
 
 

 

 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 

 

НАКАЗ 

15.08.2022                                                                                     № 179-од 

 

Про затвердження інструкцій  

з техніка безпеки та життєдіяльності учнів  

під час воєнного стану  

 

     Відповідно до статті 13 Закону України «Про охорону праці», 

«Положення про розробку інструкцій з охорони праці»,  затвердженого 

наказом «Держнаглядохоронпраці» від 29.01.98р. №9, зареєстрованого 

Міністерством юстиції України 07.04.98 за №226/2666, з  метою забезпечення 

єдиного системного та комплексного підходу у навчальному закладі до питань 

з охорони праці, 

НАКАЗУЮ, 

1. Затвердити інструкції з безпеки життєдіяльності під час освітнього процесу 

під час воєнного стану згідно з переліком, що додається. 

2. Інструкції з безпеки життєдіяльності ввести в дію з 24 серпня 2022 року. 

3. Відповідальному за охорону праці в закладі Татарин Людмилі Матвіївні : 

3.1. зареєструвати затверджені даним наказом інструкції в Журналі реєстрації 

інструкцій з техніки безпеки та  життєдіяльності учнів у воєнний час. До 

31.08.2022 року забезпечити їх тиражування; 

3.2. до 31.08.2022 року видати відповідні примірники інструкцій класним 

керівникам з реєстрацією в Журналі обліку видачі інструкцій з безпеки 

життєдіяльності; 

3.3. здійснювати систематичний контроль за своєчасним розробленням нових 

і відповідністю діючих інструкцій вимогам законодавства, їх періодичним 

переглядом та своєчасним внесенням змін і доповнень до них.   

3.4. провести позапланові інструктажі для  учнів, працівників з питань безпеки 

життєдіяльності  у воєнний час. 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

Директорка закладу                           Сичова О.Ю. 

         

 З наказом ознайомлені: _____________ Татарин Л.М.  



Додаток 1 

до наказу №179-од 

від 15.08.2022 року 

 

Перелік інструкцій 

 з безпеки життєдіяльності під час освітнього процесу  

під час воєнного стану 

 

1. ІНСТРУКЦІЯ №__З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ ДЛЯ УЧНІВ 

2. ІНСТРУКЦІЯ №__З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я  

ПІД ЧАС ЛІТНЬОГО ПЕРІОДУ 

3. ІНСТРУКЦІЯ №___ ЩОДО УНИКНЕННЯ УРАЖЕННЯ МІНАМИ  ТА 

ІНШИМИ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИМИ ПРЕДМЕТАМИ 

4. ІНСТРУКЦІЯ №___ЩОДО ДІЙ ПІД ЧАС АРТОБСТРІЛУ І 

БОМБАРДУВАННЯ ЖИТЛОВИХ МАСИВІВ 

5. ІНСТРУКЦІЯ №___ДЛЯ УЧНІВ НА ВИПАДОК БОЙОВИХ ДІЙ І 

АРТИЛЕРІЙСЬКИХ ОБСТРІЛІВ 

6. ІНСТРУКЦІЯ №__ З НАДАННЯ ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В 

УМОВАХ БОЙОВИХ ДІЙ (В СЕКТОРІ ОБСТРІЛУ) 

7. ІНСТРУКЦІЯ №___ ЩОДО ДІЙ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ВОЄННОГО ХАРАКТЕРУ 

8. ІНСТРУКЦІЯ №__ ЩОДО ПОВЕДІНКИ В ЗАХИСНИХ СПОРУДАХ 

9. ІНСТРУКЦІЯ № ___ ПРО ПОРЯДОК ДІЙ У ВИПАДКУ ЗАГРОЗИ 

ВИНИКНЕННЯ ХІМІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ 

10. ІНСТРУКЦІЯ №___ ЩОДО ДІЙ У РАЗІ РАДІАЦІЙНОЇ НЕБЕЗПЕКИ 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом по закладу 

від 15.08.2022 року №179-од 

Директорка закладу 

________ О.Ю.Сичова 

 

ІНСТРУКЦІЯ №__ 

З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ПІД 

ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ ДЛЯ УЧНІВ 

 

В Україні діє воєнний стан та тривають бойові дії, тож кожен учень 

закладу загальної середньої освіти повинен знати основні правила поведінки 

та дій під час повітряної тривоги, обстрілів, комендантської години. 

Повітряна тривога 

Якщо ви почули гудки сирен, переривчасті гудки підприємств або звуки 

гучномовця, що тривають протягом декількох хвилин, це означає 

попереджувальний сигнал «Увага всім». Про алгоритм дій неодноразово 

повідомляли в Державній службі надзвичайних ситуацій  України, він такий: 

• увімкніть телебачення або радіо. Інформація звучатиме через офіційні канали 

протягом 5 хвилин після звучання сирен; 

• зосередьтесь, прослухайте повідомлення та виконуйте почуті інструкції. 

Залишайте теле- радіоканали увімкненими. З них може надходити подальша 

інформація; 

• зазвичай під час тривоги на офіційних каналах звучить інформація від 

місцевої влади про повітряну тривогу, під час якої треба взяти запас харчів, 

води та прямувати до найближчого укриття; 

• повідомте про почуте сусідам чи знайомим, за необхідності надайте їм 

допомогу; 

• у разі виникнення надзвичайної ситуації телефонуйте 101; 

• в Україні працює мобільний застосунок «повітряна тривога», який сповіщає 

про небезпеку у конкретному регіоні. Його можна завантажити у Gogle Play 

Market та AppStore. 

Як поводитися під час обстрілу 

Якщо ваше житло розташоване в зоні регулярних збройних дій, перш за все 

потрібно зміцнити вікна (наприклад, клейкою плівкою). Так ви уникнете 

розльоту уламків скла. Проте краще закрити вікна мішками з піском або 

масивними меблями. 

Обстріл стрілецькою зброєю 

Якщо ж ви потрапили під обстріл стрілецькою зброєю, тобто з пістолетів, 

автоматів, гвинтівок, кулеметів, Службв безпеки України радить діяти так: 

• якщо ви вдома, то сховайтеся в безпечному місці: ванній кімнаті або ж самій 

ванні. Якщо це неможливо, ляжте на підлогу, вкрившись предметами, що 

можуть захистити вас від куль та уламків; 

• на відкритому місці впадіть на землю та закрийте голову руками. 

Перебувайте біля будь-якого виступу чи заглиблення в землі. Укриттям може 

стати навіть сміттєва урна; 



• ваше тіло має бути у безпечному положенні: згрупуйтесь, ляжте в позу 

ембріона, розверніться ногами у сторону пострілів та прикрийте голову 

руками. Коли почнуться постріли, розтуліть рот, щоб вберегти барабанні 

перетинки; 

• чекайте щонайменше 5 хвилин в укритті, допоки стрілянина не вщухне. 

Артобстріл, мінометний обстріл чи авіаналіт 

Як що ви почули гучний свист, залп запуску та вибух снаряда може означати, 

що ви потрапили в зону артобстрілу, мінометного обстрілу або авіанальоту. 

• Міноборони пояснює, сам снаряд, як і залп установки, можна помітити та 

зреагувати. Тому краще постійно стежити за небом. Удень – це димний слід 

від ракети, вночі – яскравий спалах; 

• якщо поруч є бомбосховище і ви почули сирену – знак «Увага всім», – 

терміново йдіть до укриття; 

• в укритті увімкніть телебачення або радіо на будь-якому носії або 

відкривайте сторінки офіційних державних каналів. Там протягом 5 хвилин 

буде інформація про те, що трапилось. Виконуйте інструкції; 

• залишайтеся в укритті щонайменше 10 хвилин після завершення обстрілу, 

адже існує загроза його відновлення. 

Якщо ви вдома: 

– обирайте місце в кутку та недалеко від виходу, щоб миттєво залишити 

будинок у разі влучення снаряду. Ховайтесь у підвалі або іншому 

заглибленому укритті, між несучими стінами. 

Якщо ви в транспорті чи на вулиці, то негайно дійте так: 

• падайте на землю, закрийте голову руками або предметами, закрийте 

долонями вуха та відкрийте рот (це врятує від контузії). Перечекайте перший 

обстріл лежачи, а далі ховайтеся в безпечному заглибленому приміщенні; 

• не залишайтеся у під'їздах під арками та у підвалах панельних будинків або 

під стінами будинків із легких конструкцій. У жодному разі не ховайтесь біля 

всього, що може вибухнути чи впасти на вас; 

• для укриття підійдуть підземні переходи, метро, укриття, канава, траншея, 

яма, широка труба водостоку під дорогою, високий бордюр, каналізаційний 

люк, траншея чи канава (подібна до окопу) завглибшки 1-2 м, на відкритому 

місці; 

• якщо обстріл застав вас у маршрутці, тролейбусі, трамваї, авто – слід негайно 

зупинити транспорт, відбігти від дороги в напрямку «від будівель та споруд і 

залягти на землю. 

Після закінчення обстрілу (бомбардування): 

Не поспішайте покидати укриття. Можливі поодинокі постріли. Залишаючи 

місце укриття, не поспішайте розслаблятися.  

Правила поведінки під час комендантської години 

Під час комендантської години, період дії якої встановлює місцева влада 

кожного регіону, заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських 

місцях, якщо ви не є працівниками об’єктів критичної інфраструктури (для 

цього у вас має бути спеціальна перепустка). 

Особи, які перебувають на вулицях в заборонений час, можуть вважатися 

членами диверсійно-розвідувальних груп. 

Правило не поширюється на переміщення до укриттів під час сигналу тривог. 



Під час комендантської години в Державній службі надзвичайних ситуацій 

України рекомендують дотримуватись правил світломаскування: 

• зашторювати вікна; 

• вимикати світло в оселях; 

• гасити вуличне освітлення своїх будинків; 

• прибирати з підвіконь усі лампи, зокрема й фітолампи по догляду за 

рослинами. 

Правила поводження з ВНП, невизначеними предметами та речовинами 

Щоб уникнути нещасних випадків, треба твердо запам'ятати, що доторкатися 

до вибухових або невизначених предметів неможна, бо це небезпечно для 

життя.  

