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У громадському транспорті 

• опитайте людей, що знаходяться поруч та спробуйте 
встановити приналежність предмета та хто міг його залишити  

• якщо господар не встановлений, негайно повідомте про 
знахідку водію 

У під'їзді свого будинку 
• опитайте сусідів, можливо він належить їм 

• якщо власника не встановлено - негайно повідомте про 

знахідку у відділення міліції 

 
В адміністративній будівлі (установі) 

• негайно повідомте про знахідку керівнику адміністрації 

(установи) 

 
У всіх перерахованих випадках 

• не чіпайте і не відкривайте знахідку 
• зафіксуйте час виявлення знахідки 

• постарайтеся зробити так, щоб люди відійшли 
якомога далі від небезпечної знахідки 

• обов'язково дочекайтеся прибуття оперативно-

слідчої групи 
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 • відразу ж ляжте і озирніться не 

піднімаючись у повний зріст 

• при першій можливості сховайтеся в 

під'їзді житлового будинку, в підземному переході 

і дочекайтеся закінчення перестрілки 

 

• укриттям можуть служити виступи будівель, 

пам'ятники, бетонні стовпи, бордюри, канави 

• застосуйте заходи по порятунку дітей, при 

необхідності прикрийте їх собою 

• якщо стрільба застала Вас вдома сховайтеся у ванній 

кімнаті і ляжте на підлогу, оскільки перебування у кімнаті 

небезпечне через можливі рикошети 

• при можливості повідомте про подію працівникам 

правоохоронних органів 

 

 

• не панікуйте, негайно ляжте на землю та накрийте голову 

руками 

• знайдіть якесь укриття  або щільно притулитися до 

якогось виступу 

• під час обстрілів, 

якомога далі тримайтеся 

від вікон 

• у випадку коли в місті постійно обстрілюють 

житлові масиви, необхідно завчасно 

забарикадувати вікна мішками з піском, важкими 

меблями, речами 

Пам’ятайте!!! 

 

Найчастіше причиною поранення є не пряме попадання снаряду, а результат 

попадання осколків та вплив вибухової хвилі 

ЯК ДІЯТИ, ЯКЩО ВИ ПОТРАПИЛИ В 
ПЕРЕСТРІЛКУ? 

 

ДІЇ ПІД ЧАС АРТИЛЕРІЙСЬКОГО 

ОБСТРІЛУ 



 

 
 
 

 
• якщо Ви опинилися в захопленому терористами 

автобусі (тролейбусі, трамваї), не привертайте до себе 
їх увагу 

• огляньте салон, визначте місця можливого 

укриття в разі стрілянини 
• заспокойтесь, 

спробуйте відволіктися 

від того, що відбувається 
• зніміть ювелірні 

прикраси, не дивіться в 
очі терористам, не пересувайтеся по салону і не 
відкривайте сумки без їх дозволу 

• не реагуйте на їх 
провокаційну або 

зухвалу поведінку 
• якщо спецслужби зроблять спробу штурму - 

лягайте на підлогу між кріслами і залишайтеся там 

до кінця штурму 
• після звільнення негайно покиньте автобус 

(тролейбус, трамвай), тому що не виключена 

можливість попереднього його мінування 
терористами і подальшого вибуху 

 
 
 

• не допускайте дій, які 
можуть спровокувати 

нападників до застосування 
зброї 

• не звертайте увагу на 

образи і приниження, не 
дивіться в очі злочинцям, не 

поводьтесь зухвало 

• виконуйте вимоги злочинців, не заперечуйте 
їм, не допускайте істерики і паніки 

• перш ніж що-небудь зробити - запитуйте дозволу 
• якщо Ви поранені, постарайтеся не рухатися, цим уникнете додаткової 

втрати крові 

 
При Вашому звільненні 

• ляжте на підлогу обличчям вниз, голову закрийте руками 

і не рухайтеся 
• тримайтеся, по можливості, подалі від дверних та 

віконних прорізів 
• ні в якому разі не біжіть назустріч працівникам 

спецслужб або від них, так як Вас можуть прийняти за 

злочинців 
 

 

