
      

ЕВАКУАЦІЯ – комплекс заходів щодо 

організованого вивезення (виведення) 
населення із зон можливого впливу 
наслідків надзвичайної ситуації або 
надзвичайної ситуації техногенного чи 
природного характеру і розміщення його 
поза зонами дії вражаючих факторів 
джерел надзвичайної ситуації у разі 
виникнення безпосередньої загрози життю 
та заподіяння шкоди здоров’ю населення. 

 

    Залежно від обстановки, що склалася під 
час виникнення надзвичайної ситуації, 
проводиться загальна або часткова 
евакуація населення тимчасового або 
безповоротного характеру. 
 

    Обов’язковій евакуації підлягає 
населення у разі виникнення загрози аварії 
з викидом радіоактивних і небезпечних 
хімічних речовин, катастрофічного 
затоплення місцевості та землетрусів, 
масових лісових і торф’яних пожеж, зсувів, 
інших геологічних та гідрогеологічних явищ і 
процесів, збройних конфліктів. 
 

     Загальна евакуація населення 
проводиться із зон радіоактивного та 
хімічного забруднення, катастрофічного 
затоплення населених пунктів у разі 
руйнування гідротехнічних (гідрозахисних) 
споруд, хвиля прориву яких може досягнути 
зазначених населених пунктів менше ніж за 
чотири години. 
 

     Часткова евакуація населення 
проводиться на підставі рішення місцевої 
держадміністрації або посадової особи, яка 
має повноваження щодо прийняття такого 
рішення. 

 

 

ДІЇ НАСЕЛЕННЯ ПРИ ЕВАКУАЦІЇ 
 

Порядок проведення евакуації 
оголошується по телебаченню, радіо 

та через гучномовці! 
 

    Почувши сигнал «Увага всім!» (звук 
сирени) необхідно негайно включити 
телевізор чи радіоприймач, прослухати 
термінове повідомлення органів виконавчої 
влади і далі діяти відповідно до отриманих 
розпоряджень. 
 

ВАЖЛИВО! 

   1. Зберігайте спокій, не залишайте робоче 

місце та помешкання до отримання повної 
інформації! 
   2. Повідомте сусідів про те що 
відбувається і про заходи безпеки які 
потрібно вжити. Допоможіть хворим та 
людям похилого віку. 
   3. Проведіть герметизацію приміщення: 
щільно закрийте вхідні двері, вікна, заклейте 
вентиляційні отвори та щілини у віконних 
рамах (скотчем, папером тощо). 
    4. У разі якщо  Ви хворі, або не можете 
самостійно вийти з приміщення, то Вам 

необхідно вивісити за вікном або прив’язати 
до ручки вхідних дверей біле полотно так, 
щоб було видно з вулиці або в під’їзді, 
повідомте сусідів. 
    5. Прослухавши повідомлення про 
евакуацію, необхідно негайно  зібрати: 
 документи, гроші; 
 наявні засоби індивідуального захисту 

органів дихання (респіратор, марлеву 
пов’язку), одяг і взуття, пристосовані 
для захисту шкіри, аптечку,  постільну 
білизну, засоби індивідуальної гігієни; 

 комплект верхнього одягу та взуття за 
сезоном, дитячі речі; 

 
 2х-3х добовий запас продуктів 

харчування (що не псуються) упаковані 
в герметичні ємності чи поліетиленові 
пакети, воду. 

 

Загальна вага особистих речей, на 
кожного члена сім’ї не повинна 

перевищувати 50 кг 
 

    Усі речі і медикаменти акуратно складіть у 
рюкзак (валізу) або мішок, зручний для 
перенесення. На кожний мішок (рюкзак) 
прикріпіть бирку з вказівкою прізвища, імені, 
по батькові, адреси постійного місця 
проживання і кінцевого пункту евакуації його 
власника. На бирці рюкзака з дитячими 
речами додатково вкажіть рік народження 
дитини. 

Зверніть увагу! 
Дітям дошкільного віку необхідно 

покласти у кишеню записку, де 
вказується прізвище, ім’я та по батькові, 

домашня адреса, а також ім’я та по 
батькові  матері і батька. 

  
Перед тим як залишити квартиру (будинок) 
не забудьте вимкнути джерела електро-
водо- і газопостачання, закрийте вікна та 
двері і прямуйте найкоротшим маршрутом на 
збірний пункт евакуації (ЗПЕ). 



       

ПУНКТИ ЕВАКУАЦІЇ 
 

Збірні пункти евакуації призначені для 
збору і реєстрації евакуйованого населення 
та організації його вивезення (виведення) у 
безпечні райони і розміщуються поблизу 
залізничних станцій, морських і річкових 
портів, пристаней, маршрутів евакуації, а 
також на наявних міських площах, у 
відкритих безпечних місцях або 
небезпечних приміщеннях. 
 

Проміжні пункти евакуації розміщуються 
на зовнішньому кордоні зони надзвичайної 
ситуації, пов’язаної з радіоактивним 
забрудненням (хімічним зараженням), для 
пересадки населення з транспорту, що 
працював у зоні надзвичайної ситуації, на 
транспортні засоби, які здійснюють 
перевезення на незабруднені (незаражені) 
території. 
 

Приймальні пункти евакуації 
розгортаються для приймання, ведення 
обліку евакуйованого населення, 
матеріальних і культурних цінностей та 
відправлення їх до місць постійного 
(тимчасового) розміщення (збереження) у 
безпечних районах. 
 

У разі виникнення аварії на хімічно або 
радіаційно-небезпечному об’єкті 
евакуація проводиться у два етапи: 
 

    перший етап – від місця знаходження 
населення до межі зони забруднення; 
 

    другий етап – від межі зони забруднення 

до пункту розміщення евакуйованого 
населення в безпечних районах. 

 

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! 
 

    Особи, що підлягають евакуації, завчасно 
отримують та заповнюють (якщо місце 
відоме) картку евакуйованого. 
 

    В іншому випадку картка заповнюється 
безпосередньо перед проведенням 
евакуації.  
 

    Якщо Ви евакуюєтесь власним 
транспортом, картку необхідно пред’явити 
працівникам мобільної евакуаційної групи 
при виїзді з міста. 
 

    Після прибуття у безпечну зону  зверніться 
до приймального пункту евакуації, де Вас 
зареєструють і вкажуть місце тимчасового 
поселення, а також проінформують про 
подальші дії..  

   

ЩО НЕОБХІДНО ЗНАТИ: 
 

 про включення Вас і членів Вашої сім’ї до 
списків на евакуацію; 

 

 яким видом транспорту або пішим 
порядком Ви вирушаєте до нового місця 
розташування; 

 

 адресу збірного пункту евакуації і  час 
відправлення транспорту або пішої 
колони; 

 новий район (пункт) розташування, якщо 
це визначено завчасно. 

 

ПАМЯТАЙТЕ! 
 

Дисципліна та організованість, 
суворе виконання рекомендацій 

органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування сприяє 

збереженню Вашого здоров’я і 
життя, а також зменшенню 

матеріальних втрат.  

 

Навчально-методичний центр цивільного 
захисту та безпеки життєдіяльності 

Запорізької області 
 
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ  БУКЛЕТ  ДЛЯ 
НАВЧАННЯ  НАСЕЛЕННЯ 
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