Виявивши вибухонебезпечні предмети далеко від населених пунктів, треба 

добре запам'ятати дорогу до того місця, де їх виявлено, поставити біля них 

пам'ятну вішку.  

Про знайдені вибухонебезпечні предмети треба негайно сповістити 

працівників місцевого самоврядування, міліції, найближчого підприємства, 

школи або просто дорослих, які є поблизу. До жодних самостійних дій 

вдаватися не можна!  

КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ : 

1.      Перебувати на вулиці після 21- ї години без супроводу дорослих. 

2.      Дивитися телевізор більше 3 - х годин  на день. 

3.      Знаходитись біля водойм без нагляду дорослих.  

4.      Самостійно вмикати і вимикати газо- та електроприлади. 

5.      Без нагляду дорослих вживати ліки та медичні препарати, 

користуватись ртутним термометром. 

6.      Вживати алкогольні та слабоалкогольні напої, тютюнові вироби... 

7. Дотримуйся правил ПДР.  

8. Дотримуйся правил пожежної безпеки та поводження з 

електроприладами.  

9. Дотримуйся правила поведінки в громадських місцях .  

10. Дотримуйся правил особистої безпеки на вулиці.  

11. Дотримуйся правил безпечної поведінки на воді влітку.  

12. Дотримуйся правила поведінки, коли ти один вдома.  

13. Дотримуйся правил безпеки при поводженні з тваринами .  

14. Не грай з гострими, колючими та ріжучими, легкозаймистими та 

вибухонебезпечними предметами, вогнепальною та холодною зброєю, 

боєприпасами.  

15. Не вживай лікарські препарати без призначення лікаря. 

  В Україні діє воєнний стан та тривають бойові дії, тож кожен учень 

закладу загальної середньої освіти повинен знати основні правила поведінки 

та дій під час повітряної тривоги, обстрілів, комендантської години. 

Повітряна тривога 

Якщо ви почули гудки сирен, переривчасті гудки підприємств або звуки 

гучномовця, що тривають протягом декількох хвилин, це означає 

попереджувальний сигнал «Увага всім». Про алгоритм дій неодноразово 

повідомляли в Державній службі надзвичайних ситуацій  України, він такий: 



• увімкніть телебачення або радіо. Інформація звучатиме через офіційні канали 

протягом 5 хвилин після звучання сирен; 

• зосередьтесь, прослухайте повідомлення та виконуйте почуті інструкції. 

Залишайте теле- радіоканали увімкненими. З них може надходити подальша 

інформація; 

• зазвичай під час тривоги на офіційних каналах звучить інформація від 

місцевої влади про повітряну тривогу, під час якої треба взяти запас харчів, 

води та прямувати до найближчого укриття; 

• повідомте про почуте сусідам чи знайомим, за необхідності надайте їм 

допомогу; 

• у разі виникнення надзвичайної ситуації телефонуйте 101; 

• в Україні працює мобільний застосунок «повітряна тривога», який сповіщає 

про небезпеку у конкретному регіоні. Його можна завантажити у Gogle Play 

Market та AppStore. 

Як поводитися під час обстрілу 

Якщо ваше житло розташоване в зоні регулярних збройних дій, перш за все 

потрібно зміцнити вікна (наприклад, клейкою плівкою). Так ви уникнете 

розльоту уламків скла. Проте краще закрити вікна мішками з піском або 

масивними меблями. 

Обстріл стрілецькою зброєю 

Якщо ж ви потрапили під обстріл стрілецькою зброєю, тобто з пістолетів, 

автоматів, гвинтівок, кулеметів, Служби безпеки України радить діяти так: 

• якщо ви вдома, то сховайтеся в безпечному місці: ванній кімнаті або ж самій 

ванні. Якщо це неможливо, ляжте на підлогу, вкрившись предметами, що 

можуть захистити вас від куль та уламків; 

• на відкритому місці впадіть на землю та закрийте голову руками. 

Перебувайте біля будь-якого виступу чи заглиблення в землі. Укриттям може 

стати навіть сміттєва урна; 

• ваше тіло має бути у безпечному положенні: згрупуйтесь, ляжте в позу 

ембріона, розверніться ногами у сторону пострілів та прикрийте голову 

руками. Коли почнуться постріли, розтуліть рот, щоб вберегти барабанні 

перетинки; 

• чекайте щонайменше 5 хвилин в укритті, допоки стрілянина не вщухне. 

Артобстріл, мінометний обстріл чи авіаналіт 

Як що ви почули гучний свист, залп запуску та вибух снаряда може означати, 

що ви потрапили в зону артобстрілу, мінометного обстрілу або авіанальоту. 

• Міноборони пояснює, сам снаряд, як і залп установки, можна помітити та 

зреагувати. Тому краще постійно стежити за небом. Удень – це димний слід 

від ракети, вночі – яскравий спалах; 

• якщо поруч є бомбосховище і ви почули сирену – знак «Увага всім», – 

терміново йдіть до укриття; 

• в укритті увімкніть телебачення або радіо на будь-якому носії або 

відкривайте сторінки офіційних державних каналів. Там протягом 5 хвилин 

буде інформація про те, що трапилось. Виконуйте інструкції; 

• залишайтеся в укритті щонайменше 10 хвилин після завершення обстрілу, 

адже існує загроза його відновлення. 

Якщо ви вдома: 



– обирайте місце в кутку та недалеко від виходу, щоб миттєво залишити 

будинок у разі влучення снаряду. Ховайтесь у підвалі або іншому 

заглибленому укритті, між несучими стінами. 

Якщо ви в транспорті чи на вулиці, то негайно дійте так: 

• падайте на землю, закрийте голову руками або предметами, закрийте 

долонями вуха та відкрийте рот (це врятує від контузії). Перечекайте перший 

обстріл лежачи, а далі ховайтеся в безпечному заглибленому приміщенні; 

• не залишайтеся у під'їздах під арками та у підвалах панельних будинків або 

під стінами будинків із легких конструкцій. У жодному разі не ховайтесь біля 

всього, що може вибухнути чи впасти на вас; 

• для укриття підійдуть підземні переходи, метро, укриття, канава, траншея, 

яма, широка труба водостоку під дорогою, високий бордюр, каналізаційний 

люк, траншея чи канава (подібна до окопу) завглибшки 1-2 м, на відкритому 

місці; 

• якщо обстріл застав вас у маршрутці, тролейбусі, трамваї, авто – слід негайно 

зупинити транспорт, відбігти від дороги в напрямку «від будівель та споруд і 

залягти на землю. 

Після закінчення обстрілу (бомбардування): 

Не поспішайте покидати укриття. Можливі поодинокі постріли. Залишаючи 

місце укриття, не поспішайте розслаблятися.  

Правила поведінки під час комендантської години 

Під час комендантської години, період дії якої встановлює місцева влада 

кожного регіону, заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських 

місцях, якщо ви не є працівниками об’єктів критичної інфраструктури (для 

цього у вас має бути спеціальна перепустка). 

Особи, які перебувають на вулицях в заборонений час, можуть вважатися 

членами диверсійно-розвідувальних груп. 

Правило не поширюється на переміщення до укриттів під час сигналу тривог. 

Під час комендантської години в Державній службі надзвичайних ситуацій 

України рекомендують дотримуватись правил світломаскування: 

• зашторювати вікна; 

• вимикати світло в оселях; 

• гасити вуличне освітлення своїх будинків; 

• прибирати з підвіконь усі лампи, зокрема й фітолампи по догляду за 

рослинами. 

Правила поводження з ВНП, невизначеними предметами та речовинами 

Щоб уникнути нещасних випадків, треба твердо запам'ятати, що доторкатися 

до вибухових або невизначених предметів неможна, бо це небезпечно для 

життя.  

Виявивши вибухонебезпечні предмети далеко від населених пунктів, треба 

добре запам'ятати дорогу до того місця, де їх виявлено, поставити біля них 

пам'ятну вішку.  

Про знайдені вибухонебезпечні предмети треба негайно сповістити 

працівників місцевого самоврядування, міліції, найближчого підприємства, 

школи або просто дорослих, які є поблизу. До жодних самостійних дій . 

         

  



 ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом по закладу 

від 15.08.2022 року №179-од 

Директорка закладу 

________ О.Ю.Сичова 

 

ІНСТРУКЦІЯ №____ 

З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я  

ПІД ЧАС ЛІТНЬОГО ПЕРІОДУ 

КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ : 

1.      Перебувати на вулиці після 21- ї години без супроводу дорослих. 

2.      Дивитися телевізор більше 3 - х годин  на день. 

3.      Знаходитись біля водойм без нагляду дорослих.  

4.      Самостійно вмикати і вимикати газо- та електроприлади. 

5.      Без нагляду дорослих вживати ліки та медичні препарати, користуватись 

ртутним термометром. 

6.      Вживати алкогольні та слабоалкогольні напої, тютюнові вироби... 

7. Дотримуйся правил ПДР.  

8. Дотримуйся правил пожежної безпеки та поводження з електроприладами.  

9. Дотримуйся правила поведінки в громадських місцях .  

10. Дотримуйся правил особистої безпеки на вулиці.  

11. Дотримуйся правил безпечної поведінки на воді влітку.  

12. Дотримуйся правила поведінки, коли ти один вдома.  

13. Дотримуйся правил безпеки при поводженні з тваринами .  

14. Не грай з гострими, колючими та ріжучими, легкозаймистими та 

вибухонебезпечними предметами, вогнепальною та холодною зброєю, 

боєприпасами.  

15. Не вживай лікарські препарати без призначення лікаря. 

В Україні діє воєнний стан та тривають бойові дії, тож кожен учень закладу 

загальної середньої освіти повинен знати основні правила поведінки та дій під час 

повітряної тривоги, обстрілів, комендантської години. 

Повітряна тривога 

Якщо ви почули гудки сирен, переривчасті гудки підприємств або звуки 

гучномовця, що тривають протягом декількох хвилин, це означає 

попереджувальний сигнал «Увага всім». Про алгоритм дій неодноразово 

повідомляли в Державній службі надзвичайних ситуацій  України, він такий: 

• увімкніть телебачення або радіо. Інформація звучатиме через офіційні канали 

протягом 5 хвилин після звучання сирен; 

• зосередьтесь, прослухайте повідомлення та виконуйте почуті інструкції. 

