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Дії в особливий період (під час воєнного стану) 

  

У разі застосування військової авіації / артилерії.  

- особам, які не працюють, при перших ознаках військової агресії або за 

відповідною інформацією органів влади, залишити місто і виїхати в сільську 

місцевість до рідних чи знайомих. Також можна виїхати у приміську зону на 

дачні та садові ділянки, які мають будиночки для проживання. Про свій виїзд та 

місце подальшого перебування слід повідомити рідних або житлово-

експлуатаційні органи. При самостійному виїзді взяти речі, які рекомендується 

брати при оголошенні евакуації, а також відключити електрику, газ, воду;  

- у випадку оголошення евакуації діяти згідно вказівок органів цивільного 

захисту;  

- особам, які не залишили місто і під час повітряного удару, перебувають у  

житлових приміщеннях, слід зайняти приміщення, які розташовані подалі від 

вікон, балконів (коридор, ванна кімната тощо) і дочекатись закінчення вибухів. 

Ні в якому разі не можна вибігати з будинків на вулицю, користуватися ліфтом. 

По  звершенню нальоту (артобстрілу) слід обережно залишити будинок.                     

Якщо будинок було зруйновано, або він отримав пошкодження, необхідно взяти 

із собою речі, як при евакуації;  

- у випадку, коли авіаудар (артобстріл) застав на робочому місці, слід діяти 

згідно вказівок керівництва. Деякі підприємства мають захисні споруди, які 

можуть використовуватись як бомбосховища, підвальні приміщення, 

пристосовані для укриття працівників;  

- у разі, коли потрапили під повітряний удар, знаходячись поза межами 

будівель, слід лягти на землю по можливості у найбільш заглиблені місця 

(канави, ритвини тощо), прикрити голову якимись речами або, на крайній 

випадок, руками і дочекатись закінчення вибухів. Сигнали оповіщення про 

повітряну небезпеку доводяться до населення централізовано органами 

цивільного захисту.  
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Алгоритм дій посадової особи при отриманні інформації про вчинення  

(у разі загрози вчинення) терористичного акту  

  

1. Посадова особа при отримані інформації про вчинення (загрозу 

вчинення) діяння з ознаками терористичного акту, підозрілих осіб, можливо 

причетних до підготовки та скоєння терористичного акту, негайно доповідає 

своєму керівництву і через нього (через чергового або особисто) повідомляє 

органи МВС, ДСНС, СБУ, органи місцевої влади.  

2. Черговий або посадова особа, яка приймає повідомлення про теракт, 

повинні уточнити наступні дані:  

-  джерело отримання інформації;  

-  час і точне місце події (адреса);  

-  характер діяння (вибух, погроза вибуху, захоплення заручників чи ін.);  

-  об'єкт посягання;  

-  кількість терористів, їх вимоги, озброєння, прикмети;  

-  обстановка, що склалась на останній час на об’єкті посягання;  

-  заходи, які вжиті адміністрацією або присутніми з реагування на подію.  

3. Про прийняття повідомлення та отримані дані негайно сповістити 

органи МВС, ДСНС, СБУ, записує час і прізвище особи, яка прийняла 

повідомлення. Відсутність повних даних не звільняє посадову особу від 

термінової доповіді.  

4. Керівник, після доведення інформації до правоохоронних органів, 

повинен організувати:  

- посилення охорони і пропускного режиму наявними силами;  

- терміновий збір керівників і працівників режимних, охоронних, аварійно-

рятувальних служб (якщо такі є);  

- тимчасове призупинення функціонування об'єкту або його окремих 

ланок, виведення за його межі вільного персоналу, встановлення осіб, які 

опинилися у заручниках;  

- надання допомоги потерпілим;  

- зустріч з представниками правоохоронних органів;  

За необхідності, через органи місцевої влади, також: 

- транспортне забезпечення для евакуації персоналу об’єкту;  

- продовольче забезпечення (продукти, питна вода);  

- забезпечення житловими приміщеннями евакуйованого з небезпечної  

зони населення;  

- підготовку медичних закладів для прийому можливих потерпілих.  
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Першочергові дії  

у разі виявлення ознак вибухових пристроїв або схожих на них предметів 

  

Характерні  ознаки  наявності  вибухового  пристрою:  

1. Знаходження у громадських місцях, транспорті валіз, кейсів, пакунків,  

коробок та інших предметів, залишених без нагляду власників.  

2. Отримання адресатом поштового відправлення від невідомого 

відправника, наявність у відправленні явного дисбалансу, нестандартний вигляд  

посилочної тари.  

3. Наявність у предметів характерного вигляду штатних бойових припасів, 

вибухових речовин, засобів або їх елементів.  

4. Наявність у виявлених предметів звуку працюючого годинникового 

механізму, запаху бензину, газу, розчинника, хімічних речовин, диму, що 

виходить з предмету тощо.  

