


 Війна завжди була для людей одним із 
найбільших лих на протязі всієї історії. Вона 
знищувала значні людські і матеріальні ресурси, 
приводила за собою інші лиха, гальмувала 
розвиток людства. 



 зброя масового ураження, яка в свою чергу розділяється 
на ядерну, хімічну, біологічну. Вся ця зброя веде до 
масового ураження населення на великих територіях, а 
при ядерному ударі і до значних руйнацій.

 звичайна зброя, яка застосовується при локальних і 
широкомасштабних бойових діях. Розрізняють багато 
видів звичайної зброї, але вся вона застосовується для 
знищення людей та матеріальних об'єктів. Наприклад, 
при застосуванні системи залпового вогню на площі 
близько 13 га будуть знищені всі споруди і майже 82% 
живої сили ворога.

 засоби радіоелектронної боротьби, які не ведуть до 
знищення споруд, але надзвичайно шкідливі для людини.



 Найбільшу небезпеку під час війни несуть в собі 
підприємства, які й за мирних умов були 
джерелом небезпеки і шкідливих викидів. 
Хімічні підприємства, АЕС, нафтопереробні 
заводи у разі їх часткового або повного 
руйнування викличуть техногенну катастрофу і 
будуть становити значну небезпеку для 
життєдіяльності людей у районі розташування.



Для визначення рівня надзвичайної ситуації встановлені 
такі критерії:

 - територіальне поширення й обсяги технічних і 
матеріальних ресурсів,
необхідних для ліквідації наслідків надзвичайної 
ситуації;

 - кількість людей, які внаслідок дії вражаючих чинників 
джерела надзвичайної ситуації загинули або 
постраждали, або порушені нормальні
умови життєдіяльності людей;

 - розміри збитків, принесених вражаючими факторами 
надзвичайної
ситуації.



ситуації, пов'язані з наслідками застосування зброї масового 
ураження або звичайних засобів ураження, під час яких виникають 
вторинні фактори ураження населення внаслідок зруйнування 
атомних і гідроелектричних станцій, складів і сховищ радіоактивних 
і токсичних речовин та відходів, нафтопродуктів, вибухівки, 
транспортних та інженерних комунікацій тощо.



комплекс заходів з метою організованого вивезення (виходу) 
населення з районів (міст), зон можливого впливу наслідків 

надзвичайних ситуацій і розміщення його у безпечних районах 
(містах) у разі виникнення безпосередньої загрози життю та 

здоров'ю людей.
 Загальна евакуація проводиться шляхом вивезення основної частини

населення з небезпечних районів усіма видами наявних транспортних 
засобів
на відповідній адміністративній території та виведення найбільш здоровою
його частини пішим порядком;

 Часткова евакуація проводиться з використанням транспортних засобів, що 
експлуатуються за діючим графіком. Для прискорення евакуації за рішенням 
керівника відповідного виконавчого органу виконавчої влади
залучаються додаткові транспортні засоби. 

 Безпечний район визначається органом виконавчої влади, як правило, на 
території своєї області. За кожним підприємством, організацією, об'єктом 
закріплюється район або пункт розміщення.



У разі додаткової небезпеки хімічного зараження, 
катастрофічного затоплення, масових пожеж 

евакуація здійснюється у безпечні райони 
поблизу місць виникнення надзвичайної 

ситуації.



Рекомендації щодо підготовки 
комплекту необхідних речей



Як правило, це – рюкзак, в якому є 
мінімальний набір одягу, предмети
гігієни, медикаменти, інструменти, 
предмети самооборони і продукти
харчування.



 1. Копії важливих документів (паспортів, 
автомобільних прав, документів, що доводять 
ваші права на нерухомість, автомобіль і т.д.) у 
водонепроникній упаковці. Бажано покласти 
з документами фотографії рідних і близьких.



3. Дублікати 
ключів від 
будинку та авто.



5. Пристрої зв’язку й доступу до 
інформації. Це може бути 
невеликий радіоприймач з 
можливістю прийому УКВ/FM 
діапазону. Запасні батарейки для 
приймача. Можна взяти недорогий 
мобільний телефон із зарядним 
пристроєм.



6. Ліхтарик, а краще 
кілька, із запасними 
батарейками і 
лампочками.

7. Компас і годинник



10. Сигнальні засоби (свисток, 
фальшфеєр).
11. Пакети для сміття ємністю 120 л. 
Штук п’ять. Із них можна змайструвати
тент.
12. Рулон широкого скотчу.
13. Шнур синтетичний, діаметр – 4-5 мм, 
довжина – 20 м.
14. Блокнот і олівець.
15. Нитки й голки.





18. Міні-палатка, 
килимок-пінка, 
спальник

Намет, карімат, 
спальник – не 
обов’язкові, але бажані. 
Без них об’єм рюкзака 
становитиме не більше 
30 літрів



21. Посуд: казанок, 
фляга, ложка, 
кружка (краще 
металева, 0,5 л), 
розкладна 
склянка.



23. Питна вода на 1-
2 дні, яку потрібно 
періодично 
оновлювати.

24. Продукти:
• 2 банки якісної тушонки;
• галети;
• супові пакети;
• м’ясні чи рибні консерви.
• будь-яка крупа, макарони, сухі овочеві
напівфабрикати.

25. Горілка або медичний спирт.



Евакуація передбачається комбінованим способом, при 
якому основна частина населення виходить пішки. Збір 
населення, реєстрація та відправка колон проводиться на 
збірних евакуаційних пунктах.



 Люди похилого віку (чоловіки старше 65 років, жінки старші 60 
років), вагітні жінки, жінки з дітьми до 10 років, хворі, інваліди 
збираються на пунктах посадки на автотранспорт.