Залишайте теле- радіоканали увімкненими. З них може надходити подальша 

інформація; 

• зазвичай під час тривоги на офіційних каналах звучить інформація від місцевої 

влади про повітряну тривогу, під час якої треба взяти запас харчів, води та 

прямувати до найближчого укриття; 

• повідомте про почуте сусідам чи знайомим, за необхідності надайте їм допомогу; 

• у разі виникнення надзвичайної ситуації телефонуйте 101; 



• в Україні працює мобільний застосунок «повітряна тривога», який сповіщає про 

небезпеку у конкретному регіоні. Його можна завантажити у Gogle Play Market та 

AppStore. 

Як поводитися під час обстрілу 

Якщо ваше житло розташоване в зоні регулярних збройних дій, перш за все 

потрібно зміцнити вікна (наприклад, клейкою плівкою). Так ви уникнете розльоту 

уламків скла. Проте краще закрити вікна мішками з піском або масивними 

меблями. 

Обстріл стрілецькою зброєю 

Якщо ж ви потрапили під обстріл стрілецькою зброєю, тобто з пістолетів, 

автоматів, гвинтівок, кулеметів, Службв безпеки України радить діяти так: 

• якщо ви вдома, то сховайтеся в безпечному місці: ванній кімнаті або ж самій ванні. 

Якщо це неможливо, ляжте на підлогу, вкрившись предметами, що можуть 

захистити вас від куль та уламків; 

• на відкритому місці впадіть на землю та закрийте голову руками. Перебувайте 

біля будь-якого виступу чи заглиблення в землі. Укриттям може стати навіть 

сміттєва урна; 

• ваше тіло має бути у безпечному положенні: згрупуйтесь, ляжте в позу ембріона, 

розверніться ногами у сторону пострілів та прикрийте голову руками. Коли 

почнуться постріли, розтуліть рот, щоб вберегти барабанні перетинки; 

• чекайте щонайменше 5 хвилин в укритті, допоки стрілянина не вщухне. 

Артобстріл, мінометний обстріл чи авіаналіт 

Як що ви почули гучний свист, залп запуску та вибух снаряда може означати, що 

ви потрапили в зону артобстрілу, мінометного обстрілу або авіанальоту. 

• Міноборони пояснює, сам снаряд, як і залп установки, можна помітити та 

зреагувати. Тому краще постійно стежити за небом. Удень – це димний слід від 

ракети, вночі – яскравий спалах; 

• якщо поруч є бомбосховище і ви почули сирену – знак «Увага всім», – терміново 

йдіть до укриття; 

• в укритті увімкніть телебачення або радіо на будь-якому носії або відкривайте 

сторінки офіційних державних каналів. Там протягом 5 хвилин буде інформація 

про те, що трапилось. Виконуйте інструкції; 

• залишайтеся в укритті щонайменше 10 хвилин після завершення обстрілу, адже 

існує загроза його відновлення. 

Якщо ви вдома: 

– обирайте місце в кутку та недалеко від виходу, щоб миттєво залишити будинок у 

разі влучення снаряду. Ховайтесь у підвалі або іншому заглибленому укритті, між 

несучими стінами. 

Якщо ви в транспорті чи на вулиці, то негайно дійте так: 

• падайте на землю, закрийте голову руками або предметами, закрийте долонями 

вуха та відкрийте рот (це врятує від контузії). Перечекайте перший обстріл лежачи, 

а далі ховайтеся в безпечному заглибленому приміщенні; 

• не залишайтеся у під'їздах під арками та у підвалах панельних будинків або під 

стінами будинків із легких конструкцій. У жодному разі не ховайтесь біля всього, 

що може вибухнути чи впасти на вас; 



• для укриття підійдуть підземні переходи, метро, укриття, канава, траншея, яма, 

широка труба водостоку під дорогою, високий бордюр, каналізаційний люк, 

траншея чи канава (подібна до окопу) завглибшки 1-2 м, на відкритому місці; 

• якщо обстріл застав вас у маршрутці, тролейбусі, трамваї, авто – слід негайно 

зупинити транспорт, відбігти від дороги в напрямку «від будівель та споруд і 

залягти на землю. 

Після закінчення обстрілу (бомбардування): 

Не поспішайте покидати укриття. Можливі поодинокі постріли. Залишаючи місце 

укриття, не поспішайте розслаблятися.  

Правила поведінки під час комендантської години 

Під час комендантської години, період дії якої встановлює місцева влада кожного 

регіону, заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях, якщо 

ви не є працівниками об’єктів критичної інфраструктури (для цього у вас має бути 

спеціальна перепустка). 

Особи, які перебувають на вулицях в заборонений час, можуть вважатися членами 

диверсійно-розвідувальних груп. 

Правило не поширюється на переміщення до укриттів під час сигналу тривог. 

Під час комендантської години в Державній службі надзвичайних ситуацій України 

рекомендують дотримуватись правил світломаскування: 

• зашторювати вікна; 

• вимикати світло в оселях; 

• гасити вуличне освітлення своїх будинків; 

• прибирати з підвіконь усі лампи, зокрема й фітолампи по догляду за рослинами. 

Правила поводження з ВНП, невизначеними предметами та речовинами 

Щоб уникнути нещасних випадків, треба твердо запам'ятати, що доторкатися до 

вибухових або невизначених предметів неможна, бо це небезпечно для життя.  

Виявивши вибухонебезпечні предмети далеко від населених пунктів, треба добре 

запам'ятати дорогу до того місця, де їх виявлено, поставити біля них пам'ятну 

вішку.  

Про знайдені вибухонебезпечні предмети треба негайно сповістити працівників 

місцевого самоврядування, міліції, найближчого підприємства, школи або просто 

дорослих, які є поблизу. До жодних самостійних дій вдаватися не можна!  

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 
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ІНСТРУКЦІЯ №___ 

ЩОДО УНИКНЕННЯ УРАЖЕННЯ МІНАМИ  ТА ІНШИМИ 

ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИМИ ПРЕДМЕТАМИ 

 

Під вибухонебезпечними предметами слід розуміти будь-які пристрої, засоби, 

підозрілі предмети, що здатні за певних умов вибухати. 

До вибухонебезпечних предметів належать: 

• вибухові речовини — хімічні з'єднання або суміші, здатні під впливом певних 

зовнішніх дій (нагрівання, удар, тертя, вибух іншого вибухового пристрою) до 

швидкого хімічного перетворення, що саморозповсюджується, з виділенням великої 

кількості енергії і утворенням газів. 

• боєприпаси – вироби військової техніки одноразового вживання, призначені для 

враження живої сили супротивника. До боєприпасів належать:бойові частки 

ракет;авіаційні бомби; 

- артилерійськібоєприпаси (снаряди, міни); 

- інженернібоєприпаси (протитанкові і протипіхотніміни); 

- ручнігранати; 

- стрілецькібоєприпаси (набої до пістолетів, карабінів, автоматівтощо); 

• піротехнічнізасоби: 

- патрони (сигнальні, освітлювальні, імітаційні, спеціальні); 

- вибуховіпакети; 

- петарди; 

• ракети (освітлювальні, сигнальні); 

- гранати; 

- димові шашки. 

• саморобні вибухові пристрої - пристрої, в яких застосований хоча б один елемент 

конструкції саморобного виготовлення: 

- саморобні міни-пастки; 

- міни-сюрпризи, що імітують предмети домашнього побуту, дитячі іграшки або 

речі, що привертають увагу. 

Зазвичай, при знаходженні серійних мін, снарядів, гранат дорослі негайно 

викликають фахівців, які огороджують район і знешкоджують небезпечні знахідки. 

Інша справа – діти. Природна цікавість спонукає їх до небезпечних експериментів.  

Діти підкладають боєприпаси у багаття, випробують їх на міцність ударами, 

намагаються розібрати, приносять додому, у двір, до школи. Тому так важливо 

пояснити учням наслідки подібних дій, навчити правилам поведінки у таких 

ситуаціях. 

У разі знаходження вибухонебезпечного пристрою  

ЗАБОРОНЕНО: 

- наближатися до предмета; 

- пересувати його або брати до рук; 



- розряджати, кидати, вдаряти по ньому; 

- розпалювати поряд багаття або кидати до нього предмет; 

- приносити предмет додому, у табір, до школи. 

Необхідно негайно повідомити міліцію або дорослих про знахідку! 

Земля таїть багато небезпечних знахідок, на які можна натрапити під час прогулянок 

лісом, походів і стати їх жертвами, навіть, не підозрюючи про це. Ніхто не може 

гарантувати, що у землі під багаттям, розкладеним на лісовій галявині, немає 

снарядів часів війни. 

Під час прогулянок в лісіабо в туристичному поході: 

1. ретельно вибирати місце для багаття. Воно повинно бути на достатній відстані від 

траншей і окопів, що залишилися з війни; 

2. перед розведенням багаття в радіусі п'яти метрів перевірити ґрунт на наявність 

вибухонебезпечних предметів щупом (або обережно зняти лопатою верхній шар 

ґрунту, перекопати землю на глибину 40-50 см); 

3. користуватися старими багаттями не завжди безпечно, адже там можуть 

виявитися підкинуті військові «трофеї» аботакі, що не вибухнули; 

4. у жодному випадку не підходити до знайдених багать, що горять (особливо вночі). 

В цьому багатті може виявитися предмет, що може вибухнути. 

Практично всі вибухові речовини чутливі до механічних дій і нагрівання. 

Поводження з ними вимагає граничної уваги і обережності. 

Слід пам’ятати:  

розмінуванням, знешкодженням або знищенням вибухонебезпечних предметів 

займаються тільки підготовлені фахівці-сапери, допущені до цього виду робіт. 

Однією з серйозних загроз сучасного суспільства є тероризм. Майже щоденно 

здійснюються терористичні акти, унаслідок яких гинуть люди. Більшість цих 

злочинів здійснюються з використанням вибухових пристроїв. Не рідко це 

саморобні, нестандартні пристрої, що їх складно виявити, знешкодити або 

ліквідувати. Злочинці зазвичай поміщають їх в звичайні портфелі, сумки, банки, 

пакунки і потім залишають у багато людних місцях. У такому разі важко відрізнити 

сумку з вибухівкою від такої ж сумки, залишеної забудькуватим пасажиром у 

громадському транспорті. Часто такі міни-пастки мають досить привабливий 

вигляд. Відомі випадки застосування їх у авторучках, мобільних телефонах, 

гаманцях, дитячих іграшках. 

