


Надзвичайна ситуація – порушення нормальних умов життя і
діяльності людей на об`єкті або території, спричинене аварією,
катастрофою, стихійним лихом чи іншою небезпечною подією, яка
призвела (може призвести) до загибелі людей та / або значних
матеріальних втрат.

Рівень надзвичайної ситуації визначається від її обсягів, кількості
постраждалих і загиблих, обсягів технічних і матеріальних ресурсів,
необхідних для ліквідації її наслідків. Існують такі рівні надзвичайних
ситуацій: державний, регіональний, місцевий, об’єктовий.

Види надзвичайних ситуацій розрізняють за їхнім характером:

техногенні, природні, соціальні та воєнні.









можно купить  ЗАГАЛЬНІ ПОРАДИ:

При появі озброєних людей, військової техніки, заворушень
негайно покиньте небезпечний район, якщо маєте таку
можливість;

Намагайтеся якнайменше знаходитись поза житлом, роботою
або навчальним закладом, зменшіть кількість поїздок без
важливої причини, уникайте місць скупчення людей;

 Дізнайтеся, де розташовані сховища та укриття, найближчі до
вашої оселі, роботи та місць, які ви часто відвідуєте;

Завжди носіть з собою документ, що посвідчує особу. Гроші і
документи тримайте в різних місцях ― так ви матимете
більше шансів їх вберегти. Також бажано мати при собі
відомості та контактні дані рідних.



ЩО РОБИТИ ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ СИГНАЛУ
«УВАГА ВСІМ»

Якщо ви почули звуки сирен, переривчасті гудки підприємств або звуки
гучномовця, що тривають протягом кількох хвилин, це означає
попереджувальний сигнал «УВАГА ВСІМ».

 Увімкніть телебачення або радіо: інформація передається
офіційними каналами протягом 5 хвилин після сигналу (бажано
мати вдома радіоприймач та дізнатись хвилі місцевого радіо,
оскільки мобільний зв’язок та інтернет можуть бути відключені);

 Прослухавши повідомлення, виконуйте інструкції;

 Залишайте теле‐і радіоканали увімкненими – через них може
надходити подальша інформація.



ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ МОЖЛИВІ 
НАСТУПНІ ВАРІАНТИ ДІЙ:

ЗАЛИШАТИСЯ ВДОМА.

При цьому необхідно
пристосувати своє житло.

Якщо ви почули тривожну
сирену, але розумієте, що
не встигнете до
бомбосховища, та живете
на поверхах вище п’ятого,
є сенс спуститися на
перший поверх і «залягти»
вже там, бо відносно
часто снаряди влучають у
останні поверхи будівель.

ПЕРЕЙТИ ДО УКРИТТЯ АБО 
ЕВАКУЮВАТИСЯ В ІНШИЙ РАЙОН.

Перед виходом з будинку
перекрийте газо‐, електро‐
та водопостачання, зачиніть
вікна і вентиляційні отвори.
Візьміть з собою
індивідуальні засоби захисту
дихання і найнеобхідніші речі.
Прямуйте до укриття або на
збірний евакуаційний пункт.
Допоможіть тим, хто
потребує допомоги.



ЯКЩО ОБСТРІЛ ЗАСТАВ ВДОМА: 

Найбезпечніші місця – це кімнати без вікон із несучими стінами,
зазвичай, це ванні кімнати. Шукайте найглухіший простір у
вашому будинку, подалі від вікон і дверей, лягайте впритул у
підлогу й захищайте руками голову.

.
Коли обстріл припинився, потрібно швидко оцінити ситуацію.
Можливо, слід з усіх ніг забиратися з будинку, бо є ризик обвалу,
чи почати збирати речі й вже потім йти у бомбосховище.

Якщо ваше житло перебуває в зоні регулярних збройних
зіткнень, потрібно зміцнити вікна (наприклад, клейкою плівкою)
― це допоможе уникнути розльоту уламків скла. Бажано
закрити вікна, наприклад, мішками з піском або масивними
меблями.



ЯКЩО Ж ОБСТРІЛ ЗАСТАВ ВАС НА ВУЛИЦІ:

найперше – впасти на землю, закрити руками голову.

Далі по можливості варто переповзти до найближчого
бордюра, стінки, ями.
Одні з кращих захистів на вулиці – бетонні стіни, земляні
насипи, але зберігається найважливіший принцип – подалі від
скла.
Не виходьте з укриття, не почекавши хоча б 10 хвилин після за‐
вершення обстрілу, адже після залпу зазвичай ведеться
уточнення результатів стрільби і коригування вогню або зміна
позиції.



