
 

 

ООППООВВІІЩЩЕЕННННЯЯ  ННААССЕЕЛЛЕЕННННЯЯ  ППРРОО  ННААДДЗЗВВИИЧЧААЙЙННІІ  ССИИТТУУААЦЦІІЇЇ  
  

ООППООВВІІЩЩЕЕННННЯЯ  ––  ддооввееддеенннняя  ссииггннаалліівв  іі  ппооввііддооммллеенньь  ооррггаанніівв  ууппррааввлліінннняя  ЦЦЗЗ  ппрроо  ззааггррооззуу  ттаа  

ввииннииккннеенннняя  ННСС,,  аавваарріійй,,  ккааттаассттрроофф,,  ееппііддеемміійй,,  ппоожжеежж  ттоощщоо  ддоо  ццееннттррааллььнниихх  іі  ммііссццееввиихх  ооррггаанніівв  

ввииккооннааввччооїї  ввллааддии,,  ппііддппррииєєммссттвв,,  ууссттаанноовв,,  ооррггааннііззаацціійй  ттаа  ннаассееллеенннняя..  
  

ООппооввііщщеенннняя  ннаассееллеенннняя  ззааллеежжнноо  ввіідд  ррііввнняя  ННСС  ззддііййссннююєєттььссяя::  
  

 за допомогою кінцевих пристроїв систем оповіщення (електросирени, уніфіковані 

блоки оповіщення, вуличні гучномовці, інформаційні табло та інші пристрої). Місце 

встановлення кінцевих пристроїв систем централізованого оповіщення визначає або 

погоджує відповідний структурний підрозділ з питань ЦЗ місцевих органів виконавчої 

влади, виконавчих органів міських рад з урахуванням озвучення території та у місцях 

масового скупчення працівників і населення;  

 мережами загальнонаціонального, регіонального та місцевого (у тому числі 

кабельного) телебачення, проводового та ефірного радіомовлення, незалежно від 

форми власності та підпорядкування. При трансляції повідомлень каналами 

телебачення рекомендується розроблення відповідної заставки з відображенням 

тексту звернення (рухома стрічка тощо) та відтворення мовної інформації; 

 пересувними сигнально-гучномовними при-строями (автомобілі спеціалізованих 

служб ЦЗ, інші спецавтомобілі, мегафони тощо). 
  

ДДлляя  ппррииввееррннеенннняя  ууввааггии  ннаассееллеенннняя,,  ппеерреедд  ддооввееддеенннняямм  ііннффооррммааццііїї  ппрроо  ззааггррооззуу  ааббоо  ввииннииккннеенннняя  ННСС  ппееррееддааєєттььссяя  ппооппеерреедджжууввааллььнниийй  ссииггннаалл  

««УУВВААГГАА  ВВССІІММ»»  ((ззввууччаанннняя  ееллееккттррооссиирреенн,,  ччаассттіі  ггууддккии  ппііддппррииєєммссттвв,,  ууддааррии  уу  ддззввооннии  ккууллььттооввиихх  ссппоорруудд,,  іінншшіі  ммееттааллееввіі  ппррееддммееттии,,  аа  ттааккоожж  

ттррааннсслляяццііяя  вв  ммеерреежжіі  ррааддііооммооввллеенннняя  іі  ттееллееббааччеенннняя  ссппееццііааллььннооїї  ффооннооггррааммии))..  
 

Тексти повідомлень для населення повинні передаватися державною мовою і мовою, якою користується більшість населення в регіоні. 
 

Тексти повідомлень розробляються завчасно на всі можливі НС техногенного та природного характеру, вірогідні для відповідної території, і 
коригуються із урахуванням ситуації.  
 

Повідомлення повинні включати інформацію про характер та місце виникнення НС, зону можливого ураження, порядок дій населення, види 
захисту тощо. 
 

Повідомлення передаються мережами телебачення та радіомовлення протягом 5 хвилин та при необхідності повторюються через 10-15 хвилин. 
 

ООББ’’ЄЄККТТООВВІІ  ССИИССТТЕЕММИИ  ООППООВВІІЩЩЕЕННННЯЯ повинні забезпечувати оповіщення керівників, персоналу та інших осіб, які перебувають на об'єктах з 
масовим перебуванням людей. 
  

До складу об’єктових систем оповіщення входять абонентські радіоточки, гучномовці, електросирени, системи оповіщення про пожежу, 
мікрофони, підсилювачі звукової частоти (аудіопрогравачі та аудіоносії із записаними текстами звернень) та інші технічні засоби, передбачені 
відповідною схемою. 
 

Оповіщення здійснюється за розпорядженням керівника об’єкта відповідальною особою чергової зміни об’єкта з масовим перебуванням людей 
або іншою особою, визначеною рішенням керівника об’єкта. 
 

  

                   

  

 

СПОСОБИ ДОВЕДЕННЯ СИГНАЛІВ 
 

 

 

 

 

 

УУВВААГГАА!!  УУ  ННААШШООММУУ  ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООММУУ  ЗЗААККЛЛААДДІІ  УУ  РРААЗЗІІ  ЗЗААГГРРООЗЗИИ  ААББОО  ВВИИННИИККННЕЕННННЯЯ  ННААДДЗЗВВИИЧЧААЙЙННООЇЇ  ССИИТТУУААЦЦІІЇЇ  ППООДДААЮЮТТЬЬССЯЯ    

ТТРРИИ  ДДООВВГГИИХХ  ДДЗЗВВИИННККАА..  ППООЧЧУУВВШШИИ  ЇЇХХ,,  ННЕЕООББХХІІДДННОО  ППРРООССЛЛУУХХААТТИИ  ППООВВІІДДООММЛЛЕЕННННЯЯ  ІІ  ЧЧІІТТККОО  ВВИИККООННУУВВААТТИИ  ООТТРРИИММААННІІ  ВВККААЗЗІІВВККИИ!!  
 


