
 
 

 

1.Аварія на 
Хмельницкій 
АЕС 

Увага! Говорить кризовий центр Хмельницької облдержадміністрації. 
Громадяни.  Сталася аварія на Хмельницькій атомній електростанції. В 
районі електростанції та населених пунктах очікуються випадання 

радіоактивних опадів. 
Одержавши повідомлення про радіаційну небезпеку залишайтесь у 

приміщенні. Стіни дерев’яного будинку ослаблюють іонізуюче 
випромінювання у 2 рази, цегляного у 10 разів, заглибленні укриття, 
підвали з покриттям із дерева у 7 разів, з покриттям із цегли або бетону у 

40 – 100 разів. Уникайте паніки. Уважно слухайте повідомлення органів 
влади щодо надзвичайної ситуації, та порядку дій при їх виникненні.  

Зменшить можливість проникнення радіаційних речовин у приміщення. 
Щільно закрийте вікна та двері, щілини заклейте. Проведіть йодисту 
профілактику – йодистий калій вживати після їжі разом з чаєм, соком або 

водою. Один раз на день, протягом семи днів. Дітям до 2 років по 0,06 
грам – 1/4 таблетки на один прийом. Дітям від 2 років та дорослим по 

0,125 грам – половина таблетки на один прийом. Водно-спиртовий розчин 
йоду приймати тричі на тиждень після їжі протягом 10 діб. Дітям до 2 
років по 1-2 краплі 5% настойки на 100 мл молока концентрованого, або 

годувальної суміші. Дітям від 2 років та дорослим по 3-5 крапель на стакан 
молока або води. Наносити настоянку йоду на поверхню тіла у вигляді 

сітки 1 раз на день протягом 7 діб.  
У разі прийняття органами влади рішення про евакуацію, уточніть місце та 
час початку евакуації. Попередьте сусідів, допоможіть дітям, інвалідам та 

людям похилого віку. Їх мають евакуювати у першу чергу. Швидко зберіть 
необхідні документи, цінності, ліки, продукти, запас питної води, 

найпростіші засоби санітарної обробки, та інші необхідні вам речі у 
герметичну валізу. По можливості негайно залишіть зону радіоактивного 
забруднення. Перед виходом із будинку вимкніть джерела електро,  водо і 

газопостачання. Візьміть підготовленні речі, одягніть протигаз, респіратор, 
ватно-марлеву пов’язку. Верхній одяг – плащ, пальто, накидку, гумові 

чоботи.  
З прибуттям в нове місце перебування проведіть дезактивацію засобів 
захисту, одягу, взуття та санітарну обробку шкіри у спеціально 

обладнаному пункті, або самостійно. Зняти верхній одяг, та ставши 
спиною до повітря по можливості почистити його. Обробіть відкриті 

ділянки шкіри водою, або спеціальним розчином, який буде виданий 
кожному. Для оброблення шкіри можна використовувати марлю чи просто 
рушники. 

2.Загроза 

радіаційного 
зараження 

Шановні громадяни. Прослухайте інформацію з кризового центру 

Хмельницької обласної державної адміністрації. 
Одержавши повідомлення про радіаційну небезпеку залишайтесь у 

приміщенні. Стіни дерев’яного будинку ослаблюють іонізуюче 
випромінювання у 2 рази, цегляного у 10 разів, заглибленні укриття, 
підвали з покриттям із дерева у 7 разів, з покриттям із цегли або бетону у 

40 – 100 разів. Уникайте паніки. Уважно слухайте повідомлення органів 
влади щодо надзвичайної ситуації, та порядку дій при їх виникненні.  