Тому бездоглядні предмети в транспорті, кінотеатрі, магазині, на вокзалі тощо 

вимагають особливої уваги. 

Є декілька ознак, що дозволяють припустити, що маємо справу з вибуховим 

пристроєм. Слід звертати увагу на: 

- припарковані біля будівель автомашини, власник яких невідомий або державні 

номери якої не знайомі мешканцям, а також коли автомобіль давно непорушно 

припаркований; 

- наявність у знайденому механізмі антени або приєднаних до нього дротів; 

- звуки, що лунають від предмету (цокання годинника, сигнали через певний 

проміжок часу), мигтіння індикаторної лампочки; 

- наявність джерел живлення на механізмі або поряд з ним (батарейки, акумулятори 

тощо); 

- наявність розтяжки дротів або дротів, що тягнуться від механізму на велику 

відстань. 



Якщо знайдений предмет видається підозрілим, потрібно повідомити про нього 

працівників міліції чи ДСНС. 

Якщо знайдено забуту річ у громадському транспорті, доречно опитати людей, які 

знаходяться поряд. Бажано встановити, кому річ належить або хто міг її залишити. 

Якщо господаря встановити не вдається, потрібно негайно повідомити про знахідку 

водія (кондуктора). 

У разі знаходження підозрілого предмета у під'їзді будинку, потрібно опитати 

сусідів, можливо, він належить їм. У разі неможливості встановити власника — 

негайно повідомити про знахідку до найближчого відділення міліції, до 

військкомату, органів місцевого самоврядування, підрозділу ДСНС за телефоном 

«101». 

Якщо підозрілий предмет знайдено в установі, потрібно негайно повідомити про 

знахідку адміністрацію. 

У разі знаходження вибухонебезпечного пристрою: 

1. Негайно повідомити чергові служби органів внутрішніх справ, цивільного 

захисту; 

2. Не підходити до предмету, не торкатися і не пересувати його, не допускати до 

знахідки інших людей; 

3. Припинити всі види робіт в районі виявлення вибухонебезпечного предмету. 

4. Не користуватися засобами радіозв’язку, мобільними телефонами (вони можуть 

спровокувати вибух). 

5. Дочекатися прибуттяфахівців; вказати місце знахідки та повідомити час її 

виявлення.   

У випадку, коли в будинку знайдено вибуховий пристрій й здійснюється евакуація: 

- одягніть одяг з довгими рукавами, щільні брюки і взуття на товстій підошві (це 

може захистити від осколків скла); 

- візьміть документи (паспорт, свідоцтво про народження дітей тощо), гроші; 

- під час евакуації слідуйте маршрутом, вказаним органами, що проводять 

евакуацію. Не намагайтеся скоротити шлях, тому що деякі райони або зони можуть 

бути закриті для пересування; 

- тримайтеся подалі від обірваних ліній енергопостачання. 

Якщо будинок (квартира) опинилися поблизу епіцентру вибуху: 

- обережно обійдіть всі приміщення, щоб перевірити чи немає витоків води, газу, 

спалахів і т.п. У темряві в жодному випадку не запалюйте сірника або свічки - 

користуйтеся ліхтариком; 

- негайно вимкніть всі електроприлади, перекрийте газ, воду; 

- з безпечного місця зателефонуйте рідним та близьким і стисло повідомте про своє 

місцезнаходження, самопочуття; 

- перевірте, чи потребують допомоги сусіди. 

Опинившись поблизу вибуху, стримайте свою цікавість і не намагайтеся 

наблизитись до епіцентру, щоб розгледіти або допомогти рятівникам. Найкраще, що 

можна зробити – залишити небезпечне місце. До того ж, варто знати, що 

зловмисники часто встановлюють вибухові пристрої парами, щоб, через деякий час 

після вибуху першої з них, пролунав другий вибух. Зловмисники розраховують на 

те, що після першого вибуху на його місці зберуться люди, у тому числі й 

представники силових структур, і при повторному вибуху жертв буде набагато 

більше. 



Пам’ятайте 

- не слід робити самостійно жодних маніпуляцій із знахідками або підозрілими 

предметами, що можуть виявитися вибуховими пристроями; 

- виявивши річ без господаря, треба звернутися до працівника міліції або іншого 

посадовця; не можна торкатися знахідки; 

- не користуйтеся мобільним та радіозв’язком поблизу підозрілої знахідки. 

Для поштової кореспонденції з пластиковою міною характерна надмірна товщина, 

пружність, вага не менше 50 г і ретельна упаковка. На конверті можуть бути різні 

плями, проколи, можливий специфічний запах. Повинно насторожити настирне 

бажання вручити лист неодмінно в руки адресата і надписи на кшалт: «розкрити 

тільки особисто», «особисто в руки», «секретно» і т.п. Підозрілий лист не можна 

відкривати, згинати, нагрівати або опускати у воду. 
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ІНСТРУКЦІЯ №___ 

ЩОДО ДІЙ ПІД ЧАС АРТОБСТРІЛУ І БОМБАРДУВАННЯ 

ЖИТЛОВИХ МАСИВІВ 

На вулиці 

Якщо ви почули свист снаряду (він більше схожий на шелест), а через 2-3 

секунди – вибух, відразу падайте на землю. Не панікуйте: уже те, що вичули сам 

звук польоту, означає, що снаряд пролетів достатньо далеко від вас, а ті секунди 

перед вибухом лише підтвердили достатньо безпечну відстань. Однак, наступний 

снаряд пролетить ближче до вас, а тому замість самозаспокоєння швидко і уважно 

озирніться навколо: де можна більш надійно сховатися? 

Якщо є якийсь виступ (навіть тротуар – то поруч з ним), канава, будь-яке 

заглиблення у землі – скористайтеся цим природним захистом. Якщо є якась 

бетонна конструкція – ляжте поруч з нею. 

Лежати потрібно для того, щоб знизити шанс попадання осколків. Усе це не 

допоможе при прямому попаданні, але знизить ризик осколочних поранень. 

Осколки летять уверх і по доторканій. Якщо людина стоїть – більше шансів 

опинитися у них на шляху, ніж коли лежить. 

Утранспорті 

Якщо перші вибухи застали вас в дорозі на власному авто – не розраховуйте, 

що на авто ви можете швидко втекти від обстрілу: ви не можете знати в який бік 

перенесеться вогонь, і чи не почнеться подальший обстріл, скажімо, з мінометів. 

До того ж, бензобак вашого авто додає ризику обгоріти. Тому, негайно залишайте 

машину і швидше шукайте укриття. 

У випадку, якщо обстріл застав вас у маршрутці, тролейбусі, трамваї – варто 

негайно залишити транспорт, відбігти від дороги у напряму «від будинків та 

споруд» й залягти на землю. Озирніться і очима пошукайте більш надійне укриття. 

Перебігати варто короткими перебіжками відразу після наступного вибуху. 

Не рядом з машиною (автобусом, тролейбусом, тощо). Якщо будуть бити, 

то спочатку по машині, потрапить у неї, вона вибухне разом з людиною. Потрібно 

вилізти, краще з протилежного від обстрілу боку, і відповзти подалі, потім лягти. 

Не підходять для укриття: 

— під’їзди будь-яких будов, навіть невеликі прибудові споруди. Від 

багатоповерхових/багато квартирних будинків взагалі відбігти хоча б на метрів 30-

50; 

— місця підрізною технікою (скажімо, під вантажівкою чи автобусом); 

— звичайні підвали будинків. Вони абсолютно не пристосовані для укриття під час 

авіалетів чи ракетно-гарматних обстрілів (мова йде про слабкі перекриття, 

відсутність запасних виходів, вентиляції, тощо…). 

Є великий ризик опинитися під масивними завалами. Захаращення таких 

підвалів провокує ризик моментальної пожежі чи задимленості. Ніколи не варто 

ховатися під стінами сучасних будівель! Нинішні бетонні «коробки» не мають не 



найменшого запасу міцності і легко розсипаються (або «складаються») не тільки 

від прямого попадання, а навіть від великої вибухової хвилі: є великий ризик зсувів 

і завалів. Не можна також ховатися під стінами офісів і магазинів: від вибухової 

хвилі зверху буде падати велика кількість скла; це не менш не безпечно, ніж 

металеві осколки снарядів. 

Інколи люди інстинктивно ховаються серед будь-яких штабелів, в місцях, 

заставлених контейнерами, завалених ящиками, будматеріалами і т.п. (вступає в 

діло підсвідомий рефлекс: сховатися так, щоб нічого не бачити). Ця помилка 

небезпечна тим, що навколо вас можуть бути легкозаймисті предмети і рідини: 

виникає ризик опинитися посеред пожежі. 

Бувало, що люди від страху стрибали у річку, фонтан і т.п. Вибух бомби чи 

снаряду у воді навіть на значній відстані дуже небезпечний: сильний гідроудар – і 

як наслідок – тяжка контузія. 

Можнасховатися в наступнихмісцях: 

- у спеціально облаштованих сховищах. Від звичайного ЖЕКівського підвалу 

справжнє сховище відрізняється товстим надійним перекриттям над головою, 

системою вентиляції і наявністю двох (чи більше) виходів на поверхню; 

- у підземному переході; 

- в метро (ідеально підходить); 

- у будь-якій канаві, траншеї, ямі; 

- у широкій трубі водостоку під дорогою (не варто лізти надто глибоко, максимум 

на 3-4 метри); 

- уздовж високого бордюру чи фундаменту паркану; 

- у досить глибокому підвалі під капітальними будинками старої побудови 

(бажано щоб він мав 2 виходи); 

- у підземному овочесховищі, силосній ямі, тощо; 

- в оглядовій ямі відкритого гаража чи СТО; 

- в каналізаційних люках поруч з вашим будинком (важливо щоб це була саме 

каналізація, а не газова магістраль); 

- в ямах «воронках», що залишилися від попередніх обстрілів. 

