


І. Загальні правила поведінки 

Якщо Ви потрапили до події, пов’язаної із загрозою та виникненням надзвичайної 

ситуації соціального та воєнного характеру, то необхідно: 

- Зберігати особистий спокій, не реагувати на провокації; 

- Не сповіщати про свої майбутні дії (плани) малознайомих людей; 

- Завжди мати при собі документ (паспорт), що засвідчує особу, відомості про групу 

крові, можливі проблеми зі здоров’ям (алергію на медичні препарати тощо); 

- Знати місце розташування захисних споруд цивільної оборони поблизу місця 

проживання, роботи, навчання, місцях частого відвідування (магазини, базар, 

дорога до роботи, медичні заклади тощо). Без необхідності старатися якнайменше 

знаходитися поза місце проживання, роботи, навчання та малознайомих місцях; 

- При виході із приміщень, пересуванні сходами багатоповерхівок або до споруди 

цивільної оборони (сховища) дотримуватися правила правової руки (як при русі 

автомобільного транспорту) з метою уникнення тисняви. Пропускати вперед та 

надавати допомогу жінкам, дітям, людям поважного віку та інвалідам, що значно 

скоротить терміни зайняття укриття; 

- Уникати місць скупчення людей; 

- Не вступати у суперечки з незнайомими людьми, уникати можливих провокацій; 

- У раз отримання будь-якої інформації від органів державної влади про можливу 

небезпеку або заходи щодо підвищення безпеки передавати її іншим людям (за 

місцем проживання, роботи, навчання тощо); 

- При появі озброєних людей, військової техніки, заворушень негайно покидати цей 

район; 

- Якщо невідомі вам особи не орієнтуються на місцевості, розмовляють з акцентом, 

мають не характерну зовнішність, вдаються до протиправних і провокаційних дій 

необхідно негайно інформувати органи правопорядку, місцевої влади, військових; 

-  У разі потрапляння у район обстрілу необхідно сховатися у найближчу захисну 

споруду цивільної оборони, сховище (укриття). У разі відсутності пристосованих 

сховищ, для укриття використовувати нерівності рельєфу (канави, окопи, 

заглиблення від вибухів тощо). У разі раптового обстрілу та відсутності поблизу 

споруди цивільного захисту, сховища і укриття – лягти на землю головою в 

сторону, протилежну вибухам. Голову прикрити руками (за наявності, для 

прикриття голови використовувати валізу або інші речі). Не виходьте з укриття до 

кінця обстрілу; 



- Надавати першу допомогу іншим людям у разі їх поранення. Викликати швидку 

допомогу, представників ДСНС України, органів правопорядку за необхідності 

військових; 

- У разі, якщо Ви стали свідком поранення або смерті людей, протиправних до них 

дій (арешт, викрадення, побиття тощо) постарайтеся з’ясувати та дізнатися як 

найбільше інформації про обставини події для надання допомоги, пошуку, 

встановлення особи тощо. Необхідно пам’ятати, що Ви самі або близькі Вам люди, 

також можуть опинитися у скрутному становищі і будуть потребувати допомоги. 

2. Характеристика можливої обстановки в районі коледжу при виникненні 

надзвичайної ситуації 

В районі розміщення Коледжу ВНЗ «Київський університет ринкових 

відносин» можуть виникнути наступні надзвичайні ситуації:  

 катастрофічне затоплення території при зруйнуванні греблі Київської ГЕС; 

 надзвичайні ситуації природного характеру: руйнування споруд в наслідок 

землетрусу, зсувів, обвалів, сильний дощ, снігопад, дуже сильний мороз, спека;  

 надзвичайні ситуації техногенного характеру: вибух в будівлі, пожежа, 

розлив хімічної небезпечної речовини; 

 надзвичайні ситуації воєнного характеру: загроза авіаційного або ракетного 

удару, хімічного або радіаційного зараження в наслідок бойових дій, застосування 

супротивником звичайних та заборонених видів зброї. 

3. Порядок оповіщення адміністрації та персоналу про загрозу виникнення  

надзвичайних ситуацій 

3.1. Оповіщення адміністрації, працівників та студентів щодо надзвичайних ситуацій 

проводиться за заздалегідь розробленою схемою.  

3.2. Керівників підрозділів коледжу у неробочий час оповіщає директор коледжу. 

Залежно від обстановки оповіщається й решта персоналу.  

3.3. У робочий час персонал оповіщається про надзвичайну ситуацію:  директором, 

інспектором відділу кадрів. 

3.4. Крім того при отриманні інформації про надзвичайну ситуацію черговий 

охоронець вмикає електросирени міської системи оповіщення. Протяжне  звучання 

сирен в продовж 20-30 хв. означає подачу сигналу «Повітряна тривога»,  

переривчасте звучання сирен більше 4-х циклів означає подачу сигналу «Хімічна  

(радіаційна) загроза». Переривчасте звучання сирен менше 4-х циклів означає 

подачу сигналу «Відбій тривозі». 