Зменшить можливість проникнення радіаційних речовин у приміщення. 
Щільно закрийте вікна та двері, щілини заклейте. Проведіть йодисту 
профілактику – йодистий калій вживати після їжі разом з чаєм, соком або 

водою. Один раз на день, протягом семі днів. Дітям до 2 років по 0,06 грам 



– 1/4 таблетки на один прийом. Дітям від 2 років та дорослим по 0,125 

грам – половина таблетки на один прийом. Водно-спиртовий розчин йоду 
приймати тричі на тиждень після їжі протягом 10 діб. Дітям до 2 років по 

1-2 краплі 5% настойки на 100 мл молока концентрованого, або 
годувальної суміші. Дітям від 2 років та дорослим  по 3-5 крапель на 
стакан молока або води. Наносити настоянку йоду на поверхню тіла у 

вигляді сітки 1 раз на день протягом 7 діб.  
У разі прийняття органами влади рішення про евакуацію, уточніть місце та 

час початку евакуації. Попередьте сусідів, допоможіть дітям, інвалідам та 
людям похилого віку. Їх мають евакуювати у першу чергу. Швидко зберіть 
необхідні документи, цінності, ліки, продукти, запас питної води, 

найпростіші засоби санітарної обробки, та інші необхідні вам речі у 
герметичну валізу. По можливості негайно залишить зону радіоактивного 

забруднення. Перед виходом із будинку вимкніть джерела електро,  водо і 
газопостачання. Візьміть підготовленні речі, одягніть протигаз, респіратор, 
ватно-марлеву пов’язку. Верхній одяг – плащ, пальто, накидку, гумові 

чоботи.  
З прибуттям в нове місце перебування проведіть дезактивацію засобів 

захисту, одягу, взуття та санітарну обробку шкіри у спеціально 
обладнаному пункті, або самостійно. Зняти верхній одяг, та ставши 
спиною до повітря по можливості почистити його. Обробіть відкриті 

ділянки шкіри водою, або спеціальним розчином, який буде виданий 
кожному. Для оброблення шкіри можна використовувати марлю чи просто 

рушники. 

3.Хімічне 
зараження 

Шановні громадяни. Прослухайте інформацію з кризового центру 
Хмельницької обласної державної адміністрації по діях населення у 
випадку раптового виникнення хімічної небезпеки. 

Отримавши повідомлення по радіо або з інших засобів оповіщення про 
викид або розлив в атмосферу сильнодіючих отруйних речовин та про 

небезпеку хімічного зараження виконайте передбачені заходи. 
Надягніть засоби індивідуального захисту органів дихання та найпростіші 
засоби захисту шкіри. По можливості негайно залиште зону хімічного 

забруднення.  
Якщо засобів індивідуального захисту немає і вийти з району аварії 

неможливо, залишайтесь у приміщенні, але негайно та надійно загерме 
тизуйте приміщення. Зменшить можливість проникнення сильнодіючих 
отруйних речовин, парів, аерозолів у приміщення. Щільно закрийте вікна 

та двері, димоходи, вентиляційні люки. Щілини в рамах вікон та дверей 
заклейте. Вимкніть джерела газо, електро та водопостачання, загасіть 

вогонь у печах. Чекайте повідомлення органів влади з питань 
надзвичайних ситуацій через засоби зв’язку.  
Виходьте із зони зараження у бік, протилежний напрямку вітру. Обходьте 

тунелі, яри, низини. У низинах може бути висока концентрація 
сильнодіючих отруйних речовин.  

При підозрі на ураження сильнодіючою отруйною речовиною уникайте 
будь яких фізичних навантажень. Пийте велику кількість рідини – чай, 
молоко, сік, вода, та зверніться до медичного закладу.  

Вийшовши із зони зараження ретельно змініть верхній одяг, ретельно 
вимийте очі, ніс та рот. По можливості прийміть душ. Покажіться лікарю.  

4.Стихійне лихо Шановні громадяни. Прослухайте інформацію з кризового центру 

Хмельницької обласної державної адміністрації щодо запобігання 
нещасних ситуацій під час стихійного лиха. 
При отриманні штормового попередження, та підчас стихійного лиха 



уважно слухайте інформацію по телевізору та радіоприймачу про 

обстановку та рекомендації про порядок дій. Зберігайте спокій, попередьте 
сусідів, надайте допомогу інвалідам, дітям та людям похилого віку. 

