
 
 

 
 
 

 
 

ЗНАТИ ТА ВМІТИ! 
 

ЕВАКУАЦІЯ - організоване виведення чи вивезення із зони надзвичайної ситуації або зони можливого 
ураження населення, якщо виникає загроза його життю або здоров’ю, а також матеріальних і культурних 
цінностей, якщо виникає загроза їх пошкодження або знищення. 

Як діяти при проведенні евакуації? 
 

Перед повідомленням про порядок та початок евакуації буде подано звуковий сигнал «УВАГА, ВСІМ!» 
– сирени і переривисте звучання електросирен. 

Почувши цей сигнал, негайно увімкніть радіоприймач або телевізор і слухайте повідомлення про 
надзвичайну ситуацію та порядок дій. Тим, хто знаходиться на вулиці, слід зайти в установу, магазин, де 
попросити зробити теж саме. 

На кожний випадок надзвичайних ситуацій підготовлено різні варіанти повідомлень, які потім, з 
урахуванням конкретних подій, корегуються. 

Уподовж 5 хвилин після подачі звукових сигналів передається мовна інформація про надзвичайну 
ситуацію. Вислухавши повідомлення, кожний громадянин повинен діяти без паніки і метушні у 
відповідності з отриманими вказівками. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПІДГОТУЙТЕСЯ: при виході з собою упакуйте в герметичні пакети та складіть у валізу документи, 
цінності та гроші, предмети першої необхідності, ліки, мінімум білизни та одягу, запас питної води та 
консервованих продуктів на 2-3 доби, найпростіші засоби санітарної обробки та гігієни.   Дітям    
дошкільного віку вкласти в кишеню або пришити до одягу записку, у якій вказати прізвище, ім’я та  по 
батькові  дитини та батьків і домашню адресу. 
Обов’язково взяти з собою засоби індивідуального захисту (протигази, респіратори, марлеві пов’язки). 
 Перед виходом з будинку вимкніть джерела електро-, водо- і газопостачання, візьміть підготовлені речі. 
На збірних пунктах  евакуації уважно слухайте та чітко виконуйте всі розпорядження посадових осіб 
органів з евакуації та органів охорони громадського порядку. 

  
  

УВАГА, ВСІМ!  

Навчально-методичний центр цивільного захисту 
та безпеки життєдіяльності міста Києва 

 
 

Якщо сигнал застав вас у транспорті, громадському місці 
– необхідно уважно і спокійно вислухати повідомлення, 
визначитись, де поблизу знаходяться найближчі укриття, 
якнайшвидше добратися туди й укритися в них.  

ПАМ’ЯТАЙТЕ! 
Висока організованість та дисципліна кожного 
громадянина – головне під час евакуації! 

Загальні правила: 
 Попередьте сусідів, надайте 
допомогу інвалідам, дітям та 
людям похилого віку. 
 Уточніть місце найближчого 
укриття (приміром, підвальне 
приміщення, метрополітен, 
паркінг). 

http://www.rada.cherkassy.ua/_upload/punkti_evakuacii.pdf