 

ВАШІ ДІЇ ПРИ ЗАХОПЛЕННІ АВТОБУСА 

(ТРОЛЕЙБУСА, ТРАМВАЯ) 
ТЕРРОРИСТАМИ 

ЯКЩО ВАС ВЗЯЛИ У ЗАРУЧНИКИ 

http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D0%B9
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http://ua-referat.com/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%87


 
 

 

Якщо Ви отримали інформацію про початок евакуації: 

• візьміть документи, гроші, цінності 

• відключіть електрику, газ, воду, 

погасіть в печі (каміні) вогонь 

 

• надайте допомогу в 

евакуації літнім та тяжкохворим людям 

• закрийте вхідні двері на замок 

• повертайтеся в покинуте приміщення 

тільки після дозволу відповідальних за евакуацію осіб  

 

 

 

 

  Найголовніше, це спробувати вибратися із натовпу людей, а за 

неможливості - рухатися разом із натовпом 

 • дотримуйтесь загальної швидкості руху натовпу, за можливості 

стримуйте поштовхи ззаду і збоку 

 • спробуйте вибратися з натовпу разом із людьми, які ведуть себе спокійно 

 • не намагайтеся чинити опір стихійному руху натовпу, чіплятися за 

стіни, дерева, тощо, тримайтеся далі від скляних 

вітрин, сітчастих огорож, турнікетів, сцени 

 • у разі падіння потрібно зігнути руки і 

ноги, захисти голову руками та робити спроби 

встати 

 • рекомендується не привертати до себе уваги висловлюваннями 

політичних, релігійних симпатій, ставленням до події, і не наближатися до 

групи осіб, яка поводиться особливо агресивно, не реагуйте на події, 

сутички, які трапляються поряд з вами 

Якщо з вами дитина 

 • посадіть її на плечі та просувайтеся далі 

 • якщо ви удвох, поверніться обличчям один до одного, створивши зі 

своїх тіл і рук захисну капсулу для дитини, і просувайтеся далі. Після цього 

необхідно вибратися в безпечне місце і поможливості надати інформацію 

працівникам правоохоронних органів, надати чи отримати першу допомогу 

 

 

ЩО РОБИТИ ПІД ЧАС ЕВАКУАЦІЇ 

ЯК ПОВОДИТИ СЕБЕ У НАТОВПІ 
 

http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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Наслідки нещасних випадків залежать від того, наскільки швидко і 

кваліфіковано надано потерпілому першу медичну (долікарську) допомогу. 
Затримка долікарської допомоги або неправильне (невміле) її надання може 
призвести до серйозних ускладнень у лікуванні, інвалідності та навіть до смерті 

потерпілого. 

Є певна схема послідовності надання першої долі карської допомоги. З різними 
варіаціями вона придатна у більшості ситуацій.  

Схема послідовності дій при наданні першої долікарської допомоги: 

 1. Вивести потерпілого з оточення, де стався нещасний випадок. 

 2. Надати потерпілому найбільш зручне положення, що забезпечує спокій. 
 3. Визначити вид травми (перелом, поранення, опік тощо). 
 4. Визначити загальний стан потерпілого, встановити, чи не порушені функції 

життєво важливих органів. 
 5. Розпочати проведення необхідних заходів: -"зупинити кровотечу; -

"зафіксувати місце перелому; -"надати реанімаційних заходів (оживлення): штучне 
дихання, зовнішній масаж серця; -"обробити ушкоджені частини тіла. 

 6. Одночасно з наданням долі карської допомоги необхідно викликати швидку 

медичну допомогу, послати за працівником навчального закладу, підготовити 
транспорт для відправки потерпілого до найближчої медичної установи. 

 7. Повідомити керівників установи про те, що трапилось. 

