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Вступне слово

«Життя — це те, що трапляється з нами саме тоді,
коли в нас зовсім інші плани»
Джон Ленон
Дуже часто небезпечні ситуації трапляються з дітьми коли поруч немає
дорослих. І саме в такі моменти на допомогу приходять такі ж маленькі
герої. Про них розповідають у новинах, пишуть у газетах та соцмережах.
Лише за офіційними підрахунками Державної служби з надзвичайних
ситуацій України в країні близько 10 дітей щороку вчиняють героїчні
вчинки, рятуючи життя іншим людям. Більше того, ми живемо в країні, в
якій ведуться бойові дії: сьомий рік поспіль лунають вибухи, не замовкає
зброя, гинуть люди… А тому «шанси» потрапити в якусь «халепу» значно
зростають. Можливо, ти й сам знаєш, що таке війна, і не з новин чи
фільмів, а тому, що живеш там, де постійно щось вибухає, стріляє,
гуркотить військова техніка...
Впевнений, що тобі доводилося бачити в новинних сюжетах чи
кінофільмах, як головний герой, приблизно твого віку, знає та вміє
орієнтуватися в певній нестандартній, а подекуди – навіть в критичній
та небезпечній ситуації. Тобто той хлопчина чи дівчинка знають, хто
хороший, а хто поганець, розуміють, куди бігти та за що «хапатися»,
коли стріляють чи коли все довкола горить. А ти не замислювався, чому
все так виходить? Безперечно, ти скажеш, що це кіно, а там сюжет, все
продумано і «всьо такоє»… Проте існує безліч реальних прикладів того,
як діти рятували життя собі та оточуючим. І можливо, все завдяки тому,
що більшість з них читають подібні настанови чи довідники, дивляться
пізнавальні відео, спілкуються на подібні теми з дорослими.
В цій брошурі тобі не розкажуть, як вижити на безлюдному острові,
де повно хижих невідомих звірів, чи як врятувати планету від нападу
прибульців, натомість в тебе є шанс бути підготовленим до більш земних
та буденних ситуацій. Ця книжечка – не панацея від усіх небезпечних
ситуацій, але в ній ти зможеш знайти щось життєво необхідне саме для
того конкретного моменту, в який, можливо, приведе тебе історія під
назвою «життя».
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Чому саме сьогодні ми задаємо собі
питання про виживання?
Під час подій лютого-березня 2014 року (Революції Гідності та окупації
Криму Російською Федерацією) в Донецьку та Луганську одночасно
відбулися мітинги, які мали різну ідейну спрямованість: за Україну
(проукраїнські мешканці) й з проханням до Путіна ввести війська (відомі,
як завезені «активісти», що поводили себе агресивно). Вже упродовж
наступних місяців 2014 року проросійськими незаконними збройними
формуваннями та російськими військами було захоплено адміністративні
будівлі у містах Луганської та Донецької областей, відбулися штурми
військових частин, прикордонної застави Луганська, атаковано
Донецький аеропорт.
Референдуми, в результаті яких постали самопроголошені республіки,
були організовані та проведені проросійськими силами всупереч
Конституції України з грубими порушеннями основних міжнародних
принципів та процедур проведення референдумів. Саме тому результати
цих референдумів не були визнані не лише українською владою, а й
міжнародною спільнотою. Державна влада у відповідь на це оголосила
режим антитерористичної операції (АТО, з квітня 2018 року — ООС).
Що ж таке АТО? Це – антитерористична операція на сході України. АТО –
це комплекс військових та спеціальних організаційно-правових заходів
українських силових структур, що спрямовані на протидію діяльності
незаконних російських та проросійських збройних формувань у війні
на сході України. У 2014 році правовий режим АТО був обраний через
негайну потребу провести вибори президента та парламенту. В умовах
введення воєнного стану проведення виборів було б неможливим і
Україна опинилася б в стані анархії. Вибори були життєво необхідними
для організації нашого життя у першу чергу. Крім того, вибори
зробили можливою законну передачу влади (після втечі тодішнього
президента України Віктора Януковича), що відповідала українському та
міжнародному законодавству.
З 30 квітня 2018 року розпочалася операція об’єднаних сил (ООС) із
відсічі збройної агресії Росії на Донбасі. Це стало новим етапом на шляху
до звільнення окупованого Донбасу, а також повернення мільйонів
тимчасово переміщених осіб додому.

