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ХАРАКТЕРИСТИКА НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ

 Надзвичайна ситуація –
обстановка на певній
території, що склалася в 
результаті аварії, 
небезпечного природного 
явища, катастрофи, стихійного
або іншого нещастя, які
можуть спричинити або
спричинили людські жертви, 
збиток здоров'ю людей або
навколишньому природному 
середовищу, значні
матеріальні втрати й
порушення умов 
життєдіяльності людей.



ПАМ’ЯТКА
 Не панікуйте і не піддавайтеся паніці!

 Закликайте оточуючих до спокою!



ПАНІКА В БУДЬ-ЯКІЙ НАДЗВИЧАЙНІЙ

СИТУАЦІЇ:

 викликає неусвідомлені дії, що призводять до 

тяжких наслідків.

 затруднює дії рятувальників, пожежних, 

медпрацівників та інших фахівців.



 Пожежа – це неконтрольоване горіння поза 

спеціальним вогнищем, що розповсюджується. 

Щорічно від пожеж стається безліч нещасних

випадків, завдаються значні матеріальні втрати.



АЗБУКА ДІЙ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖІ

 Під час пожежі
необхідно
остерігатися високої
температури, 
задимленості та 
загазованості, 
обвалу конструкцій
будинків і споруд, 
вибухів
технологічного
обладнання і
приладів, падіння
обгорілих дерев, а 
також провалів. 
Небезпечно входити
в зону задимлення.



АЗБУКА ДІЙ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖІ

 Запам’ятайте: у всіх випадках, якщо ви в змозі, 

зателефонуйте «101» і викличте пожежну

команду.



АЗБУКА ДІЙ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖІ

 Якщо людина знає
правила безпеки
під час пожежі, 
вона в змозі не 
лише врятувати
своє життя, а й
надати допомогу
іншим людям та 
врятувати
матеріальні
цінності від вогню.



ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ І ДІЇ ПІД ЧАС ПОВЕНІ

 ПОВІНЬ - це значне затоплення місцевості в 
результаті підйому рівня води в річці, озері
або морі в період сніготанення, злив, вітрових
нагонів води, при заторах, і т.п. До особливого 
типу відносяться повені, викликані вітровим
нагоном води в устя річок.



ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ І ДІЇ ПІД ЧАС ПОВЕНІ

 Про загрозу повені (затоплення) населення оповіщається
завчасно. У період повеней радіотрансляційна мережа у 
квартирах повинна діяти цілодобово. З місць, яким загрожує
повінь, населення евакуюється. Підсилюють кріплення
окремих конструкцій, механізмів і обладнання. Коли вода 
почала підніматися, людей і матеріальні цінності, як правило, 
вивозять автотранспортом, худобу переганяють.



ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ І ДІЇ ПІД ЧАС ПОВЕНІ

 Потрапивши у воду, треба 
відразу ж пливти до 
найближчого незатопленого
місця. Слід бути дуже
уважним, щоб не вдаритись
об предмети, які можуть
бути під водою або плавати
поряд. У залитому водою 
чагарнику, густій високій
траві не варто робити різких
рухів, бо можна заплутатись
- краще пливти на спині. 
Якщо ногу судомить, треба 
випрямити її і за великий 
палець потягнути на себе.



ПРИ ЗАГРОЗІ УРАЖЕННЯ СТРІЛЕЦЬКОЮ

ЗБРОЄЮ.

 • Вимкніть світло, закрийте вікна та двері.

 • Закрийте штори або жалюзі (заклейте вікна паперовою стрічкою
навхрест) для зниження ураження осколками скла.

 • Займіть місце на підлозі в приміщенні, що не має вікон на вулицю
(комора, ванна, передпокій).

 • Інформуйте можливими засобами про небезпеку близьких і
знайомих.
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ПРИ ЗАГРОЗІ БОЙОВИХ ДІЙ

 • Закрийте штори або жалюзі (заклейте вікна паперовою
стрічкою). Вимкніть джерело живлення, закрийте воду і газ.

 • Візьміть документи, гроші і продукти, предмети першої
необхідності, медичну аптечку.

 • Негайно покиньте житлове приміщення, сховайтеся в укритті, 
попередивши про небезпеку сусідів. Надайте допомогу людям 
похилого віку і дітям.







Будьте уважні та 
бережіть себе!


