевості обов'язково використовуйте  
засоби захисту (особливо під час вітру):  
захистіть органи дихання, шкіру та волосся.  
Засоби індивідуального захисту можна не  
використовувати в приміщеннях, в тиху  
погоду без вітру та після дощу.



Повітряна тривога Увага всім!

У разі надзвичайних ситуацій  
головним сигналом оповіщення про 

їх  виникнення є “Увага всім!”. 
Йдеться  про тривожні сирени, які 
мають  попередити громадян про 

небезпеку.

Саме такі сигнали повітряної тривоги  
розбудили сотні тисяч українців на  

світанку 24 лютого 2022.
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інформацію про загрозу, місце  
та час її виникнення,  
масштаби, тривалість дії;

зону надзвичайної ситуації  
(наприклад, райони, масиви,  
вулиці, будинки, які  
потрапляють у зону  
ураження);

необхідні заходи безпеки,  
порядок дій.

телерадіоме-
режі

інтернет-
ресурси

телекомуніка
ційні мережі  
загального  

користування

Скільки часу триває  
подача сигналу  

повітряна тривога
Загальна тривалість звучання попереджувального  
сигналу (сирен, гудків тощо) може становити від  
трьох до п’яти хвилин. За потреби сигнали можуть  
повторювати через кожні 10-15 хвилин.

Після попереджувального звукового сигналу  
громадянам мають надати інформацію про  
надзвичайну ситуацію (де і що трапилося) через:

Такі повідомлення для населення  
повинні містити:



Повітряна тривога

Сигнал
"Увага
всім!"

Повітряна тривога – це сигнал “Увага всім!”, який  
сповіщає про загрозу виникнення або виникнення  
надзвичайних ситуацій (НС) загальнодержавного  
рівня (наприклад, техногенного чи воєнного  
характеру).

1

Види НС є різні: аварії на радіаційно  
небезпечних чи хімічно небезпечних  
об’єктах; стихійні та погодні явища  
(землетрус, повінь тощо); загроза хімічного  
чи радіоактивного зараження; повітряна  
небезпека тощо.

Завданням цього сигналу є: привернення
2 уваги населення; попередження про аварію,  

пожежу, катастрофу тощо.

Цей сигнал звучить як завивання тривожної сирени  
чи уривчасті гудки промислових об’єктів,  
транспортних засобів.

https://fakty.com.ua/ua/tag/nadzvychajnyj-stan/


3
Уважно продумати та  

виконати ті рекомендації,  
які будуть озвучені під час  

звернення.

2
Прослухати звернення до  

населення. 4
Постаратися сповістити  

про почуте рідних, сусідів,  
знайомих. За необхідності  
слід надати їм допомогу.

1

Увімкнути радіо чи телебачення,  
щоб прослухати термінове  

повідомлення про можливу  
надзвичайну ситуацію. Зазвичай  

інформація передається протягом  
п’яти хвилин після звукового  

сигналу (сирен).

Що робити, якщо ви почули сигнал "Повітряна тривога"
У такому випадку є чіткий алгоритм дій.  
Потрібно:



7
Вимкнути в будинку/квартирі  

газ, водопостачання,  
електрику.

6
Зачинити вікна в  

помешканні та ущільнити їх. 8
Уточнити місце розташування  

найближчого укриття  
(підвальне приміщення,  

паркінг, метрополітен тощо), в  
якому можна сховатися, та  

прослідувати туди.

5

Підготувати засоби індивідуального  
захисту органів дихання та шкіри,  

медичну аптечку, документи  
(паспорт, свідоцтво про народження  
дітей, документи про освіту, пенсійне  

посвідчення, військовий квиток  
тощо), гроші, засоби зв’язку, запас їжі  

та води, предмети особистої гігієни.

Що робити, якщо ви почули сигнал "Повітряна тривога"
У такому випадку є чіткий алгоритм дій.  
Потрібно:



Евакуація!

Теплі речі

Продукти на кілька днів

Воду

Аптечку

1

2

3

4

5 Щось на чому можна  
сидіти, спати

В разі отримання повідомлення про  
евакуацію потрібно: зібрати необхідний  

запас продуктів на 2-3 доби, медикаменти,  
одяг, взуття, предмети особистої гігієни,  

документи, гроші, найбільш цінні речі тощо  
(загальна вага речей на одну людину не  

повинна перевищувати 50 кг).

Що взяти з собою 
у  бомбосховище?



Копії важливих документів в упаковці, що не промокає.  
Кредитні картки та готівка.
Дублікати ключів від будинку та автомобіля.
Карта місцевості та доведений до відома всіх членів сім’ї спосіб  
екстреного зв’язку та місце зустрічі.
Пристрої зв’язку та доступу до інформації.  
Ліхтарик.
Мультитул.  
Ніж і 
топірець.
Сигнальні засоби.
Пакети для сміття ємністю 120 л (приблизно 5 штук).  
Рулон широкого скотчу.
Упаковка презервативів.
Шнур синтетичний діаметром 4-5 мм та довжиною 20 м.

Тривожна валізка
В якості тривожної валізки найкраще використовувати рюкзак, оскільки його можна накинути на плечі.





Блокнот та олівець.  
Нитки та голки.
Аптечка.
Ліки, які ви постійно приймаєте на тиждень із зазначенням дозування та  
способу застосування.
Одяг.
Міні-намет, спальник.  
Гігієнічні засоби.
Аксесуари для дітей.  
Посуд.
Сірники, запальничка.  
Запас їжі на кілька днів.  
Горілка чи медичний спирт.
Сімейні цінності та реліквії, але тільки після найнеобхіднішого.

Тривожна валізка
В якості тривожної валізки найкраще використовувати рюкзак, оскільки його можна накинути на плечі.



Евакуація з тваринами: що варто врахувати?

Подбайте про міцні переноски.
Не забудьте про документи тваринки.  
Постарайтеся не годувати тварин перед  
поїздкою, аби їх не захитувало та не  
додавало стресу. Води до поїздки також  
варто давати мінімально.
Візьміть у дорогу воду та їжу для  
улюбленця.
Увага, знервовані тваринки часто  
втікають під час переїздів.
Тваринкам, яких захитує, можна давати  
людські ліки проти нудоти та  
заспокійливі у пропорції для їхньої ваги.



Дякуємо за  
увагу!

Мирного  
неба над  
головою!
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