 

У гіршому випадку – коли у полі зору немає укриттів, куди можна перебігти 

одним швидким кидком – просто лягайте на землю і лежіть, закривши голову! 

Переважна більшість снарядів і бомб розривається у верхньому шарі ґрунтучи 

асфальту, тому осколки в момент вибуху розлітаються на висоті не менше 30-50 

см. над поверхнею. 

Загальне правило: ваше укриття має бути хоча б мінімально заглибленим і, 

разом з тим, має знаходитися подалі від споруд, які можуть обвалитися на вас 

зверху при прямому попаданні, або можуть спалахнути. Ідеальний захист дає 

траншея чи канава (подібна окопу) глибиною 1-2 метра, на відкритому місті. 

Сховавшись в укритті, лягайте і обхватіть голову руками. Трохи відкрийте 

рота – це збереже від контузії при близькому розриві снаряду чи бомби. 

Не панікуйте. Займіть свою психіку чим-небудь. Можна рахувати вибухи: 

знайте, що максимум після 100-го вибуху обстріл закінчиться. Можна спробувати 

подумки рахувати хвилини. 

По-перше, це відволікає. По-друге, так ви зможете орієнтуватися у ситуації: 

гарматний обстріл не буде тривати вічно – максимум 20 хвилин, авіанапад значно 



менше. У наші часи не буває довгих бомбардувань, великі групи 

бомбардувальників не застосовуються. 

У будинку 

Якщо у будинку є підвал – спуститися у підвал. 

Якщо підвалу нема – спуститися на нижні поверхи. Чим нижче, тим краще. 

В ідеалі – усімна перший поверх. 

Заздалегідь знайдіть найбільш внутрішню кімнату, чим більше бетону 

навкруги, тим краще (знайдіть опорні стіни), якщо усі кімнати зовнішні, вийдіть на 

сходову клітину. 

Ні в якому разі не знаходьтеся напроти вікон! 

Якщо відомо з якого боку ведеться обстріл, то вибирайте найбільш 

віддалену кімнату з протилежної сторони. 

У місці, яке буде вибране, сісти на підлогу коло стіни – чим нижче сидить 

людина, тим більше шансів, щойого не зачепить осколком. Знову ж таки, не 

напроти вікон. Вікна можна облаштувати диванними подушками (великими, 

щільними, але краще мішками з піском), закрити масивною мебеллю, але не 

порожньою (набити мішками з піскомчи речами щільно). Це краще ніж незахищені 

вікна і скло. 

У погребі 

Погріб приватних будинках – брати до уваги те, що його може завалити! 

Тому залишати у будинку на видному місті плакат «під час бомбардувань ми у 

погребі» і вказати де погріб знаходиться. 

Взяти з собою телефони, радіона батарейках, воду. 

Не впадати в паніку – цеважливо. 

Після закінчення обстрілу (бомбардування). 

Лишаючи місце укриття, не давайте собі розслабитися. Тепер уся ваша увага 

має бути сконцентрована під ноги! Не піднімайте з землі ніяких незнайомих вам 

предметів: авіабомба, ракета, снаряд могли бути касетними! 

Бойові елементи часто вибухають при падінні, але можуть вибухнути 

пізніше, в руках – від найменшого руху чи дотику. Уся увага дітям і підліткам – не 

дайте їм підняти що-небудь з підніг. 
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ІНСТРУКЦІЯ №___ 

ДЛЯ УЧНІВ НА ВИПАДОК БОЙОВИХ ДІЙ І АРТИЛЕРІЙСЬКИХ 

ОБСТРІЛІВ 

Якщо перебуваєте в закладі 

• Пам’ятайте, що в закладі за ваші життя та безпеку відповідають вчителі 

та адміністрація. Виконуйте їхні вказівки. 

• Не намагайтеся самостійно та без дозволу вчителя залишити 

приміщення школи, щоб дістатися дому. Це може бути небезпечно. 

• Якщо маєте можливість, зателефонуйте своїм рідним, щоб узгодити 

подальші дії. 

• Якщо в районі вашої школи почався артилерійський обстріл, 

перечекайте його в безпечному місці під наглядом учителів. 

• Домовтеся з рідними, щоб вони забрали вас додому, щойно з’явиться 

така можливість. 

Якщо перебуваєте вдома 

• Якщо на час бойових дій або обстрілів ви самі вдома, одразу зайдіть у 

безпечне місце та перечекайте небезпеку. 

• Якщо ви живете в приватному будинку, то спустіться в підвал. 

• Якщо у квартирі — заховайтеся в комірчину або ванну кімнату. Ці 

приміщення більш захищені та безпечні. 

• Не забудьте прихопити із собою теплі речі та пляшку води. Невідомо, 

скільки часу доведеться чекати. 

• Якщо з вами вдома молодші брати або сестри, заспокойте їх і подбайте 

про них. Їм також захопіть теплий одяг і пляшку води. 

• Якщо маєте можливість, зателефонуйте близьким. Повідомте, що ви 

вдома. 

• Не намагайтеся спостерігати з вікна чи балкона за перебігом подій. У 

жодному разі не фільмуйте обстріли на мобільний телефон, щоб потім 

похизуватися в соцмережах. Вас можуть сплутати з артилерійським спостерігачем 

або коригувальником, і наслідки можуть бути трагічні. 

• Тримайтеся якомога далі від вікон. Поранення від уламків скла можуть 

бути не менш небезпечними, ніж від осколків. 

Якщо перебуваєте надворі 

• Щойно почнуться бойові дії або обстріли, знайдіть укриття, щоб 

перечекати небезпеку. 

• Якщо маєте змогу, негайно зателефонуйте батькам і повідомте про 

місце свого перебування. Домовтеся, щоб вони якнайшвидше за вами приїхали. 

• Не намагайтеся дійти додому самостійно. 

Тривожний наплічник 

Замість валізи заздалегідь зберіть тривожний наплічник. Він стане для вас 

додатковим захистом і дозволить звільнити руки. 



До наплічника обов’язково покладіть: 

• ксерокопії документів, загорнутих у файли (паспорт, свідоцтво про 

народження, медична картка). Оригінали документів мають зберігатися у ваших 

батьків; 

• одяг (футболки, шкарпетки, білизна); 

• невеликий запас їжі (кілька упаковок печива, дві-три шоколадки); 

• воду; 

• зарядне для мобільного телефона, кілька стартових пакетів мобільних 

операторів; 

• ліхтарик і запасні батарейки до нього; 

• блокнот із номерами телефонів близьких (на випадок, якщо ваш 

телефон вийде з ладу); 

• мінімальну аптечку (дві-три медичні маски, бинт, пластир, дитячий 

крем, за потреби — особисті ліки); 

• улюблену іграшку, якщо вона невелика. 
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ІНСТРУКЦІЯ №__ 

З НАДАННЯ ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В УМОВАХ БОЙОВИХ 

ДІЙ (В СЕКТОРІ ОБСТРІЛУ) 

 

Правила надання першої медичної допомоги в зоні вогневого контакту 

 Правило перше 

 У секторі обстрілу слід у максимально стислий час надати тільки той 

мінімальний обсяг допомоги, який дозволить пораненому дожити до закінчення 

бою або забезпечить його життєздатність під час транспортування в укриття. 

Якщо на пошкоджену стегнову артерію протягом 2-х хвилин не накладений 

джгут, то поранений обов’язково загине від непоправної втрати крові. 

Якщо на пошкоджені артерії плеча та передпліччя протягом 30-40 хвилин 

не накладений джгут, то поранений може загинути від непоправної втрати крові. 

Якщо поранений у стані коми протягом 5-6 хвилин не буде повернутий на 

живіт, то він може загинути від западання язика і потрапляння блювотних мас у 

дихальні шляхи. 

Правило друге 

У секторі обстрілу слід у максимально стислий час надати тільки той 

мінімальний обсяг допомоги, який дозволить пораненому дожити до закінчення 

бою або забезпечить його життєздатність під час транспортування в укриття. 

У тимчасовому укритті час надання першої медичної допомоги для 

підготовки пораненого до транспортування на наступний етап евакуації не повинно 

перевищувати 4-х хвилин. 

 Тактика дій у секторі обстрілу, коли поранений не подає ознак життя 

Якщо поранений не подає ознак життя: не кричить, не ворушиться і не 

реагує на навколишні подразники, то можна припустити тільки три варіанти його 

стану: 

Перший варіант стану пораненого – клінічна смерть 

Побачити ознаки клінічної смерті можна тільки в укритті. Нанести 

прекардіальний удар і проводити серцево-легеневу реанімацію, можна тільки після 

звільнення пораненого від бронежилета. 

Дії: Повернути на живіт і залишити до закінчення бою або транспортувати 

в укриття в положенні «лежачи на животі». 

Другий варіант стану пораненого – він живий 

У пораненого немає свідомості, але є пульс на сонній артерії (кома). У 

положенні на спині він у будь-яку секунду може загинути: удавитися язиком або 

захлинутися блювотними масами. Пораненого в умовах бою може врятувати тільки 

поворот на живіт. Цей мінімальний обсяг допомоги можна виконати в секторі 

обстрілу 

Дії: Повернути на живіт і залишити до закінчення бою або транспортувати 

в укриття в положенні «лежачи на животі». 



 Третій варіант стану пораненого – він мертвий 

Будь-яка допомога втратила всякий сенс, але побачити ознаки біологічної 

смерті можна тільки в укритті. 

Дії: Повернути на живіт і залишити до закінчення бою або транспортувати 

в укриття в положенні «лежачи на животі». 

Пояснення: У секторі обстрілу не можна зняти шолом-маску, бронежилет, 

подивитися зіниці і промацати пульс на сонній артерії. Поворот на живіт і 

транспортування пораненого в положенні «лежачи на животі» дозволить зберегти 

життя в стані коми – найчастішої причини смерті на полі бою. 

Чому поранені в стані коми, що лежать на спині, часто гинуть у перші 

хвилини після втрати свідомості 

Розвиток коми обов’язково супроводжується блювотою, пригніченням 

ковтального і кашльового рефлексів. Поранений, що лежить на спині, обов’язково 

захлинеться блювотними масами. Багатовікове солдатське повір’я: «Якщо убитий 

воїн впав на спину, то він швидше за все убитий», – на жаль, часто відповідає 

дійсності. 