5. Наявність у підозрілої особи пристрою елементів (деталей), що не 

відповідають його прямому призначенню (сигнальні лампи, світлодіоди, 

радіоплати, перемикачі, елементи живлення, і т. ін.) або додаткового контакту з 

навколишніми предметами (антена, вмонтований електричний дріт, натягнутий 

шнур або мотузка).  

6. Невідповідність маси або вигляду предмета (наприклад - вага коробки 

від цукерок, банки від кави, книги та ін.).  

7. Наявність у дверях, вікнах будь-яких сторонніх предметів, закріпленого 

дроту, ниток, важелів, шнурів тощо.  

8. Наявність стороннього сміття, свіжо-оштукатурених та 

свіжопофарбованих ділянок стін, стелі, підлоги, порушення ґрунту, покриття на  

газонах, тротуарах, за відсутності пояснень щодо їх виникнення у відповідних 

служб.  

9. Наявність у контрольованих зонах залишеного автотранспорту, 

сторонніх чи нічийних приладів, механізмів, тимчасових споруд, будівельних 

матеріалів і конструкцій, тощо.  

10. Намагання особи з предметом у руках чи у одязі, що дозволяє 

приховувати вибуховий пристрій, за будь-яких обставин безпосередньо 

наблизитися до об’єкту охорони чи маршруту його пересування.  

У разі, якщо особа намагається безпосередньо застосувати підозрілий 

предмет, по можливості не дати їй випустити предмета з рук та використати тіло 

особи як екран для гасіння у разі вибуху пристрою.  

Категорично забороняється самостійно проводити з підозрілим предметом 

будь-які дії (торкатися, нахиляти, відкривати, переміщувати, підіймати, 

перерізати, та ін.)  

В усіх випадках про виявлення ознак вибухового пристрою, підозрілих 

предметів, осіб терміново повідомляти, принаймі - 102. 
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У разі  надходження  анонімного  повідомлення  про  підготовку 

вибуху, замінування за телефоном: 

 

1. Спробувати з'ясувати у особи, що телефонує, який вибуховий, пристрій, 

де він встановлений і коли повинен спрацювати.  

2. Не класти слухавку на телефонний апарат.  

3. Повідомити про отримане повідомлення з іншого телефонного апарату  

до чергової частини органів внутрішніх справ з наданням номеру телефону, на 

який отримано повідомлення.  

4. Оглянути зазначене приміщення без евакуації персоналу. У разі 

невизначеності інформації після огляду приміщення - оглянути кімнати, до яких  

є вільний доступ сторонніх, вміст урн для сміття, меблів, залишених пакунків, 

підозрілих предметів тощо.  

  

У разі виявлення предмета, схожого на вибуховий пристрій 

 

1. Обмежити доступ до приміщення, організувати його охорону.  

2. Негайно доповісти безпосередньому керівнику, вказати місце 

знаходження предмета, час виявлення та особу, яка його виявила.  

3. Забезпечити інформування чергових підрозділів МВС, СБУ, ДСНС 

України.  

4. Безумовно виконувати всі рекомендації спеціаліста-вибухотехніка, у 

разі підтвердження наявності ознак вибухового пристрою організувати 

евакуацію людей з будівлі, території. 

 

Важливо 

 

Головним і невід’ємним елементом цивільного захисту є інформація, її 

вчасне поширення та доведення (оповіщення). 

Зміст інформації становить відомості про надзвичайні ситуації, які 

прогнозуються або виникли з визначенням їхньої класифікації:  

- техногенного характеру;  

- природного характеру; 

- медико-біологічного характеру; 

- соціального характеру; 

- воєнного характеру; 

меж поширення і наслідків, а також заходи реагування на них.  

Сигнали цивільного захисту передаються каналами зв’язку, 

радіотрансляційними мережами і засобами телебачення.  

Сигнали цивільного захисту дублюються за допомогою місцевої 

радіотрансляційної мережі, гудків підприємств і транспорту, сирен тощо. 
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В  місцях бойових дій 

  

При першій можливості покиньте місце ведення бойових дій.  

Якщо це неможливо:  

- вивісьте на будинку плакат «ТУТ ЖИВУТЬ МИРНІ ЛЮДИ» або «ЗДЕСЬ 

МИРНЫЕ ЖИТЕЛИ»;  

- зробіть запас продуктів харчування і води;  

- по можливості обладнайте укриття в підвалі, захистіть його мішками з 

піском, передбачте наявність аварійного виходу;  

- при наявності земельної ділянки обладнайте укриття на такій відстані від 

будинку, яка більша його висоти;  

- уточніть місце, де вам може бути надана медична допомога;  

- якщо розпочалась перестрілка, ляжте на підлогу під вікно або у ванній 

кімнаті;  

- по квартирі пересувайтесь повзком.  

  

Якщо перестрілка застала на вулиці:  

- негайно ляжте на землю;  

- займіть найближче укриття (канаву, яму), переповзіть під бетонний 

бордюр;  

- не виходьте з укриття до кінця бою.  