Майже завжди травма трапляється раптово і викликає почуття безпорадності. Не 
всі знають, що треба робити, як швидко визначити характер і тяжкість травми. В 
таких випадках необхідні спокій, рішучість, уміння швидко і правильно 

організувати надання першої долікарської допомоги до прибуття медичних 
працівників.  

 

Правила надання першої медичної 
допомоги 



 

 

 
 

       Непрямий (зовнішній) масаж серця, поряд з штучним диханням, відноситься 

до числа найважливіших заходів, спрямованих на порятунок життя потерпілого. 
Сутність непрямого масажу серця полягає у відновленні або підтримці кровообігу 
на рівні, достатньому для забезпечення тканин організму киснем, живильними 

речовинами і видалення з них вуглекислого газу. 
Поєднання непрямого масажу серця з штучним диханням. 

       Непрямий масаж серця проводять одночасно з штучним диханням, так як 
непрямий масаж серця сам по собі не вентилює легенів. Якщо реанімацію 
проводять дві людини, легкі роздмухують у співвідношенні 1: 5, тобто на кожне 

роздування легень виробляють 5 компрессий (стиснень) грудини.  
Якщо допомогу надає одна людина, то легкі роздмухують у співвідношенні 2: 15, 
тобто через кожні 2 швидких вдування повітря в легені потерпілого виконують 15 

компрессий грудини з інтервалом в 1с. 
     - Штучне дихання і непрямий масаж серця є реанімаційними заходами. Їх слід 

починати негайно і проводити до відновлення самостійного стійкого пульсу та 
дихання, до прибуття лікаря або доставки потерпілого до лікувального закладу. 
При появі явних ознак біологи-чеський смерті надання допомоги припиняють 



 

 

 

 
 

 

 

 У разі знаходження вибухонебезпечного 

пристрою ЗАБОРОНЕНО: 

 наближатися до предмета;  

 пересувати його або брати в руки;  

 розряджати, кидати, ударяти по ньому;  

 розпалювати поряд багаття або кидати в 

нього предмет;  

 приносити предмет додому, у табір, у школу. 

При знаходженні 

вибухонебезпечного пристрою: 

 негайно (з безпечного місця) повідомте чергові служби МНС (тел. 101), міліцію 

(тел.102);  

 не підходьте до предмета, не торкайтеся і не пересувайте його, не допускайте до 

знахідки інших людей;  

 припиніть усі види робіт у районі виявлення вибухонебезпечного предмета;   

 не користуйтеся засобами радіозв’язку, мобільними телефонами (вони можуть 

спровокувати вибух);   

 дочекайтеся прибуття фахівців, укажіть місце знахідки та повідомте час її 

виявлення. 

У випадку, коли в будинку знайдено вибуховий пристрій і Вас 
евакуюють: 

 одягніть одяг із довгими рукавами, щільні брюки та взуття на товстій підошві. 

Це може захистити від осколків скла; 

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

 під час евакуації слідуйте маршрутом, указаним органами, які проводять 

евакуацію.  

Не намагайтеся «зрізати» шлях, тому що деякі райони або зони можуть бути 

закриті для пересування; 

 тримайтеся подалі від ліній енергопостачання, що впали. 

Якщо Ваш будинок (квартира) опинилися поблизу епіцентру вибуху: 
 обережно обійдіть усі 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 усі електроприлади, перекрийте газ, воду; 

  з безпечного місця зателефонуйте рідним і близьким, стисло повідомите про своє 

місцезнаходження, самопочуття; 

 перевірте, як ідуть справи в сусідів – їм може знадобитися допомога. 

ПАМ'ЯТАЙТЕ! Розмінуванням, знешкодженням або знищенням 

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

ПАМ’ЯТКА 
про правила поводження в разі виявлення 

вибухонебезпечних предметів 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністерство надзвичайних ситуацій 101 
Міліція 102 

Швидка допомога  103 
Аварійна служба газу 104 
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