
     

ПАМ’ЯТКА   НАСЕЛЕННЮ 
 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

В Єдиній державній системі цивільного захисту України  оповіщення 

населення передбачає насамперед ( у випадку будь-якого виду небезпеки) 

увімкнення електричних сирен, переривчастий звук яких означає єдиний сигнал 

«УВАГА ВСІМ!» 
 

Порядок  оповіщення  населення  за  сигналом  «УВАГА  ВСІМ!» 
 

Основним способом оповіщення населення про надзвичайну ситуацію є 

передача інформації з використанням державних мереж радіо та телевізійного 

мовлення. 

Для привернення уваги населення, перед озвученням інформації, вмикаються 

сирени, виробничі гудки та інші сигнальні засоби, які означають сигнал «Увага 

всім!», після якого негайно приводяться в готовність радіотрансляційні вузли, 

радіомовні і телевізійні станції, вмикаються мережі зовнішньої звукофікації. 

За сигналом «УВАГА ВСІМ!» населення зобов’язане увімкнути 

радіотрансляційні та телевізійні приймачі для прослуховування нагального 

повідомлення. 

Тексти повідомлень передаються протягом 5 хвилин державною мовою а також 

мовою, якою користується більшість населення в регіоні. 
 

СПОСОБИ  ДОВЕДЕННЯ  СИГНАЛУ: 

 
 

Почувши звуки електросирен, 

виробничих гудків, інших 

 сигнальних засобів, кожний  

громадянин зобов’язаний: 
 

1. Увімкнути радіоприймач, телевізор.  
 

2. Уважно прослухати звернення до 

населення, яке пролунає після 

відключення сирен, гудків тощо. 
 

3. Продумати і виконати усі рекомендації, 

     що пропонуються. 
 

4. Винайти можливість сповістити про 

отриману інформацію сусідів чи 

знайомих, а при необхідності надати їм 

допомогу. 

 
 

 
 

  

 



 

 

 

 

 
 

 

   

ЯЯЯкккщщщооо      вввиии      зззнннааахххооодддииитттееесссььь      ввв      пппррриииммміііщщщеееннннннііі:::   
   

    ппооччууввшшии  ссииггннаалл  ««УУввааггаа  ввссіімм!!»»((ззааввиивваанннняя  ссииррееннии,,  

ппееррееррииввччаассттіі  ггууддккии  ппііддппррииєєммссттвв,,  ссииггннааллии  

ттррааннссппооррттнниихх    ззаассооббіівв  )),,  ннееггааййнноо  ууввііммккннііттьь  ррааддііоо,,  

ттееллееввііззоорр;;  
 

 
 

  уувваажжнноо  ссллууххааййттее  ііннффооррммааццііюю  ппрроо  ооббссттааннооввккуу,,  

ррееккооммееннддааццііїї  ппрроо  ппоорряяддоокк  ддіійй  уу  ддаанніійй  ННСС;;  

  ннее  ккооррииссттууййттеессяя  ббеезз  ппооттррееббии  ттееллееффоонноомм,,  щщообб  ннее  

ппррооппууссттииттии  вваажжллииввіі    ппооввііддооммллеенннняя;;    

  ззббееррііггааййттее  ссппооккіійй,,  ууннииккааййттее  ппааннііккии,,  ппррии  ннееооббххііддннооссттіі  

ннааддааййттее  ддооппооммооггуу  ііннввааллііддаамм,,    ддііттяямм,,  ллююддяямм    ппооххииллооггоо    

ввііккуу;;                                                  

  ззааччииннііттьь  ввііккннаа  ттаа  ввііддііййддііттьь  ввіідд  нниихх  ппооддаалліі;;  

  ввииммккннііттьь    ееллееккттррооппооссттааччаанннняя  ,,  ввооддооппооссттааччаанннняя  ттаа    

ггааззооппооссттааччаанннняя;;  

  ззббееррііттьь  ддооккууммееннттии,,  ооддяягг,,  ннееооббххіідднніі  ррееччіі,,  ммееддииккааммееннттии,,  

ппррооддууккттии  ххааррччуувваанннняя,,  ппииттннуу  ввооддуу;;  

  ппееррееййддііттьь  уу  ббееззппееччннее  ммііссццее,,    ппррооссллууххааййттее  ііннффооррммааццііюю  

щщооддоо  ппооддааллььшшооггоо    ппоорряяддккуу  ддіійй..  
   

ЯЯЯкккщщщооо      вввиии      зззнннааахххооодддииитттееесссььь      нннааа      вввууулллииицццііі:::   
  ппооччууввшшии  ссииггннаалл  ««УУввааггаа  ввссіімм!!»»,,  яяккннааййшшввииддшшее  ппрряяммууййттее  

ддоо  ннааййббллиижжччооїї  ууссттааннооввии  ччии  ззааккллааддуу,,  ддее  єє  ррааддііоо,,    

ррааддііооттррааннсслляяццііййнніі  ччии    ттееллееввііззііййнніі  ппррииййммааччіі;;  

  уувваажжнноо  ппррооссллууххааййттее  ііннффооррммааццііюю    ттаа  ррееккооммееннддааццііїї  ппрроо  

ппоорряяддоокк  ддіійй  уу  ддаанніійй  ННСС;;  

  ззббееррііггааййттее  ссппооккіійй,,  ууннииккааййттее  ппааннііккии,,  ддііййттее,,  ввііддппооввіідднноо  ддоо  

ооттррииммаанниихх  ррееккооммееннддаацціійй..  
 
 

 