Увага! Поранені в стані коми, що лежать на спині, часто гинуть протягом 5-

10 хвилин. 

 У пораненого, лежачого на животі, відбувається мимовільне очищення 

дихальних шляхів. У цьому випадку солдатська прикмета, яка стверджує, що 

убитий воїн, що впав обличчям вниз, швидше за все живий – часто має практичне 

підтвердження. 

Увага! Поранені в стані коми повинні чекати надання кваліфікованої 

медичної допомоги або транспортуватися з поля бою в положенні «лежачи на 

животі». 

 Правила повороту пораненого на живіт з наступним залишенням його на 

місці до закінчення бою 

 Правило перше 

Завести руку пораненого за його голову. 

Пояснення: У стані коми або клінічної смерті не можна виявити ознаки 

пошкодження шийного відділу хребта. Тому поворот на живіт слід здійснювати з 

обов’язковою підстраховкою шийного відділу хребта. Заведена за голову рука 

підстраховує шию і відіграє роль осі, яка значно прискорює і полегшує поворот 

пораненого на живіт. 

Правило друге 

Щільно притиснувшись до землі, захопити пораненого за далеке від себе 

плече і різко повернути його на живіт не піднімаючи свою голову і плечі вище 

голови пораненого. 

Норматив: Час повороту пораненого на живіт не повинен перевищувати 5-

ти секунд.  

Правило третє 

Залишити пораненого в положенні «лежачи на животі» і продовжити 

вирішення бойового завдання, якщо немає можливості транспортувати його в 

безпечне місце. 

Пояснення: У пораненого в стані коми і, лежачого на животі, відбувається 

мимовільне очищення дихальних шляхів. За відсутності несумісних з життям 

ушкоджень, у нього є реальний шанс дожити до закінчення бою. 



Правила повороту пораненого на живіт для транспортування в укриття 

 Правило перше 

Завести руку пораненого за його голову і захопити його за далеке від себе 

плече. 

Пояснення: У стані коми або клінічної смерті не можна виявити ознаки 

пошкодження шийного відділу хребта. Тому поворот на живіт слід здійснювати з 

обов’язковою підстраховкою шийного відділу хребта. Заведена за голову рука 

підстраховує шию і грає роль осі, що значно прискорює і полегшує поворот 

пораненого на живіт. 

Правило друге 

Захопити пораненого за далеке від себе плече, щільно притиснутися до його 

тулуба і ногою захопити його гомілку. 

Пояснення: Захоплення за далеке від себе плече і захоплення гомілки своєю 

ногою дозволять максимально швидко і з мінімальними зусиллями перекотити 

пораненого на себе.  

Правило третє 

 Захопити своєю ногою гомілку пораненого і різко повернутися з ним на 

спину. 

Норматив: Час повороту пораненого на живіт у положенні лежачи для 

подальшого транспортування в укриття не повинно перевищувати 5-ти секунд.  

В секторі обстрілу домедичну допомогу надають у вигляді само чи 

взаємодопомоги у відповідності до тактичної обстановки, в подальшому поранений 

транспортується в укриття, де  ризик контакту із ворогом зведений до 

мінімального, а рятувальник і поранений знаходяться в безпеці. 
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ІНСТРУКЦІЯ №___ 

ЩОДО ДІЙ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ВОЄННОГО ХАРАКТЕРУ 

 

При першій можливості залиште разом із сім’єю небезпечну зону. У разі 

неможливості виїхати особисто, відправити дітей і родичів похилого віку до 

родичів, знайомих. Необхідно взяти із собою всі документи, коштовні речі і цінні 

папери. Підготовку до можливого перебування у зоні надзвичайної ситуації 

доцільно починати завчасно. Необхідно підготувати «екстрену валізку» з речами, 

які можуть знадобитись при знаходженні у зоні НС або при евакуації у безпечні 

райони. 

Підготовка оселі: 

- нанести захисні смуги зі скочу (паперу, тканини) на віконне скло для 

підвищення його стійкості до вибухової хвилі та зменшення кількості уламків і 

уникнення травмування у разі його пошкодження; 

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

піском, передбачте наявність аварійного виходу; 

- при наявності земельної ділянки обладнайте укриття на такій відстані від 

будинку, яка більше його висоти; 

- забезпечте оселю запасами питної та технічної води; 

- зробіть запас продуктів тривалого зберігання; 

- додатково укомплектуйте домашню аптечку засобами надання першої 

медичної допомоги; 

- підготуйте (закупіть) засоби первинного пожежогасіння; 

- підготуйте ліхтарики (комплекти запасних елементів живлення), гасові 

лампи та свічки на випадок відключення енергопостачання; 

- підготуйте (закупіть) прилади (примус) для приготування їжі у разі 

відсутності газу і електропостачання; 

- підготуйте необхідні речі та документи на випадок термінової евакуації 

або переходу до захисних споруд цивільної оборони або інших сховищ (підвалів, 

погребів тощо); 

- особистий транспорт тримайте у справному стані із запасом палива для 

виїзду з небезпечного району; 

- при наближенні зимового періоду необхідно продумати питання щодо 

обігріву оселі у випадку відключення централізованого опалення. 

Правила поведінки в умовах надзвичайної ситуації воєнного характеру 

Необхідно: 

- зберігати особистий спокій, не реагувати на провокації; 

- не сповіщати про свої майбутні дії (плани) малознайомих людей, а також 

знайомих з ненадійною репутацією; 



- завжди мати при собі документ (паспорт), що засвідчує особу, відомості 

про групу крові свою та близьких родичів, можливі проблеми зі здоров’ям (алергію 

на медичні препарати тощо); 

- знати місце розташування захисних споруд цивільної оборони поблизу 

місця проживання, роботи, у місцях частого відвідування (магазини, базар, дорога 

до роботи, медичні заклади тощо). Без необхідності намагатися якнайменше 

знаходитись поза місцем проживання, роботи та у малознайомих місцях; 

- при виході із приміщень, пересуванні сходинами багатоповерхівок або до 

споруди цивільної оборони (сховища) дотримуватись правила правої руки (як при 

русі автомобільного транспорту) з метою уникнення тисняви. Пропускати вперед 

та надавати допомогу жінкам, дітям, літнім людям та інвалідам, що значно 

скоротить терміни зайняття укриття; 

- уникати місць скупчення людей; 

- не вступати у суперечки з незнайомими людьми, уникати можливих 

провокацій; 

- у разі отримання будь-якої інформації від органів державної влади про 

можливу небезпеку або заходи щодо підвищення безпеки передати її іншим людям 

(за місцем проживання, роботи тощо); 

- при появі озброєних людей, військової техніки, заворушень негайно 

покинути цей район; 

- посилити увагу і за можливості також залишити цей район у разі появи 

засобів масової інформації сторони-агресора; 

- про людей, які не орієнтуються на місцевості, розмовляють з акцентом, 

мають нехарактерну зовнішність, здійснюють протиправні і провокативні дії, 

здійснюють незрозумілу роботу, тощо, – негайно поінформувати органи 

правопорядку, місцеву владу, військових; 

- у разі потрапляння у район обстрілу – сховатись у найближчу захисну 

споруду цивільної оборони, сховище (укриття). У разі відсутності пристосованих 

сховищ, для укриття використовувати нерівності рельєфу (канави, окопи, 

заглиблення від вибухів тощо). У разі раптового обстрілу та відсутності поблизу 

споруд цивільного захисту, сховища і укриття − ляжте на землю головою в бік, 

протилежний вибухам. Голову слід прикрити руками (за наявності для прикриття 

голови використовувати валізу або інші речі). Не виходьте з укриття до кінця 

обстрілу; 

- надавати першу допомогу іншим людям у разі їх поранення. Визвати 

швидку допомогу, представників ДСНС України, органів правопорядку, за 

необхідності – військових; 

- у разі, якщо ви стали свідком поранення або смерті людей, протиправних 

до них дій (арешт, викрадення, побиття тощо), слід постаратися з’ясувати та 

зберегти якнайбільше інформації про них та обставини події для надання допомоги, 

пошуку, встановлення особи тощо. Необхідно пам’ятати, що ви самі або близькі 

вам люди, також можуть опинитись у скрутному становищі і будуть потребувати 

допомоги. 

Не рекомендується: 

- 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. 

При виявленні вибухонебезпечних предметів забороняється: 

- перекладати, перекочувати з одного місця на інше; 

- збирати і зберігати, нагрівати і ударяти; 

- намагатися розряджати і розбирати; 

- виготовляти різні предмети; 

- використовувати заряди для розведення вогню і освітлення; 

- приносити в приміщення, закопувати в землю, кидати в колодязь чи річку. 

Виявивши вибухонебезпечні предмети, вживайте заходів з їх означення, 

огородження і охороні знайдених предметів на місці виявлення. Негайно повідомте 

про це територіальні органи ДСНС та МВС за телефоном "101" та "102". 

«Екстрена валізка» 

Екстрена валіза, як правило, являє собою міцний і зручний рюкзак від 25 

літрів і більше, що містить необхідний індивідуальний мінімум одягу, предметів 

гігієни, медикаментів, інструментів, засобів індивідуального захисту та продуктів 

харчування. Всі речі повинні бути новими (періодично поновлюваними) і не 

використовуватись у повсякденному житті. Екстрена валіза призначена для 

максимально швидкої евакуації із зони надзвичайної події – землетрусу, повені, 

пожежі, у разі загостреної криміногенної обстановки, епіцентру військових дій і 

т.д. Вантаж у рюкзаку треба укладати рівномірно. Добре мати рюкзак з “підвалом” 

(нижнім клапаном). 