 На збірних евакуаційних пунктах, пунктах посадки на 
автотранспорт уважно слухайте та чітко виконуйте всі 
розпорядження посадових осіб евакуаційних органів та органів 
охорони громадського порядку.



 Свій збірний евакуаційній пункт та пункт посадки на 
автотранспорт Ви можете узнати в 
райдержадміністраціях та міськвиконкомах Вашого 
регіону.

 В безпечному місці Вас приймуть і розмістять в 
громадських будівлях чи житлових будинках. Для 
евакуйованих буде організоване комунально-побутове та 
медичне обслуговування.

 Ви ж в свою чергу зобов’язані виконувати всі 
розпорядження приймальних евакуаційних органів та 
місцевих органів влади.





 Евакуаційні заходи передбачають завчасну 
розробку планів евакуації, підготовку зон і 
районів розміщення для нормальної 
життєдіяльності евакуйованого населення; 
підготовку всіх видів транспорту; створення 
необхідних структур і органів управління на 
період евакуації; проведення комплексу заходів 
для охорони громадського порядку і підтримання 
організованості серед населення.



 Евакуація працюючого населення і членів сімей 
проводиться за виробничим принципом, тобто 
через об'єкти народного господарства. Евакуація 
населення, не пов'язаного з виробництвом, 
проводиться за територіальним принципом — за 
місцем проживання, через домоуправління і 
житлово-експлуатаційні органи. Діти 
евакуюються разом з батьками, але можливе 
вивезення їх зі школами і дитячими садками. 



 Проведенням евакуаційних заходів займаються 
органи управління цивільного захисту, керівники 
домоуправлінь і житлово-експлуатаційних 
органів, а також міські й районні евакуаційні 
комісії.

 Основним документом, який визначає обсяг, 
зміст, термін проведення евакуації населення, є 
план цивільного захисту з розділом про захист 
населення. 



 На основі плану евакуації у містах, районах і на об'єктах народного 
господарства (підприємствах, організаціях і навчальних закладах) 
створюються евакуаційні комісії, а у сільській місцевості —
евакоприймальні комісії. До обов'язків міської, районної 
евакуаційної комісії міста, району входять: облік населення, установ 
і організацій, які підлягають евакуації; облікможливостей населених 
пунктів заміської зони щодо прийому і розміщення населення, 
установ і організацій; розподіл районів населених пунктів заміської 
зони між районами міста, підприємствами, установами і 
організаціями; облік транспортних засобів і закріплення їх за 
об'єктами для перевезення людей; визначення складу піших колон і 
маршрутів їх руху; підготовка заходів матеріального, технічного та 
інших видів забезпечення і евакуації; визначення терміну 
проведення евакуації. 



 Обов'язками евакуаційної комісії є облік працюючих і 
членів їх сімей, які підлягають евакуації, визначення 
складу піших колон і уточнення маршрутів їх руху, 
вирішення питань транспортного забезпечення, 
підготовка проміжних пунктів евакуації, районів 
евакуації, пунктів посадки і висадки; організація зв'язку і 
взаємодії з районною евакуаційною комісією і збірним 
евакуаційним пунктом, встановленням зв'язку з 
евакоприймальною комісією і приймальним 
евакопунктом та вирішення разом з ними питань 
розміщення, працевлаштування, матеріального 
забезпечення, медичного і побутового обслуговування 
евакуйованого населення. 



 Міські евакуаційні комісії створюють збірні 
евакуаційні пункти (ЗЕП).

 Кожному ЗБП присвоюється державний 
реєстраційний номер. Розміщуються ЗБП у 
громадських будівлі — школах, будинках 
культури та ін. Пункти збирають населення, 
проводять реєстрацію його, організують посадку 
людей на транспорт або формують піші колони і 
відправляють їх у заміську зону, район евакуації. 



 Для організації прийому і розміщення евакуйованого 
населення, а також для забезпечення його всім 
необхідним створюються приймальні комісії і 
приймальні евакуаційні пункти сільських районів. 
Приймальні евакуаційні комісії проводять свою роботу 
разом зі штабами і службами управліннями цивільного 
захисту. До складу приймальної евакуаційної комісії села 
чи сільськогосподарського об'єкта входять відповідальні 
працівники державної адміністрації, представники 
торгівлі, громадського харчування, освіти, медичних, 
побутових та інших організацій. 



Про початок евакуації населення 
повідомляють на підприємствах, установах, у 

навчальних закладах, а також через 
радіотрансляційну мережу 
і місцеве телебачення. 



 Приймальна евакуаційна комісія району, села, об'єкта 
встановлює зв'язок з евакуаційною комісією і уточнює 
питання прийому і розміщення населення, графік руху 
ешелонів і автомобільних колон, чисельність людей.

 Для прийому населення, що прибуває, влаштовують 
приймальні евакуаційні пункти (ПЕП) у школах, дитячих 
садках, клубах та інших громадських будівлях, бажано 
поблизу пунктів прибуття евакуйованого населення. На 
ПЕП зустрічають евакуйованих, розподіляють за 
населеними пунктами, надають першу медичну 
допомогу, розселяють людей. 



 В період війни небезпека для життя і здоров'я людини 
значно підвищується, незалежно чи в тилу чи на фронті.

 Сучасне тилове забезпечення включає в себе цілу низку 
заходів, які необхідно виконувати в повному об'ємі для 
досягнення максимальної безпеки для людини, 
оточуючого середовища.

 Залежно від обставин, що склалися під час надзвичайної 
ситуації, проводять загальну або часткову евакуацію 
населення тимчасового або безповоротного характеру.

 Мінімізація наслідків екстремальних ситуацій, описаних 
в роботі, залежить від злагоджених дій військ та 
цивільного населення.
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