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ПІД ЧАС ОБСТРІЛУ 
СТРІЛЕЦЬКОЮ  
ЗБРОЄЮ:
 Під час стрілянини найкраще сховатися у захищеному приміщенні 

(наприклад, у ванній кімнаті або навіть у самій ванні). Коли це немож-
ливо, варто лягти, прикрившись предметами, які здатні захистити вас 
від уламків і куль. 

 Якщо ви потрапили під стрілянину на відкритому місці, краще впа-
сти на землю та закрити голову руками. Ефективним захистом буде 
будь-який виступ, навіть тротуар, заглиблення в землі або канава. 
Укриттям також може стати бетонна сміттєва урна або сходинки ґанку. 
Не намагайтеся сховатися за автомобілями або кіосками ― вони часто 
стають мішенями. 

 Де б ви не знаходились, тіло повинне бути у максимально безпеч-
ному положенні.  Згрупуйтеся, ляжте в позу ембріона. Розверніться 
ногами у бік стрілянини, прикривши голову руками та відкривши рот, 
щоб близький вибух не завдав шкоди барабанним перетинкам. Чекай-
те, поки стрілянина не вщухне, а пострілів не буде бодай протягом  
5 хвилин. 

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

ПІД ЧАС  
АРТОБСТРІЛІВ:
 Під час артилерійського, мінометного обстрілу або авіаційного на-

льоту не залишайтеся в під’їздах, під арками та на сходових клітках. 
Також небезпечно ховатися у підвалах панельних будинків, біля авто-
мобільної техніки, автозаправних станцій і під стінами будинків із лег-
ких конструкцій. Такі об’єкти неміцні, ви можете опинитись під завалом 
або травмуватися. 
 Якщо вогонь артилерії, мінометний обстріл, авіаційне бомбарду-

вання застали вас на шляху, негайно лягайте на землю, туди, де є 
виступ або хоча б у невелике заглиблення. Захист можуть надати бе-
тонні конструкції (окрім тих, які можуть обвалитися або загорітися), 
траншеї, неглибокі підземні колодязі, широкі труби водостоку і канави. 
 Закривайте долонями вуха та відкривайте рот ― це врятує від 

контузії, убереже від баротравми.
 Не приступайте до розбору завалів самостійно, чекайте фахівців з 

розмінування та представників аварійно-рятувальної служби.
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ПІД ЧАС 
АРТИЛЕРІЙСЬКИХ 
ОБСТРІЛІВ СИСТЕМАМИ 
ЗАЛПОВОГО ВОГНЮ:

 Снаряд (ракету) можна помітити та зреагувати, залп реактивної 
установки добре видно. Вночі це яскравий спалах на обрії, а вдень ― 
димні сліди ракет; 

 Організуйте постійне спостереження, постійно тримайте у полі 
зору будівлі та споруди, які знаходяться поруч та які можливо викори-
стовувати як укриття. Після сигналу спостерігача є декілька секунд для 
того, щоб сховатись.

 Ховайтеся у підвалі або в іншому заглибленому приміщенні. Ви-
бирайте місце у кутку між несучими стінами та недалеко від вікон та 
дверей для того, щоб миттєво покинути будинок у випадку попадання 
снаряду.

 Не виходьте з укриття, не почекавши хоча б 10 хвилин після за-
вершення обстрілу, адже після залпу зазвичай ведеться уточнення ре-
зультатів стрільби і коригування вогню або зміна позиції. 

ЩО МАЄ БУТИ В АПТЕЧЦІ
За рекомендаціями Міністерства Охорони Здоров’я України аптечку 

слід укомплектувати відповідно до ваших потреб. Важливо перевірити 
заздалегідь термін придатності всіх препаратів. 

Базовий набір:

 сухий та медичний спирт;
 2 пари гумових рукавичок;
 клапан з плівкою для проведення штучного дихання;
 засоби для зупинки кровотечі — турнікет, кровоспинний бинт з 

гемостатичним засобом;
 марлеві серветки різних розмірів і нестерильні марлеві бинти;
 еластичні бинти з можливістю фіксації;
 пластирі різних розмірів;
 атравматичні ножиці для розрізання одягу на потерпілому;
 великий шматок тканини, якою можна зафіксувати кінцівку по-

страждалого;
 антисептичні засоби — дезінфікуючий засіб для рук, спиртові 

серветки.



ТЕЛЕФОНИ РЯТУВАЛЬНИХ ТА АВАРІЙНИХ СЛУЖБ 
 

112 – єдиний номер виклику всіх служб екстреної допомоги. Зате-
лефонувавши за цим номером, диспетчер викличе бригаду 
потрібної служби.

101 – Пожежна допомога
102 – Поліція
103 – Швидка медична допомога
104 – Аварійна служба газової мережі


