
ПАМ’ЯТКА НАСЕЛЕННЮ  

СИГНАЛИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Включення електросирен означає подачу сигналу "Увага всім!" 

Це попереджувальний сигнал, який звертає увагу населення на 

те, що необхідно включити всі наявні засоби радіомовлення і 

телебачення та прослухати відповідну мовну інформацію про те, що сталося. 

Сигнали (інформація) під час екстремальних обставин мирного часу 
 

Вид інформації Засіб подачі інформації Дії при отриманні інформації 

Загроза затоплення 

Подається озвученням 

тексту по радіо, 

телебаченню з 

дублюванням іншими 

засобами зв'язку та 

оповіщення 

Взяти документи, гроші, необхідні речі, продукти 

харчування і терміново вийти на незатопляєму 

територію 

Аварія на хімічно- 

небезпечному об'єкті 

Взяти документи, гроші, зачинити двері, вікна і 

вийти у безпечну зону, вказану штабом 

цивільного захисту 

Аварія з викидом 

радіоактивного 

зараження 

Загерметизувати приміщення, джерела 

водопостачання, продукти харчування. Діяти 

згідно вказівок штабу цивільного захисту 

Загроза вибуху на 

складі вибухових 

речовин 

Населенню вимкнути світло, газ, воду, взяти 

документи, гроші, запас продуктів харчування, 

води, засоби індивідуального захисту і сховатися 

в укриттях, сховищах, підвалах, льохах та 

погребах чи на місцевості (балках, ямах). 

Службовцям та робітникам припинити роботу і 

сховатися в захисних спорудах 
 

 

Сигнали (інформація) під час екстремальних обставин воєнного часу 
 

Вид інформації Засіб подачі інформації Дії при отриманні інформації 

Радіаційна 

небезпека Подається по радіотрансляційній 

мережі і іншими засобами зв'язку з 

дублюванням частих ударів по 

звуковідтворюючим предметм 

Перевірити герметизацію приміщень, стан вікон 

та дверей, загерметизувати продукти харчування, 

зробити запас питної води. Вимкнути 

електронагрівальні прилади. Діяти згідно до 

вказівок штабу цивільного захисту 

Хімічна 

тривога 

Повітряна 

тривога 

Подається озвученням тексту по 

радіо, телебаченню і іншими 

засобами зв'язку, з дублюванням 

частими переривистими сигналами 

об'єктової електрозвукової 

сигналізації 

Населенню вимкнути світло, газ, воду, взяти з 

собою документи, гроші, запас продуктів 

харчування, питної води, засоби індивідуального 

захисту і сховатися в укриттях, сховищах, 

підвалах, льохах та погребах чи на місцевості 

(балках, ямах). Робітникам та службовцям 

припинити роботу і сховатися в захисних 

спорудах. 

Відбій 

повітряної 

тривоги 

Подається по радіотрансляційній 

мережі та іншими засобами зв'язку 

Всім повернутися на робочі місця або 

помешкання. Бути уважними щодо повідомлень 

штабу цивільного захисту 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 

 