В ЖОДНОМУ РАЗІ НЕ ВАРТО:
 наближатися до вікон, якщо почуєте постріли;

 спостерігати за ходом бойових дій, стояти чи перебігати під обстрілом;

 сперечатися з озброєними людьми, фотографувати і робити записи у їхній
присутності;

 демонструвати зброю або предмети, схожі на неї;

 підбирати покинуту зброю та боєприпаси;

 торкатися вибухонебезпечних та підозрілих предметів, намагатися
розібрати їх чи перенести в інше місце ― натомість негайно повідомте
про їхнє розташування територіальним органам ДСНС та Національній
поліції за телефоном «101»та «102»;

 носити армійську форму або камуфльований одяг ― краще вдягайте одяг
темних кольорів, що не привертає уваги, і уникайте будь‐яких символів,
адже вони можуть викликати неадекватну реакцію.



В разі евакуації або переходу до безпечнішого району вам
знадобляться найнеобхідніші речі. Заздалегідь підготуйте

найважливіше:

Обов’язково у вашому экстренному рюкзаку:
 документи, 
 готівкові гроші,
 вода, їжа (рекомендовано на 3 доби)
 змінний одяг у залежності від пори року,
 аптечка, 
 засоби гігієни, 
 засоби комунікації: мобільний зв’язок, супутниковий телефон за 

наявності або радіо,
 ніж. 

Ви маєте бути якомога більш мобільними.
Складіть речі у місткий, зручний рюкзак і тримайте його напоготові. В 
разі надзвичайної ситуації це скоротить час на збори.



ЩО МАЄ БУТИ В АПТЕЧЦІ

 Запас медичних препаратів , які ви приймаєте на постійній 
основі, на 3‐5 днів;

 Жарознижувальні, протизапальні, антигістамінні препарати 
в розрахунку на членів сім’ї;

 Антибіотик широкого спектру дії; 
 Перев’язувальний матеріал (бинти, лейкопластир, марлеві 

серветки, еластичний бинт);
 Для обробки ран (спиртовий антисептик для рук, мазь з 

антибіотиком, широкий відріз тканини по типу «косинки»);
 Гумові рукавички;
 Засоби для зупинки кровотечі —турнікет, кровоспинний 

бинт з гемостатичним засобом.



Під час перебування в коледжі, почувши сигнал 
«УВАГА ВСІМ» студенти повинні:

 Швидко і організовано зайти в аудиторію згідно з розкладом 
занять;

 Уважно слухати і виконувати всі розпорядження викладача;

 Організовано слідувати, в разі потреби, до пункту збору 
(евакуації);

 Допомогти викладачу швидко провести перекличку;

 Діяти згідно з отриманими повідомленнями.



Евакуація з будівлі необхідна, якщо будівля закладу 
освіти є небезпечною для людей, які там перебувають.

Правила евакуації для студентів:

 Не говори – щоб чути викладача
 Не біжи – щоб не постраждати
 Не штовхайся – щоб не постраждали інші
 Не повертайся –щоб залишатися в безпеці

Кожен студент має знати адреси захисних споруд цивільного 
захисту біля власного дому та місця навчання!!!



При отриманні розпорядження щодо евакуації 
студентам необхідно:

1. Дотримуватися всіх вказівок 
викладача;

2. Спокійно, без паніки
залишати кабінети, службові
приміщення;

3. Слідувати до найближчого
евакуаційного виходу (сходової
клітини) за знаками напрямку
руху;

4. Не скупчуватись та без потреби не
зупинятись на шляхах евакуації;

5. Не загромаджувати та не блокувати
шляхів евакуації;

6. Під час евакуації не залишатися у
будівлі;

7. Уразі наявності інформації про осіб, які
залишились або могли залишитись у
будівлі коледжу повідомити про це
викладача.

Пам’ятайте про правила: не говори. Не
біжи. Не штовхайся. Не повертайся.



ОБЛІК
ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ)

м. НІЖИНА

СХОВИЩА

Назва підприємства (установи) –
балансо ‐утримувача (власника)

Обліковий номер Адреса розташування місткість, осіб

1 2 3 4 5

1 Ніжинська міська рада 95701 Пл. І.Франка,1 240

2 ДП НВК «Прогрес» 95702 Н.Шлях,29 630

3 ДП НВК «Прогрес» 95703 Н.Шлях,29 800

4 ДП НВК «Прогрес» 95704 Н.Шлях,29 800

5 ДП НВК «Прогрес» 95705 Н.Шлях,29 1300

6 ДП НВК «Прогрес» 95706 Н.Шлях,29 1220

7 ДП НВК «Прогрес» 95707 Н.Шлях,29 1200

8 Ніжинська міська рада 95708 Н.Шлях,19а 200



Протирадіаційні укриття

№ 
з/п

Назва підприємства (установи) –
балансоутримувача (власника

Обліковий номер Адреса розташування місткість, осіб

1 2 3 4 5

1 Ніжинська міська рада, КП «СЄЗ» 95712 Покровська,8 425

2 ПП Бунчук В.В. 95713 Московська, 3а 50

3
Ніжинська міська рада, Управління 
культури та туризму

95715 Пл. Заньковецької,8 370

4
Ніжинська міська рада, КП «СЄЗ»

