
Навчально-методичний   центр   

цивільного  захисту та  

безпеки життєдіяльності 

Вінницької   області   

Відділ з питань НС та ЦЗ населення 

Ладижинської міської ради та Лади-

жинський міський сектор ГУ ДСНС 

України у Вінницькій обл. 

м.Ладижин, вул.Петра Кравчика 4 

тел.(04343)6-44-13. 6-11-76 

 

Начальник Гайсинського МРВ УСБУ 

у Вінницькій обл.—(04334)21560 

 

Черговий УСБУ у Вінницькій обл. 

тел. (0432)531309, (067)4333955 

 

Черговий УСБУ у Вінницькій обл. 

тел. (0432)594022,  (0342)593322, 102 

 

 

Укриття населення в захисних спорудах є 

найбільш надійним способом захисту від впли-

ву небезпечних факторів, що виникають внаслі-

док надзвичайних ситуацій, воєнних дій або те-

рористичних актів. В залежності від захисних 

властивостей ці споруди поділяються на схови-

ща і протирадіаційні укриття (ПРУ).  

Сховище - герметична споруда для захисту 

людей, в якій протягом певного часу створю-

ються умови, що виключають вплив на них не-

безпечних факторів, які виникають внаслідок 

надзвичайної ситуації, воєнних (бойових) дій та 

терористичних актів; 

      Протирадіаційне укриття - споруда для 

захисту людей (негерметична), в якій створю-

ються умови  які виключають вплив на людей 

іонізуючого опромінення у разі  радіоактивного 

забруднення місцевості; 

       Швидко-споруджувана захисна споруда 

цивільного захисту - захисна споруда, що зво-

диться із спеціальних конструкцій за короткий 

час для захисту людей від дії засобів ураження в 

особливий період; 

   Найпростіше укриття - це фортифікацій-

на споруда, цокольне або підвальне приміщен-

ня, що знижує комбіноване ураження людей від 

небезпечних наслідків надзвичайних ситуацій, а 

також від дії засобів ураження в особливий пе-



В Єдиній державній системі цивільного захи-

сту України  оповіщення населення передбачає 

насамперед ( у випадку будь-якого виду небезпе-

ки) увімкнення електричних сирен, переривча-

стий звук яких означає єдиний сигнал «УВАГА 

ВСІМ!» 

 

Порядок  оповіщення  населення  за  сигналом  

«УВАГА  ВСІМ!» 

 

Основним способом оповіщення населення 

про надзвичайну ситуацію є передача інформації 

з використанням державних мереж радіо та те-

левізійного мовлення. 

Для привернення уваги населення, перед озву-

ченням інформації, вмикаються сирени, вироб-

ничі гудки та інші сигнальні засоби, які означа-

ють сигнал «Увага всім!», після якого негайно 

приводяться в готовність радіотрансляційні вуз-

ли, радіомовні і телевізійні станції, вмикаються 

мережі зовнішньої звукофікації. 

За сигналом «УВАГА ВСІМ!» населення зо-

бов’язане увімкнути радіотрансляційні та те-

левізійні приймачі для прослуховування нагаль-

ного повідомлення. 

Тексти повідомлень передаються протягом 5 

хвилин державною мовою а також мовою, якою 

користується більшість населення в регіоні. 

 

СПОСОБИ  ДОВЕДЕННЯ  СИГНАЛІВ 

Якщо  ви  знаходитесь  в  приміщенні: 

 

  почувши сигнал «Увага всім!», увімкніть ра-

діо, телевізор; 

 уважно слухайте інформацію про обстановку,  

рекомендації про порядок дій у даній НС; 

 не користуйтеся без потреби телефоном, щоб 

не пропустити важливі  повідомлення;  

 зберігайте спокій, уникайте паніки, при необ-

хідності надайте допомогу інвалідам, дітям, 

людям  похилого  віку;                         

 зачиніть вікна та відійдіть від них подалі; 

 вимкніть  електропостачання та  газопоста-

чаня; 

 зберіть документи,  одяг,  необхідні  речі,  

медикаменти, продукти харчування, питну 

воду; 

 перейдіть у безпечне місце, увімкніть прий-

мач , щоб  прослухати  інформацію щодо по-

дальшого  порядку дій. 

 

Якщо  лихо  застало  вас  на  вулиці: 

 

 почувши сигнал «Увага всім!», прямуйте до 

найближчої установи чи закладу, де є радіо, 

телевізор; 

 уважно прослухайте інформацію про обста-

новку та  рекомендації про порядок дій у да-

ній НС; 

 зберігайте спокій, уникайте паніки, дійте, від-

повідно до отриманих рекомендацій. 

 

Якщо Ви отримали інформацію про  

початок евакуації: 

 

 зберігайте спокій, не панікуйте  

 візьміть документи, гроші, цінні речі, одяг 

(по сезону), запас продуктів 

 відключіть електроенергію, газ, воду;  пога-

сіть   вогонь  в  печі  (каміні)  

 надайте допомогу в евакуації літнім та тяж-

кохворим людям 

 закрийте вхідні двері на замок,  

 не користуйтесь ліфтом,  

 повертайтеся в свою оселю тільки після          

дозволу відповідальних за евакуацію осіб  


