
Сигнали оповіщення населення в мирний час: 

 «Аварія на атомній станції»; 
 «Аварія на хімічно небезпечному об'єкті»; 
 «Землетрус»; 
 «Повінь»; 
 «Штормове попередження» та інші. 

Сигнали оповіщення населення у воєнний час: 

 «Повітряна тривога»; 
 «Відбій повітряної тривоги»; 
 «Радіаційна небезпека»; 
 «Хімічна тривога». 

При застосуванні агресором біологічної зброї населенню буде надана інформація 
про ці дії. Успіх захисту населення залежатиме від дисциплінованості, своєчасної та 
правильної поведінки, суворого дотримання рекомендацій і вимог органів цивільного 
захисту. 

2. Зразки текстів повідомлень цз Під час повітряної небезпеки 

«УВАГА! Говорить штаб цивільного захисту. 

ГРОМАДЯНИ! Повітряна тривога! 

Відключіть світло, газ, воду, нагрівальні прилади. Візьміть засоби індивідуального 
захисту, документи, запас продуктів і води. Попередьте сусідів, за необхідності 
допоможіть хворим і людям похилого віку вийти на вулицю. 

Якнайшвидше дійдіть до захисної споруди або заховайтеся на місцевості. 

Зберігайте спокій і порядок. Будьте уважні до повідомлень штабу цивільного 
захисту» 

Під час аварії на хімічно небезпечному об'єкті 

«УВАГА! Говорить штаб цивільного захисту. 

ГРОМАДЯНИ! Сталася аварія на ___________________ із викидом сильнодіючих 
отруйних речовин 

Хмара зараженого повітря розповсюджується в 
напрямі___________________________________________________ . 

+У зв'язку з цим населенню, що проживає по вулицях необхідно знаходитись у при-
міщеннях, провести додаткову герметизацію своїх квартир (будинків). Населенню, 
що проживає по вулицях ________________________________ негайно покинути 
житлові будинки, приміщення установ, підприємств, організацій і вийти в район 
__________________________________________. 

Про одержану інформацію оповістити сусідів. На далі діяти відповідно до вказівок 
штабу цивільного захисту». 



Під час аварії на атомній станції 

«УВАГА! Говорить штаб цивільного захисту. 

ГРОМАДЯНИ! Сталася аварія на ___________________ атомній станції. В районі 
_________________________передбачається випадання радіоактивних опадів. У 
зв'язку з цим населенню, яке проживає у вказаних районах, необхідно знаходитися у 
приміщеннях. Провести додаткову герметизацію житлових приміщень. 

Прийняти йодистий препарат. Скласти у поліетиленові пакети документи, 
гроші, коштовності, комплект верхнього одягу до сезону, харчові продукти на дві-
три доби. 

При оголошенні евакуації організовано зайняти місце в поданому до вашого 
будинку транспорті. Дотримуйтеся спокою та організованості». 

Тексти передаються протягом 5 хвилин. Почувши сигнал сповіщення цивільної 
оборони, дійте швидко, але без паніки. Пам'ятайте: у цих умовах дорога кожна 
хвилина! Оповіщення населення покладається на оперативних чергових відповідних 
територіальних органів цивільного захисту та надзвичайних ситуацій. 

 