В додатках Telegram та Wiber в групах «Сирена!» надається інформація щодо 

оповіщення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації.  

3.5. Кожний працівник та студент повинен знати сигнали оповіщення цивільного 

захисту та вміти правильно діяти в умовах загрози та виникнення надзвичайних 

ситуацій. 

4. Порядок дій персоналу при отриманні сигналу «Повітряна тривога»  

4.1. До початку роботи закладу, необхідно: 

1) розробити та довести до відома працівників локальну інструкцію про порядок дій 

працівників на випадок «повітряної тривоги» та надзвичайної ситуації через воєнні 

дії; 

2) розробити маршрут евакуації до найближчого укриття як для персоналу, 

студентів, так і для відвідувачів. Довести маршрут до відома працівників, та 

розмістити інформацію для відвідувачів про найближче укриття ; 

3) призначити відповідальних осіб за оповіщення, евакуацію, збереження майна та 

інші передбачені інструкцією дії, а також порядок і графік чергування на випадок 

відмови або неможливості сторонніх осіб та відвідувачів полишити заклад.  

4.2. Дії під час «Повітряної тривоги»: 

1) забезпечити негайне оповіщення персоналу та студентів про повітряну тривогу, 

інші надзвичайні ситуації. Не забувайте про осіб, що мають особливі потреби  – не 

чують, погано чують, мають проблеми із зором, не бачать, пересуваються на візках ; 

2) за наявності небезпеки (включення електросирен, вибухи, пожежа внаслідок 

обстрілу): 

- організувати негайну евакуацію персоналу та студентів затвердженими шляхами 

евакуації, повідомити про найближче укриття, яке знаходиться  в підвальному 

приміщенні будівлі коледжу за адресою вул. Березняківська, 26-Б: 

- повідомити про надзвичайну ситуацію відповідні служби (ДСНС, поліція, швидка 

допомога), керівника (власника); 

- організувати зустріч нарядів рятувальних служб;  

- надати домедичну допомогу постраждалим. 

3) У разі припинення роботи та переміщення працівників в укриття або у випадку 

евакуації, відповідальним працівникам господарської служби університету, 

забезпечити виконання розпоряджень військової (місцевої) адміністрації, органів 

ДСНС, локальної інструкції, зокрема, відключення систем живлення збереження 

матеріальних цінностей. 

 



5. Укриття персоналу та студентів в захисних спорудах цивільного захисту 

5.1. Найближче укриття знаходиться в підвальному приміщенні будівлі коледжу за 

адресою вул. Березняківська, 26-Б. 

6. Збереження матеріальних цінностей у період загрози та виникнення 

надзвичайних ситуацій 

6.1. Усі керівники структурних підрозділів коледжу повинні вжити необхідних 

заходів щодо зберігання матеріальних цінностей при загрозі або виникненні 

надзвичайних ситуацій. 

6.2. Заходи із захисту від надзвичайних ситуацій або з ліквідації їхніх наслідків 

повинні враховувати необхідність попередження або зменшення можливих збитків 

коледжу. 

6.3. Визначити відповідальних осіб із поміж працівників коледжу за організацію 

охорони майна під час захисту від надзвичайних ситуацій або ліквідації їхніх 

наслідків. 

7. Особливості дій працівників при деяких надзвичайних ситуаціях  

7.1. При загрозі хімічного зараження оповіщаються всі працівники та студенти, які 

знаходяться на території коледжу. 

7.2. Вентиляційні установки та кондиціонери терміново виключаються, 

закриваються вікна, двері, кватирки, приміщення герметизуються. Вихід із будівлі й 

вхід до неї припиняється до особливого розпорядження адміністрації.  

7.3. Працівникам та студентам видаються засоби індивідуального захисту, одночасно 

вживаються заходи із забезпечення ватно-марлевими пов'язками. 

7.4. Відповідальні за забезпечення герметизації приміщень  покладається на 

чергового та керівників структурних підрозділів коледжу, за якими закріплені 

відповідні кабінети, аудиторії та інші приміщення, за забезпечення працівників та 

студентів засобами індивідуального захисту відповідальність покладається на 

мед.працівника коледжу. 

7.5. При виявленні у приміщенні, де укриваються працівники  та студенти, 

небезпечної хімічної речовини працівники  та студенти повинні вийти в сусідній зал 

сховища або з дозволу адміністрації залишити зону зараження. Виходити із зони 

необхідно тільки у засобах індивідуального захисту та рухатися в напрямку, 

перпендикулярному напрямку вітру. 

7.6. При виникненні пожежі всі працівники та студенти зобов'язані суворо 

виконувати вимоги Інструкції з пожежної безпеки, евакуацію проводити згідно з 

Планом евакуації. 