У рюкзак рекомендується покласти наступне: 

- копії важливих документів в поліетиленовій упаковці. Заздалегідь зробіть 

копії всіх важливих документів − паспорта, автомобільних прав, документів на 

нерухомість, автомобіль і т.д. Документи треба укладати так, щоб у разі 

необхідності їх можна було швидко дістати. У деяких джерелах рекомендують 

серед документів тримати кілька фотографій рідних і близьких; 

- кредитні картки та готівку. Нехай у вас буде невеликий запас грошей; 

- дублікати ключів від будинку і машини; 

- карту місцевості, а також інформацію про спосіб зв'язку і умовлене місце 

зустрічі вашої родини; 

- засоби зв'язку та інформації (невеликий радіоприймач з можливістю 

прийому в УКХ і БМ діапазоні) та елементи живлення до радіоприймача (якщо 

потрібні); 

- ліхтарик (краще кілька) і запасні елементи живлення до нього, сірники 

(бажано туристичні), запальничку, свічки; 

- компас, годинник (перевагу віддавайте водонепроникним); 

- багатофункціональний інструмент, що включає лезо ножа, шило, пилку, 

викрутку, ножиці тощо; 

- ніж, сокиру, сигнальні засоби (свисток, фальшфеєр і т.д.); 

- декілька пакетів для сміття об'ємом 120 літрів. Може замінити намет або 

тент, якщо розрізати; 

- рулон широкого скотчу; 



- упаковку презервативів. Презерватив, за необхідності, може 

використовуватись для захисту від вологи сірників та запальничок, у якості джгута 

для зупинки кровотечі, надійного закупорювання ємкостей від комах та піску, 

перенесення води; 

- шнур синтетичний 4-5 мм, близько 20 м; 

- блокнот і олівець; 

- нитки та голки; 

- аптечку першої допомоги. До складу аптечки обов’язково повинні 

входити: бинти, лейкопластир, вата, йод, активоване вугілля (інтоксикація), 

парацетамол (жарознижувальний), пенталгін (знеболююче), супрастин (алергія), 

иммодиум (діарея), фталазол (шлункова інфекція), альбуцид (краплі для очей), 

жгут, шприци тощо; ліки що ви приймаєте (мінімум на тиждень) з описом способу 

застосування та дози; рецепти; прізвища та мобільні телефони ваших лікарів 

(слідкуйте за терміном придатності ліків); 

- одяг: комплект нижньої білизни (2 пари), шкарпетки бавовняні (2 пари) і 

вовняні, запасні штани, сорочку або кофту, плащ-дощовик, в'язану шапочку, 

рукавички, шарф (може знадобитися в найнесподіваніших ситуаціях), зручне, 

надійне взуття; 

- мініпалатку, поліуретановий килимок, спальник (якщо дозволяє місце); 

- засоби гігієни: зубну щітку і зубну пасту, невеликий шматок мила, рушник 

(є такі в упаковці пресовані), туалетний папір, кілька упаковок одноразових сухих 

та вологих серветок, кілька носових хусток, засоби інтимної гігієни, бритву, 

манікюрний набір; 

- приналежності для дітей (якщо необхідні); 

- посуд (краще металевий): казанок, флягу, ложку, кружку; 

- запас їжі на кілька днів – все, що можна їсти без попередньої обробки і не 

займає багато місця, довго зберігається (не швидкопсувні), на приклад: 

висококалорійні солодощі (чорний шоколад (з горіхами), жменю льодяників), набір 

продуктів (тушонка, галети, суп-пакети, м'ясні та рибні консерви), якщо дозволяє 

місце – крупа перлова, гречана, рис довгозерний, макарони, вермішель, сухі овочеві 

напівфабрикати, горілка, спирт питний; 

- запас питної води на 1-2 дні, який треба періодично оновлювати (вода не 

повинна бути застояною). 

У літніх людей, інвалідів та дітей є особливі потреби. За необхідності, цей 

список доповнюється і коригується. Із практики, загальна вага “Екстреної валізи” 

не повинна перевищувати 50 кілограмів. 
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ІНСТРУКЦІЯ №__ 

ЩОДО ПОВЕДІНКИ В ЗАХИСНИХ СПОРУДАХ 

Оповіщення та інформування населення проводиться по системі 

централізованого оповіщення, за допомогою ефірного і дротового радіомовлення 

та телебачення, електронних інформаційних табло, вуличних гучномовних систем, 

електросирен, сигнально-гучномовних пристроїв автомобілів служб цивільного 

захисту, ударами у дзвони культових споруд. 

Порядок проведення збору та укриття населення у захисних спорудах 

цивільного захисту 

 За сигналом, населення зобов’язане увімкнути радіотрансляційні та 

телевізійні приймачі для прослуховування нагального повідомлення. 

 З метою приверненняуваги до населення доводиться сигнал оповіщення 

цивільного захисту „Увага всім!” шляхом включення електросирен, дублювання 

протяжними гудками інших звукових пристроїв суб’єктів господарювання та 

транспортних засобів. 

 Після цього у мовному режимі через засоби масової інформації (радіо, 

телебачення тощо) до населення доводиться сигнал “Повітряна тривога” та порядок 

дій за цим сигналом. 

 Почувши сигнал «Повітряна тривога» необхідно: 

Якщо громадяни знаходяться вдома: 

– ввімкнути приймач радіотрансляційної мережі, теле- та радіоприймач, 

уважно прослухати інформацію; 

– попередити сусідів та одиноких людей, які мешкають поруч; 

– закрити вікна, вимкнути всі нагрівальні прилади, перекрити газову 

мережу, загасити печі, вимкнути світло; 

– швидко одягнутися, перевірити наявність пришитих з внутрішнього боку 

одягу в дітей дошкільного віку записів: прізвище, ім’я, по батькові, адреса, вік, 

номер домашнього телефону; 

– взяти індивідуальні засоби захисту та завчасно підготовлений запас 

продуктів і води, особисті документи, кишеньковий ліхтарик та найкоротшим 

шляхом прямувати до найближчої захисної споруди; 

– зайняти місце у захисній споруді та виконувати вимоги старшого 

(коменданта): не палити, не смітити, голосно не розмовляти, дотримуватися 

спокою і порядку, обов’язково допомагати дітям, літнім людям та інвалідам; 

– уважно слідкувати за розпорядженнями та сигналами цивільного захисту. 

 У жодному разі не можна після сигналу “Повітряна тривога” залишатися в 

будинках, особливо на верхніх поверхах, адже при вибуху вони руйнуватимуться 

під впливом ударної хвилі. 

До ускладнення обстановки громадянам необхідно з’ясувати в 

консультаційному пункті органу місцевого самоврядування (комунальному 

підприємстві, ЖЕКу, селищній (сільській) раді): 



– прогнозовані надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру 

і порядок дій населення при їх виникненні; 

– маршрути евакуації (якщо вона передбачається) у безпечний район; 

– місце розташування захисної споруди, до якої можливо дістатися. 

У разі настання загрозливого періоду доцільно потурбуватись про 

наявність: 

– найпростіших засобів індивідуального захисту (респіратори, ватно-

марлеві пов’язки або протипилові тканинні маски); 

– найпростіших засобів медичної допомоги (бинт, йод, джгут, перекис 

водню, нашатирний спирт, знеболювальні засоби тощо); 

– якщо громадяни знаходяться на роботі: 

виконати заходи, передбачені на цей випадок Планом дій, Інструкцією, та 

діяти за вказівками керівництва суб’єкта господарювання; 

швидко, без паніки зайняти місце у захисній споруді (сховищі, підвальному 

приміщенні) та виконувати вимоги старшого (коменданта); 

– якщо люди знаходяться у громадському місці: вислухати вказівки 

адміністрації і діяти у відповідності з ними (йти в зазначені сховища або укриття). 

 В хвилини небезпеки кожному громадянину необхідно мобілізувати себе, 

проявити мужність, самовладання і, звичайно, діяти з граничною швидкістю. 
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ІНСТРУКЦІЯ № ___ 

ПРО ПОРЯДОК ДІЙ У ВИПАДКУ ЗАГРОЗИ ВИНИКНЕННЯ ХІМІЧНОЇ 

НЕБЕЗПЕКИ 

 Уважно слухайте інформацію про надзвичайну ситуацію та порядок дій. 

 При оголошенні небезпечного стану уникайте паніки. 

 Попередьте сусідів, надайте допомогу інвалідам, дітям та людям 

похилого віку. 

 Виконайте заходи щодо зменшення проникнення отруйних речовин в 

квартиру (будинок): щільно закрийте вікна та двері, щілини заклейте. 

 Підготуйте запас питної води: наберіть воду у герметичні ємності, 

підготуйте найпростіші засоби санітарної обробки (мильний розчин для обробки 

рук). 

 Дізнайтеся у місцевих органів влади про місце збору мешканців для 

евакуації та уточніть час її початку. Підготуйтеся: упакуйте у герметичні пакети та 

складіть у валізу документи, цінності та гроші, предмети першої необхідності, ліки, 

мінімум білизни та одягу, запас консервованих продуктів на 2-3 доби. 

 Перед виходом з будинку вимкніть джерела електро-, водо- і 

газопостачання, візьміть підготовлені речі, одягніть засоби захисту. 

 ДІЇ У ВИПАДКУ РАПТОВОГО ВИНИКНЕННЯ ХІМІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ: 

 Уникайте паніки. З одержанням повідомлення (по радіо або іншім 

засобам оповіщення) про викид (розлив) в атмосферу НХР та про небезпеку 

хімічного зараження, виконайте передбачені заходи. 

 Надягніть засоби індивідуального захисту органів дихання та 

найпростіші засоби захисту шкіри. 

 По можливості негайно залишіть зону хімічного забруднення. 

 Якщо засобів індивідуального захисту немає і вийти із району аварії 

неможливо, залишайтесь у приміщенні і негайно та надійно герметизуйте 

приміщення! Зменшить можливість проникнення НХР (парів, аерозолів) у 

приміщення: щільно закрийте вікна та двері, димоходи, вентиляційні люки, щілини 

в рамах вікон та дверей заклейте, вимкніть джерела газо-, електропостачання та 

загасіть вогонь у печах. чекайте повідомлень органів влади з питань надзвичайних 

ситуацій за допомогою засобів зв'язку. 

 Знайте, що уражаюча дія конкретної НХР на людину залежить від її 

концентрації у повітрі та тривалості, тому якщо немає можливості покинути 

небезпечну зону не панікуйте і продовжуйте вживати заходи безпеки. 

 Швидко зберіть необхідні документи, цінності, ліки, продукти, запас 

питної води та інші необхідні речі у герметичну валізу та підготуйтеся до евакуації. 

 Попередьте сусідів про початок евакуації. Надайте допомогу дітям, 

інвалідам та людям похилого віку. Вони підлягають евакуації в першу чергу. 

