
ОПОВІЩЕННЯ ПРО НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ. 

ДІЇ НАСЕЛЕННЯ ЗА ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНИМ  СИГНАЛОМ  "УВАГА 

ВСІМ" І МОВНИМИ ІНФОРМАЦІЯМИ ЦЗ 

Успішний захист від наслідків надзвичайних ситуацій можливий при 

своєчасному отриманні або доведенні сигналів оповіщення цивільного 

захисту. 

У цих випадках обстановка може виявитися самою різноманітною, а часом 

і дуже складною. Від кожного громадянина вимагається висока 

дисциплінованість і організованість, вправні, чіткі дії і нерідко прийняття 

самостійних рішень.  

За короткий час необхідно буде підготувати до захисту себе, свою сім'ю і 

житло, прийняти участь у підготовці підприємства (організації), на якій 

працюєш, і населеного пункту, у якому живеш. 

Усі громадяни зобов'язані брати найактивнішу участь у виконанні заходів, 

які будуть провадитися у цей період органами цивільного захисту:  

у забезпеченні своєчасного отримання сигналів, команд, розпоряджень 

органів влади і управління цивільного захисту;  

у здійсненні протипожежних заходів; у підготовці будинку (квартири) до 

захисту від проникнення радіоактивного пилу і парів НХР;  

в організації евакозаходів;  

у захисті продуктів харчування, фуражу і води від зараження; 

 у здійсненні протиепідемічних заходів. 

Серед завдань цивільного захисту першочерговою є своєчасність, 

надійність оповіщення населення про НС, що насувається. 

Як населення дізнається про загрозу або виникнення НС?  

Як оперативно і у повному об’ємі інформувати людей про обстановку, що 

склалася? Адже від цього залежить успіх справи. 

У житті ж (при плановому або раптовому спрацюванні територіальних 

систем оповіщення) реакція людей була різна. Одні не звертали на звук 

уваги, інші губилися і не знали, що робити. Керівники підприємств починали 

телефонувати у територіальні органи управління цивільного захисту і 

уточнювати, що сталося, замість того, щоб дати команду на укриття людей у 

захисних спорудах. Не було сигналів про НС, що наближується, про аварію. 

Основний засіб оповіщення населення - тепер є завивання сирен, 

переривчасті гудки підприємств, транспортних засобів, що  означають 

попереджувальний сигнал оповіщення цивільного захисту "УВАГА ВСІМ!" 

Почувши його, не губіться. Негайно ввімкніть на роботі, удома радіо, 

радіотрансляційні і телевізійні приймачі для прослуховування екстреного 

повідомлення місцевих органів влади або територіальних органів управління  

ЦЗ. 

Щоб проінформувати про загрожуючу небезпеку тих, у кого немає радіо і 

телевізора, а також тих, хто працює у полі, у лісі, на будівництвах і в інших 

віддалених місцях, використовують мобільний телефон, пересувні 

гучномовні установки, посильних. 



Зміст інформації про екстремальну ситуацію і порядок дій. 

На кожний випадок надзвичайних умов місцеві органи ЦЗ готують 

приблизні варіанти повідомлень, які потім, з урахуванням конкретних подій, 

коректуються, 

Інформація передається протягом 5 хвилин після подачі звукових сигналів 

(сирени, гудки і т.ін.). 

Вислухавши це повідомлення управління (відділу) з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення області (району, міста), кожний 

повинен діяти без паніки і метушні у відповідності з отриманими вказівками. 

Приблизні варіанти текстів повідомлень відділу з питань НС міста 

(району) при виникненні повітряної, хімічної або радіаційної небезпеки у 

воєнний час.                         

     При   виникненні повітряної, хімічної або радіаційної небезпеки також 

спочатку звучать сирени, тобто сигнал "Увага усім!", потім передається 

відповідна інформація. Розглянемо варіант: 

 При повітряній тривозі. 

"Увага! Говорить відділ з питань надзвичайних ситуацій міста. Громадяни! 

Повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть газ, воду, загасіть 

вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас 

води і продуктів, вимкніть світло. Попередьте сусідів і при необхідності 

допоможіть хворим і старим вийти на вулицю. Якомога швидше займіть 

захисну споруду або укрийтеся у складках місцевості. Дотримуйтесь 

порядку і спокою. Будьте уважні до наших повідомлень. 

При відбої повітряної тривоги. 

"Увага! Увага! Говорить відділ з питань надзвичайних ситуацій міста.  

Громадяни! Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги! Всім 

повернутися до місць роботи або проживання. Надайте допомогу хворим і 

старим. Будьте готові до повторного (можливого) нападу. Завжди майте при 

собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до наших повідомлень!".               

Примітка. Тексти повідомлень передаються протягом 5 хвилин. При 

необхідності зміст звернення буде змінюватись. 

 

При хімічній тривозі. 

"Увага! Увага! Говорить відділ з питань надзвичайних ситуацій міста.  

Громадяни! Виникла безпосередня загроза хімічного зараження. Надягніть 

протигази, укрийте дітей у камерах захисних дитячих. Для захисту поверхні 

тіла використайте комбінезони, чоботи, спортивний одяг. При собі майте 

плівкові (полімерні) накидки, куртки або плащі. Перевірте герметизацію 

житлових приміщень, стан вікон і дверей. Загерметизуйте продукти 

харчування і створіть у ємкостях запас води. Укрийте свійських тварин і 

корми. 

Сповістіть сусідів про отриману інформацію. Надайте допомогу хворим і 

старим. 

Надалі дійте у відповідності із нашими вказівками".                                                              



При радіаційній небезпеці. 

"Увага! Увага! Говорить відділ з питань надзвичайних ситуацій міста. 

Громадяни! Виникла загроза радіоактивного зараження. Приведіть у 

готовність засоби індивідуального захисту і тримайте їх постійно при собі. 

По нашій команді або при необхідності надягніть їх. Для захисту поверхні 

тіла від забруднення радіоактивними речовинами використовуйте 

комбінезони і чоботи, спортивний одяг. При собі мати плівкові (полімерні) 

накидки, куртки або плащі. 

Перевірте герметизацію житлових приміщень, стан вікон, дверей. 

Загерметизуйте продукти харчування і створіть у ємкостях запас води. 

Укрийте свійських тварин і корми. Сповістіть сусідів про отриману 

інформацію. Надайте допомогу хворим і старим. Надалі дійте у 

відповідності з нашими вказівками".  

Слід пам’ятати, що життя  кожної людини багато в чому залежить 

від правильних дій у разі загрози виникнення або  виникнення 

надзвичайної ситуації, правил поведінки  за попереджувальним  

сигналом  цивільного захисту «УВАГА ВСІМ!», а саме: після 

уривчастого звучання електросирен, переривчастих гудків транспорту, 

інших сигнальних засобів протягом п’ять  хвилин у нашій області 

здійснюється трансляція через місцеві телерадіомережі  (канали  

дротового радіо, суспільного радіотелемовлення, УХ-радіо 101.1 FM)  

відповідних повідомлень про загрозу виникнення або виникнення 

надзвичайних ситуацій та подальший  порядок дій населення. 


