
Дії населення при виникненні пожежі, вибуху на арсеналах, складах 

зберігання боєприпасів 

 

       Починаючи з 2003 року великі пожежі 

виникали на семи військових складах, в 

наслідок цих надзвичайних ситуацій загинуло 

11 осіб, отримали травми та поранення 20 

осіб, пошкоджено 125 багатоповерхових 

будинків, 1016 приватних домоволодінь, 29 

об’єктів соціальної сфери, було евакуйовано 

75469 осіб, загальні збитки склали більше 4 

млрд. гривень.  

 На території Черкащини  також існують ризики виникнення 

надзвичайних ситуацій пов’язаних з вибухами на арсеналах, складах зберігання 

боєприпасів, що розташовані на території області. Населенню, що проживає в 

зонах можливого враження від зазначених об’єктів підготовку до можливого 

перебування у зоні надзвичайної ситуації доцільно починати завчасно, 

підготувавши "екстрену валізу" з речами, які можуть знадобитись при 

знаходженні у зоні НС або при евакуації у безпечні райони.  

 Отримавши інформацію про виникнення надзвичайної ситуації (заграва, 

вибухи, дзвінок знайомих) увімкніть телевізор або радіоприймач, полистайте 

сторінку новин в мережі інтернету, прослухайте (прочитайте) повідомлення 

уповноваженого органу з питань цивільного захисту, в подальшому дійте за їх 

рекомендаціями, за можливістю сповістіть сусідів та знайомих.  

 При першій можливості покиньте разом із сім’єю небезпечну зону. У разі 

неможливості виїхати особисто, відправити дітей і родичів похилого віку до 

родичів, знайомих, взявши із собою всі документи, коштовні речі, цінні папери 

і "екстрену валізу" з речами. 

  

Правила поведінки: 

 зберігайте особистий спокій; 

 нанесіть захисні смуги зі скочу (паперу, тканини) на віконне скло для 

підвищення його стійкості до вибухової хвилі та зменшення кількості 

уламків і уникнення травмування у разі його пошкодження; 

 по можливості обладнайте укриття у підвалі, захистіть його мішками з 

піском, передбачте наявність аварійного виходу; 

 при наявності земельної ділянки обладнайте укриття на такій відстані від 

будинку, яка  більше його висоти; 

 зробіть запаси питної та технічної води; 

 підготуйте запас продуктів тривалого зберігання; 

 перевірте домашню аптечку надання першої медичної допомоги; 

 підготуйте (закупіть) засоби первинного пожежогасіння; 

 підготуйте ліхтарики (комплекти запасних елементів живлення), гасові 

лампи та свічки на випадок відключення енергопостачання; 



 підготуйте (закупіть)  прилади (місця) для приготування їжі у разі 

відсутності газу і електропостачання; 

 підготуйте необхідні речі та документи на випадок термінової евакуації 

або переходу до захисних споруд цивільного захисту або інших укриттів 

(підвалів, погребів тощо); 

 особистий транспорт тримайте у справному стані із запасом палива для 

виїзду у безпечний район; 

 при наближенні зимового періоду продумайте питання щодо обігріву 

оселі у випадку відключення централізованого опалення. 

 

Не рекомендується:  

 підходити до вікон; 

 спостерігати за розвитком надзвичайної ситуації; 

 стояти чи перебігати під обстрілом; 

 підбирати боєприпаси. 

  

При виявленні вибухонебезпечних предметів забороняється:  

1. перекладати, перекочувати з одного місця на інше; 

2. збирати і зберігати, нагрівати і ударяти; 

3. намагатися розряджати і розбирати; 

4. використовувати заряди для розведення вогню і освітлення; 

5. приносити в приміщення, закопувати в землю, кидати в колодязь чи 

річку. 

 Виявивши вибухонебезпечні предмети, вживайте заходів з означення, 

огородження і охорони їх на місці виявлення. Негайно повідомте про це 

територіальні органи ДСНС та МВС за телефонами "101" та "102". 
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