 Залишаючи приміщення (квартиру, будинок) вимкніть джерела електро-

, водо- і газопостачання, візьміть підготовлені речі, одягніть засоби захисту. 



 Виходьте із зони хімічного зараження в бік, перпендикулярний 

напрямку вітру та обходьте тунелі, яри, лощини - в низинах може бути висока 

концентрація НХР. 

 При підозрі на ураження НХР уникайте будь-яких фізичних 

навантажень, необхідно пити велику кількість рідини ( чай, молоко, сік, вода) та 

звернутися до медичного закладу. 

 Вийшовши із зони зараження, зніміть верхній одяг, ретельно вимийте 

очі, ніс та рот, по можливості прийміть душ. 

 З прибуттям на нове місця перебування, дізнайтеся у місцевих органів 

державної влади та місцевого самоврядування адреси організацій, що відповідають 

за надання допомоги потерпілому населенню. 

 ХЛОР 

Ознаки отруєння хлором:  

- під час вдихання парів хлору виникає ураження легень, яке супроводжується 

набряком киснево-поглинальних альвеол, які під час кашлю можуть розірватися 

з виділенням мокроти з кров’ю, внаслідок чого людина гине від нестачі кисню. 

Перша допомога при отруєнні хлором: 

- одягніть протигаз і виведіть ураженого на свіже повітря. Робити штучне дихання 

не можна, необхідно у важких випадках застосувати кисневу інгаляцію. Повний 

спокій. Для зменшення подразнення − вдихання парів нашатирного спирту, 

промивання очей, рота, носа 2% розчином харчової соди. 

Дії в осередку зараження: 

1. Заплющити очі та затримати дихання. 

2. Закутатися у верхній одяг і дихати крізь нього (можна змочити водою). 

3. Не бігти. 

4. Спробувати визначити напрямок вітру. 

5. Виходити з зони зараження в бік, який перпендикулярний вітру. 

6. За неможливості вийти, спробувати залізти на високий предмет (стовп, 

драбину тощо), так як хлор стелиться по землі. 

7. При виявленні будь-якого виду зараження − негайно дзвоніть за 

телефоном 101. 

8. При отруєнні хлором винести потерпілого із зони зараження При 

зупиненні дихання зробити штучне дихання. Шкіру, рот, ніс промити 2% розчином 

питної соди або водою. 

 АМІАК 

У випадку розливу рідкого аміаку і його концентрованих розчинів не можна 

доторкатися до розлитої рідини. 

Ознаки отруєння аміаком: 

- нежить, кашель, важке дихання, задуха; 

- підвищене серцебиття, порушена частота пульсу; 

- при контакті з рідким аміаком виникає обмороження, можливий опік з 

пухирями, виразки. 

Перша допомога при отруєнні аміаком: 

1. Одягніть протигаз і виведіть ураженого на свіже повітря; 

2. Дайте подихати зволоженим повітрям (теплими водяними парами 10%-

ного розчину ментолу в хлороформі); 

3. Дайте йому теплого молока з «Боржомі» або харчовою содою; 



4. При задусі необхідний кисень; 

5. При спазмі голосових щілин забезпечте тепло на ділянку шиї, теплі 

ванночки, інгаляцію; 

6. При зупинці дихання проведіть серцево-легеневу реанімацію; 

7. При потраплянні в очі − промийте водою або 0,5-1%-ним розчином 

квасців, вазеліновою або оливковою олією; 

8. При уражені шкіри − обмийте чистою водою, зробіть примочки з 5%-

ного розчину оцтової, лимонної або соляної кислоти. 

 Надання першої допомоги при ураженні НХР 

В першу чергу негайно захистіть органи дихання від подальшої дії НХР. 

Надягніть на потерпілого протигаз або ватно-марлеву пов'язку, попередньо 

змочивши її водою або 2% розчином питної соди у випадку отруєння хлором, а у 

разі отруєння аміаком - водою або 5% розчином лимонної кислоти. Винести 

потерпілого із зони зараження та забезпечити йому спокій і тепло. 

Запам'ятайте! Перша медична допомога ураженим НХР в осередку 

хімічного ураження полягає у захисті органів дихання, видаленні та знезараженні 

стійких НХР на шкірі, слизових оболонках очей, на одязі та негайній евакуації за 

межі зараженої зони. 

При отруєнні аміаком винести потерпілого із зони зараження, шкіру, рот, 

ніс промити водою. В очі закапати по дві-три краплі 30% альбуциду, в ніс - 

оливкове масло. 

При необхідності відправити потерпілого до медичного закладу. 
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ІНСТРУКЦІЯ №___ 

ЩОДО ДІЙ У РАЗІ РАДІАЦІЙНОЇ НЕБЕЗПЕКИ 

Пам’ятайте: Стіни дерев’яного будинку послаблюють іонізуюче 

випромінювання в 2 рази, цегляного – у 10 разів; заглиблені укриття (підвали) з 

покриттям із дерева – у 7 разів, з покриттям із цегли або бетону – у 40-100 разів. 

1.Зменшіть можливість проникнення радіаційних речовин у приміщення: 

щільно зачиніть вікна та двері, щілини заклейте. 

2.Уточніть місце початку евакуації. Попередьте сусідів, допоможіть дітям, 

інвалідам та людям похилого віку. 

3.Зберіть документи, цінності, ліки, продукти, запас питної води, засоби 

санітарної обробки та інші найпотрібніші речі в герметичну упаковку. 

4.За змоги, негайно залиште зону радіоактивного забруднення. 

5.Перед виходом з будинку від’єднайте всі електроприлади від 

електромережі, перекрийте газ та воду. Візьміть підготовлені речі, одягніть 

протигаз (респіратор, ватно-марлеву пов’язку), верхній одяг (плащ, пальто, 

накидка), гумові чоботи. 

6.Не роздягайтеся на вулиці, не сідайте на землю, не купайтеся у відкритих 

водоймах, не збирайте гриби або ягоди. 

7.У приміщеннях щодня робіть вологе прибирання, бажано з використанням 

мийних засобів. 

8.У разі перебування на відкритій, забрудненій радіоактивними речовинами 

місцевості користуйтеся засобами захисту: для захисту органів дихання – 

протигазом, респіратором, ватно-марлевою чи протипороховою пов’язкою, 

зволоженою марлевою пов’язкою, хустинкою або будь-якою частиною одягу; для 

захисту шкіри – спеціальним захисним одягом, плащем з каптуром, накидкою, 

комбінезоном, гумовим взуттям і рукавицями. 

9.З прибуттям на нове місце перебування проведіть дезактивацію засобів 

захисту, одягу, взуття та санітарну обробку шкіри на спеціально обладнаному 

пункті або самостійно (зняти верхній одяг, ставши спиною проти вітру, витрусити 

його; повісити одяг на перекладину, віником або щіткою змести з нього 

радіоактивний пил та за змоги випрати. 

10. Помийтеся. Не використовуйте кондиціонери для волосся: вони можуть 

закріпити радіоактивний матеріал на вашому волоссі. Не тріть і не дряпайте шкіру, 

аби радіоактивний матеріал не потрапив у відкриті рани. 

11.Якщо немає можливості прийняти душ, вимийте з милом під проточною 

водою руки, обличчя та відкриті частини тіла. Якщо доступу до води немає, 

скористайтеся вологими серветками, вологою тканиною. Зверніть особливу увагу 

на руки й обличчя, протріть повіки, вії, вуха. 

12.Одягніть чистий одяг. 

13.Дізнайтеся у місцевих органів державної влади адреси організацій, що 

відповідають за надання допомоги потерпілому населенню. 



14. Проводьте йодну профілактику. Йодистий калій слід вживати після їжі з 

чаєм, соком або водою 1 раз на день протягом 7 діб: дітям до двох років – по 0,04 г 

на один прийом; дітям від двох років та дорослим – по 0,125 г на один прийом. 

Водно-спиртовий розчин йоду приймати після їжі 3 рази на день протягом 7 діб: 

дітям до двох років – по 1–2 краплі 5% настоянки на 100 мл молока 

(консервованого) або годувальної суміші; дітям від двох років та дорослим – по 3–

5 крапель на склянку молока або води. Наносити на поверхню кінцівок рук 

настоянку йоду у вигляді сітки 1 раз на день протягом 7 діб. 

Як безпечно харчуватися та пити воду? 

Використовуйте для харчування лише продукти, що зберігалися у 

зачинених приміщеннях, консерви; не вживайте овочі, які росли на забрудненому 

ґрунті; 

Не пийте молоко від корів, які пасуться на забруднених пасовиськах. 

Не пийте воду з відкритих джерел та водопроводу після офіційного 

оголошення радіаційної небезпеки, колодязі накрийте. 

Допоки рятувальники чи влада не повідомляють про безпеку водопровідної 

води, доти лише вода в пляшках залишатиметься не забрудненою. Напої у 

холодильнику теж безпечні для вживання. 

Вода в інших ємностях у вашому домі, таких як унітаз або водонагрівач, не 

буде містити радіоактивних речовин. Водопровідну або колодязну воду можна 

використовувати для миття тіла та упаковок їжі і води. 

Рекомендації щодо зменшення вмісту радіонуклідів у продуктах 

харчування: 

• свіжі овочі, фрукти і ягоди мити в проточній воді, вимочувати; 

• капусту вживати без верхніх листків і качана (це знижує рівень 

забруднення до 40 разів); 

• у коренеплодів (буряків, моркви, ріпи, редису) видаляти гичку разом з 

вінчиком на 10–15 мм (знижує рівень забруднення у 15–20 разів); 

• готуючи овочі (картоплю, буряки, моркву, квасолю) їх слід відварювати 

до напівготовності, потім злити воду і залити новою порцією води (це знижує 

рівень забруднення у 1,5 – 2 рази); 

• переробка овочів і фруктів, їх консервування, квашення, маринування 

також зменшує вміст радіонуклідів; 

• варити гриби протягом 15–60 хвилин у солоній воді, через кожні 15 

хвилин відвар зливати; 

• під час кип’ятіння в підсолену воду треба додати трохи столового оцту 

чи лимонної кислоти (це знижує рівень забруднення у 2–10 разів). 

 