Як вижити під час надзвичайної ситуації та під час війни:

Війна, яка триває в Україні і за Україну, – є гібридною. І збройна
агресія є лише одним із інструментів ведення війни. Сьогодні активно
використовується пропаганда, що базується на брехні й підміні понять (тут
тобі дуже знадобиться критичне мислення); торговельно-економічний
тиск; кібератаки; категоричне заперечення самого факту війни,
незважаючи на наявність безлічі неспростованих доказів; звинувачення
іншої сторони у власних військових злочинах.
Війна несе постійну загрозу життю та здоров’ю населення, у першу чергу
Донецької та Луганської областей. І українські, і міжнародні організації
вже надали й продовжують надавати безліч доказів й фактів про вплив
та участь Російської Федерації у війні. Ось декілька неспростованих
фактів:

•

обстріли українських військових з території Росії, напади на
прикордонні застави з території Росії;

•

постійний потік «добровольців», зброї та техніки (в тому числі й
новітньої, вже російського виробництва) через неконтрольовану
ділянку кордону;

•

використання військових частин Збройних Сил.

Війна триває вже не один рік і ми всі прагнемо миру. Однак війни в історії
закінчуються поразкою однієї сторони та перемогою іншої. В російськоукраїнській війні на сході України дві сторони: Збройні Сили, інші військові
формування і правоохоронні органи України та збройні формування
і окупаційні адміністрації РФ. Російська Федерація заперечує свою
участь і намагається перетворити підконтрольних бойовиків на єдиних
учасників військових дій, які здатні приймати «самостійні» рішення. На
це Україна не може погодитися. Тому задля результативних перемовин
та завершення війни потрібно розпочати конструктивну роботу в рамках
Мінської Трьохсторонньої контактної групи.

Жодна країна не застрахована від негараздів, надзвичайних ситуацій
та катастроф. Найважливіша частина держави – це громадяни, і вони
потребують допомоги від органів влади та їх громад. Проте, якщо усі
заздалегідь ознайомлені з практичними порадами та дотримуються їх,
захистити себе від катастроф та безпечно їх подолати можливо.

легко про серйозне
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Алгоритм дій в кризовій ситуації.

Підготуйся до евакуації:

Обговори найгірші можливі сценарії з членами вашої родини

■ Будь готовим виконувати вказівки влади на випадок рішення про

■ Визнач негаразди та кризові ситуації, які можуть статися.
■ Обміркуй поведінку у випадку кожної з можливих ситуацій.
■ Кожен член родини повинен знати найбезпечніші місця в оселі, де

можна сховатися подалі від вікон, куди бігти, а коли ховатися вдома,
навпаки, небезпечно.

■ Обговори план дій на випадок, якщо усі члени родини опинилися у
різних локаціях під час надзвичайної ситуації.

■ Визнач, яким чином ти потурбуєшся про інших дітей, членів родини
похилого віку та / або з інвалідністю.

■ Обери місце зустрічі на випадок, якщо усі члени родини опинилися

евакуацію, наприклад, якщо буде розпорядження покинути оселю
та переміститися на безпечну територію.

■ Домовся з друзями або родичами, що проживають в інших містах,
щоб вони надали тобі притулок, якщо ситуація погіршиться.

■ Обміркуй найшвидший шлях евакуації.
■ Продумай, як будеш евакуйовуватися.
■ Будь готовим виїхати у будь-який момент.
■ Пам’ятай: треба наповнювати бак авто за кожної можливості.
■ Заздалегідь підготуй найважливіші речі на випадок евакуації.

в різних локаціях під час надзвичайної ситуації, а також на випадок,
коли необхідно терміново покинути оселю.

■ Визнач два місця зустрічі для вашої родини, одне місце просто
неба, а інше – в оселі надійної людини.

■ Переконайся, що тобі відомі місця зустрічі близьких тобі людей та
їхні номери телефонів.

■ Заздалегідь знайди захисні споруди цивільного захисту, у яких ти
зможеш сховатися.

■ Подумай, яким чином потурбуєшся про домашніх тварин.

Як вижити під час надзвичайної ситуації та під час війни:

легко про серйозне
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Запаси, речі першої необхідності
та додаткові речі на випадок негараздів:

☑ Їжа для немовлят, осіб похилого віку та людей на особливій дієті.