95718 Успенська,3а 50

5
Ніжинська міська рада, КП «СЄЗ»

95719 Гребінки,21 150

6
Ніжинська міська рада, КП «СЄЗ»

95720 Шевченка,4а 200

7
Ніжинська міська рада, КП «СЄЗ»

95721 Гребінки,20 100

8 ПП Соловей М.М. 95722 Гоголя,2а 50

9 АППБ «Аваль» 95723 Московська,2 50

10 Ніжинська ОДПІ 95724 Пл. Поштова,2 270



Протирадіаційні укриття

11
КВНЗ «Ніжинський коледж культури і 
мистецтв»

95726 Братів Зосим,10Б 100

12
КЛПЗ «Ніж. міська лікарня ім М. 
Галицького

95727 Московська,21 100

13 НДУ ім М.Гоголя 95729 Богуна,1/2 80

14 НДУ ім М.Гоголя 95730 Пл. І.Франка,2 80

15 НДУ ім М.Гоголя 95731 Графська,2 80

16 НДУ ім М.Гоголя 95732 Графська,2/1 80

17 КЛПЗ «НЦМЛ ім М. Галицького 95733 Московська,21 270

18 ПП Герасименко І.К. 95736 Синяківська,79

19 Ніжинська міська рада, КП «СЄЗ» 95738 Гоголя,2а/28 50

20 ПП Мамедова Л.В. 95739 Овдіївська,1 50

21
КВНЗ «Ніжинський коледж культури і 
мистецтв»

95740 Овдіївська,49 370



Протирадіаційні укриття

22 Ніжинська міська рада, КП «СЄЗ» 95741 Шевченка,101 250

23
РЦТ №233Чернігівська філія 
ПАТУкртелеком

95742 Московська, 5А 90

24 Ніжинська міська рада, КП «СЄЗ» 95745 Незалежності,40 320

25 Ніжинська міська рада, КП «СЄЗ» 95749 Л.Толстого, 33Б 500

26 Ніжинська ЕГДС 95751 Носівський Шлях,19 200

27 ПАТ «Ніжинський жиркомбінат» 95753 Прилуцька,2 50

28 ПАТ «Ніжинський жиркомбінат» 95754 Прилуцька,2 50

29 ПАТ «Ніжинський жиркомбінат» 95755 Прилуцька,2 50

30
РЦТ №233 Чернігівська філія 
ПАТУкртелеком

95758 Пл. Заньковецької,4 80

31 Ніжинська міська рада, КП «СЄЗ» 95762 Незалежності,19 140

32 ДПРЧ‐16 95763 Студентська,2 70



Протирадіаційні укриття

33 Ніжинська міська рада, КП «СЄЗ» 95764 Корчагіна,5 300

34 Ніжинська міська рада, КП «СЄЗ» 95765 Овдіївська,19 200

35 ФОП Оропай І.В. 95768 Московська,3А 100

36 ДП «Критий ринок Прогрес» 95770 Шевченка,21 455

37 ЗОШ №10 Управління освіти 95772 Московська,54 150

38 Гімназія №3 Управління освіти 95773 Московська,6А 1200

39 ЗОШ №15 Управління освіти 95774 Об’їзджа,123 1700

40 ТОВ « НМЗ» 95776 Незалежності,16 250

41 Ніжинська міська рада, КП «СЄЗ» 95779 Овдіївська,1 100

42 ДНЗ «Ніж проф аграр ліцей 95782 Незалежності, 5А 400

43 ПрАТ «Завод Ніжинсільмаш» 95786 Шевченка,109 300



Протирадіаційні укриття

44 Ніжинська міська рада, КП «СЄЗ» 95788 Озерна,21 180

45 ПП Тесленко О.А. 95792 Московська,3А/3 170

46 Відділ орендних відносин 95793 Шевченко,21Ж 180

47 Ніжинська міська рада, КП «СЄЗ» 95794 Озерна,19 300

48 Ніжинська дистанціяколії(ПЧ‐5) 95798 Вокзальна,27 250

49 Ніжинська міська рада, КП «СЄЗ» 95799 Московська,13Б 200

50 ДНЗ «Ніж проф аграр ліцей 95807 Незалежності, 46 720

51 ЖБКПрогресовець‐2 95808 Обїзджа,114/1 300

52 НВК№16 Престиж Управління освіти 95810 3‐ій МКР,11 1300

53 ЗОШ с. Кунашівка Управління освіти 93670
С.Кунашівка, вул. 
Незалежності37

200



ТЕЛЕФОНИ РЯТУВАЛЬНИХ ТА АВАРІЙНИХ СЛУЖБ

112 – єдиний номер виклику всіх служб екстреної допомоги. 
Зателефонувавши за цим номером, диспетчер викличе бригаду 
потрібної служби.
101 – Пожежна допомога
102 – Поліція
103 –Швидка медична допомога
104 – Аварійна служба газової мережі