Підготуйте документи, одяг та зберіть найбільш необхідні та цінні речі, 
запас продуктів харчування на декілька днів. Питну воду, медикаменти, 
кишеньковий ліхтарик, радіоприймач на батарейках. Підготуйтесь до 

відключення електромережі, закрийте газові крани. Загасіть вогонь у 
грубах. Поставте на підлогу речі які можуть впасти і спричинити травми. 

Не ставте ліжко біля вікна. Щільно закрийте вікна, двері, горішні люки, 
вентиляційні отвори. Віконне скло заклейте. По можливості закрийте 
віконницями та щитами. Прийдіть у більш стійку та капітальну будівлю, 

сховайтесь у підвалі або віддаленому від дерев і будинків погребі. Не 
намагайтесь перейти у іншу будівлю. Це небезпечно. Не користуйтеся 

ліфтами т.я. електромережу можуть раптово вимкнути. Зупиніться якщо ви 
їдете автомобілем. Виходьте і швидко ховайтесь у міцній будівлі або на 
дні будь-якого заглиблення. Уникайте різноманітних споруд підвищеного 

ризику.  

5.Загроза 
землетрусу 

Шановні громадяни. Прослухайте інформацію з кризового центру 
Хмельницької обласної державної адміністрації. 

У зв’язку з можливим землетрусом виконайте необхідні застережні 
заходи. Відключить газ, воду, електроенергію. Загасіть вогонь у печах. 
Візьміть необхідний одяг, документи, продукти харчування і вийдіть на 

вулицю. Займіть місце подалі від споруд і ліній електропередач. У разі 
перебування у приміщенні під час першого поштовху станьте у дверний 

отвір. Повідомте сусідів про небезпеку. Допоможіть хворим та літнім 
людям. Слухайте наступні наші повідомлення. У подальшому дійте у 
відповідності до вказівок органів місцевої влади. 

6.Загроза 

бойових дій 

Шановні громадяни, прослухайте термінове повідомлення з кризового 

центру Хмельницької обласної державної адміністрації. 
На території виникла загроза бойових дій і терористичних актів, обстрілу 

артилерією і вогнепальною зброєю. Зберігайте спокій, не піддавайтеся 
паніці, проявляйте максимальну обережність. Вимкніть світло і газ, 
перекрийте подачу води, закрийте вікна та двері, штори і жалюзі. 

Перебувайте в найбільш безпечному приміщенні. Приготуйте документи, 
гроші, медичну аптечку, ліхтарик і запасні елементи живлення до нього, 

запас води і продуктів, інші необхідні речі для можливої евакуації або 
тимчасового укриття в підвальному приміщенні. По можливості 
попередьте про небезпеку рідних і близьких. При обстрілі артилерією або 

мінометами зайдіть в підвальне приміщення, погреби. Допомагайте людям 
похилого віку та дітям. Не піддавайтеся паніці. 

7.Загроза 

артилерійського 
обстрілу 

Шановні громадяни, прослухайте термінове повідомлення з кризового 

центру Хмельницької обласної державної адміністрації. 
На території виникла загроза ураження населення артилерією та 

вогнепальною зброєю. Закрийте штори і жалюзі, вимкніть світло, закрийте 
вікна та двері. Займіть місце на підлозі приміщення, яке не має вікон на 
вулицю біля капітальних стін. Інформуйте наявними засобами про 

небезпеку рідних і близьких. 

8.Відбій Шановні громадяни, прослухайте термінове повідомлення з кризового 
центру Хмельницької обласної державної адміністрації. 

Оголошується відбій тривоги. 

9.Перевірка Увага, проводиться перевірка системи оповіщення. 

 