  

НЕ МОЖНА:  

- підходити до вікон, якщо почуєте постріли;  

- спостерігати за ходом бойових дій;  

- стояти чи перебігати під обстрілом;  

- конфліктувати з озброєними людьми;  

- носити армійську форму або камуфльований одяг;  

- демонструвати зброю або предмети, схожі на неї;  

- підбирати покинуті зброю та боєприпаси.  
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У випадку евакуації 

 

Перед тим, як виїхати:  

- зачиніть вікна;  

- вимкніть газ, воду та електрику;  

- заберіть продукти з холодильника.  

  

Документи:  

паспорт, військовий білет, документи про освіту і фах, посвідчення про 

шлюб і народження дітей, пенсійне посвідчення, трудову книжку та інші 

документи.  

  

Інше:  

валіза (рюкзак) з теплим одягом, постільною білизною, особистими речами 

і предметами гігієни, гроші, цінності, продукти харчування і воду на 3доби. 

Загальна вага не повинна перевищувати 50 кг.  

До валізи (рюкзака) прикріпити нашивку з позначенням адреси постійного  

місця проживання, прізвища евакуйованого і місця призначення. На одягу дітей  

мають бути нашивки з позначенням прізвища, імені та по батькові 

евакуйованого, року народження, адреси постійного місця проживання і місця 

призначення.  

Виконувати усі розпорядження посадових осіб евакуаційних і 

евакоприймальних органів. Дотримуватись дисципліни та порядку на маршруті  

(на шляху руху на транспорті) і в районі розселення за новим місцем 

розташування.  

  

Особи, які мають на руках військові білети з мобілізаційними приписами,  

евакуації не підлягають!  
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ДІЇ КЕРІВНИКА  

З ОРГАНІЗАЦІЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ  

ТА ДОКУМЕНТАЦІЇ  

 

Найважливіший елемент безпеки - завчасна підготовка до дій у разі 

небезпеки або потенційної загрози. У повсякденній діяльності, виконуючи 

заходи цивільного захисту, ми звикли до теоретичного планування та 

моделювання.  

На сьогоднішній день, теоретично сплановане та розраховане вже має мати 

своє фізичне відображення. Зокрема, алгоритм дій керівника структурного 

підрозділу (ЦГМ, РЦГМ) у разі небезпеки у частині підготовчих заходів.  

Одне з важливих питань, після збереження життя персоналу, збереження 

матеріальних цінностей. Отже, виникає питання, що цінне забирати/евакуювати? 

Кожен керівник, відповідно до напрямку діяльності та наявності цінних 

або важливих речей, документів суворої звітності, має знати їх перелік, об’єм, 

приблизну вагу, у що пакувати (тара і упаковка), скільки транспорту потрібно 

тощо. Для чого? Відповідь проста - щоб не дісталось окупантам або не було 

знищене.  

Контрольні питання: 

1. Попереднє забезпечення заходів безпеки відповідно до планів ЦЗ, 

інструкції з питань ЦЗ - евакуація/релокація?; 

2. Що забирати (перевозити)?; 

3. Тара і упаковка?; 

4. Скільки транспорту потрібно і якої вантажопідйомності?; 

5. З ким є договір на транспортні послуги?; 

6. Куди перевозити (чи є домовленість з іншим ЦГМ?); 

7. Необхідна площа приміщення для розміщення майна?; 

8. Охорона перевезеного майна?. 

9. …………. 

 

Наприклад: 

- Адміністрація - печатки, керівні документи …; 

- Кадри - особові справи, печатки, документи військового обліку, трудові 

книжки, документи ДСК …; 

- Планово-економічний - фінансово-бюджетні розрахунки …; 

- Бухгалтерія - печатки, документи - фінансові та суворої звітності ... ; 

- Архів - електронні бази даних на жорстких дисках ...; 

- Засоби вимірювання та прилади - особливо цінне обладнання ...; 

- IT - бази даних, жорсткі диски серверів, ноутбуки, розрахунки, схеми 

мереж ...; 

- Цивільний захист - плани, розрахунки, списки, ЗІЗ ...; 

- Мобілізаційна підготовка - плани, доки ДСК ...; 

- Інші відділи, сектори - відповідно. 
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РОЗРАХУНКОВА ТАБЛИЦЯ 

підготовки до евакуації / релокації матеріальних цінностей 

 

Структурний підрозділ (ЦГМ/РЦГМ) 

№ Що забирати ~ Об’єм ~ Вага 

    

    

Структурний підрозділ (ЦГМ/РЦГМ) 

№ Що забирати ~ Об’єм ~ Вага 

    

    

Структурний підрозділ (ЦГМ/РЦГМ) 

№ Що забирати ~ Об’єм ~ Вага 

    

    

ВСЬОГО   

 

 

Необхідна кількість автотранспорту (шт) -  

Загальна вантажопідйомність (т) -  

Загальний об’єм (м3) -  

Загальна площа (м2) - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Юрій Сідорченко  044-239-93-89 


