
 

 
 

 

 

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВИ ПОЧУЛИ СИРЕНУ 
 

Слід пам’ятати - сирени і переривисті гудки інших сигнальних засобів означають сигнал 

цивільного захисту “УВАГА ВСІМ!”. 
Почувши такий сигнал: 

- негайно увімкніть гучномовець, радіоприймач або телевізор і слухайте повідомлення.  

Інформація передається протягом 5 хвилин після подачі звукових сигналів. 

Вислухавши повідомлення кожен повинен діяти без паніки і метушні у відповідності з 

отриманими вказівками. 
 

ЯКЩО ВИ ОПИНИЛИСЬ В ЗОНІ ОБСТРІЛУ 
 

На вулиці: 
 

- якщо ви почули свист снаряда а через 2-3 секунди - вибух, відразу падайте на землю. Не панікуйте: вже те, що 

ви чуєте сам звук польоту, означає, що снаряд пролетів досить далеко від вас, а ті секунди перед вибухом лише 

підтвердили достатньо безпечну відстань. Проте наступний снаряд може впасти ближче до вас, тому замість 

самозаспокоєння швидко і уважно озирніться навколо: де можна сховатися надійніше. 
 

У маршрутці, тролейбусі або трамваї:  
 

- слід негайно зупинити транспорт, відбігти від дороги в напрямку 

«від будівель і споруд» і лягти на землю. Озирніться і пошукайте 

більш надійне укриття неподалік. Перебігати слід короткими 

швидкими перебіжками відразу після наступного вибуху. 
 

У дорозі на власному автомобілі: 
 

- не розраховуйте, що на авто ви зможете швидко виїхати із зони артобстрілу:  

ви ніколи не будете знати, в який бік перенесеться вогонь. Крім того, бензобак вашого авто додає небезпечного 

ризику обгоріти. Тому знову-таки: негайно зупиняйте машину і швидше шукайте укриття. 
 

ДЕ СХОВАТИСЯ 
 

- у спеціально обладнаній захисній споруді цивільного захисту (про її місцезнаходження заздалегідь дізнайтесь у 

начальника дільниці КП «Жилкомсервіс» за місцем проживання ); 

- у підземному переході; 

- в метро (підходить ідеально); 

- в будь якій канаві, траншеї або ямі; 

- в широкій трубі водостоку під дорогою; 

- вздовж високого бордюру; 

- в глибокому підвалі під капітальними будинками старої забудови (бажано, щоб він мав 2 виходи); 

- в каналізаційних люках поряд з вашим будинком; 

- у воронках, що залишилися від попередніх обстрілів. 
 

Сховавшись в укритті, лягайте і обхопіть голову руками. Відкрийте рот - це вбереже вас від контузії при 

близькому розриві снаряда чи бомби.   НЕ ПАНІКУЙТЕ. 
 

ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ОБСТРІЛУ (БОМБАРДУВАННЯ) 
 

- залишаючи місце притулку, не давайте собі розслабитися; 

- тепер вся ваша увага має бути сконцентрована собі під ноги; 

- не піднімайте з землі ніяких незнайомих вам предметів: боєприпаси могли бути касетними. 
 

Бойові елементи зазвичай розриваються при падінні, але можуть вибухнути пізніше, в руках - від найменшого 

руху або дотику. 
 

У разі виявлення підозрілих предметів телефонуйте за номерами – 101, 112. 
 

УВАГА: Не дозволяйте дітям і підліткам піднімати що-небудь з під ніг! 
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