☑ Заздалегідь підготуй все, що буде тобі потрібно на випадок

☑ Ліхтарик і запас батарейок до нього.

евакуації або переховування вдома.

☑ Вся родина має знати, де знаходяться заготовлені речі, – це
пришвидшить збори.

☑ Збери удома запас їжі та необхідних медикаментів для всієї родини
як мінімум на 3 дні.

☑ Тримай все заготовлене у міцному щільно заповненому рюкзаку,
який зручно переносити.

☑ Заздалегідь закріпи на рюкзаку картку зі своїм ім’ям, прізвищем та

☑ Портативний радіоприймач (або телевізор) із запасом батарейок до
нього.

☑ Запасні ключі від родинного транспортного засобу.
☑ Сигнальні пристрої.
☑ Особисті речі першої необхідності, наприклад, ватно-марлева

пов’язка, рецепти або копії рецептів на необхідні тобі чи твоїм
рідним медикаменти, запасні батарейки для слухового апарату або
інвалідного візка (за необхідності), запасні окуляри тощо.

☑ Мобільні телефони та зарядні пристрої для кожного члена родини.

адресою (на випадок, якщо його загубиш).

☑ Невеличкі речі можна тримати у багажнику авто.
☑ Тримай копії документів у безпечному місці.
Речі першої необхідності:

☑ Вода (мінімум 3 літри на кожного члена родини).
☑ Аптечка.
☑ Запас медикаментів, необхідний всім членам родини.
☑ Гроші (готівка та кредитні картки).
☑ Документи (паспорти, посвідчення, страхові поліси, свідоцтва про
народження та про смерть, документи на нерухомість).

☑ Сірники (у водонепроникній упаковці), запальнички.
☑ Запас їжі тривалого зберігання на 3 дні (м’ясні консерви, риба, овочі
та фрукти, сік, молоко, супи швидкого приготування, засушена або
засолена їжа, цукор, сіль, локшина, крупи, горіхи, варення, сухарі,
цукерки, шоколад, кава, чай та ін.).

Як вижити під час надзвичайної ситуації та під час війни:

легко про серйозне
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Додаткові речі (на випадок евакуації):

Перетворення підвалу в укриття:

☑ Змінний одяг для кожного члена родини (взуття, водонепроникні

■ Краще обрати підвал з бетонною стелею та міцними стінами.

куртки, кепки, рукавички, теплий одяг, сонцезахисні окуляри).

☑ Каремат та спальний мішок для кожного члена родини.
☑ Кухонне приладдя (консервний ніж, одноразові стаканчики та
тарілки, ніж-мультитул, пакети для сміття тощо).

☑ Санітарно-гігієнічні засоби (туалетний папір, пакети для сміття,

паперові серветки, рушники, мило, пральний засіб, шампунь,
дезодорант, зубна паста та щітки, гребінці для волосся, бальзам
для губ і т. ін.).

☑ Речі для розваг, якщо буде потрібно чекати (книжки, ігри, іграшки
для дітей).

☑ Родинні цінності, кілька фотографій родини.

■ Якщо це приватний підвал твоєї родини, разом з батьками

вздовж стін побудуйте міцні та місткі полиці, щоб можна було їх
використовувати як багатоярусні ліжка або лавки.

■ Продумай аварійний вихід з підвалу або облаштуй його, якщо це
можливо.

■ Облаштуй вентиляцію підвалу, обміркуй можливість встановлення
додаткової вентиляції з труби діаметром приблизно 150 мм.

■ Якщо у підвалі є обігрівач – облаштуй під ним вогнетривку підлогу
(використовуй цеглу або подібні матеріали).

■ Постели дерев’яну підлогу (дерев’яні дошки або паркет) для
збереження тепла.

☑ Інші речі (папір, ручка, голка та нитки, лопатка, щипці, розвідний

■ Якщо у підвалі є вікна, підготуй мішки. Їх можна буде наповнити

☑ Мапа та контакти місця, куди ти прямуєш.

■ Підготуй переносну газову плиту та керосинову лампу.

ключ, свисток, намет, компас, мотузка, скотч і т. ін.).

піском та закрити вікна зсередини на випадок вибухів назовні.

■ Тримай частину припасів (їжа, вода), теплого одягу та речей першої
необхідності у підвалі.

■ Підготуй бочку об’ємом 40 літрів або інший резервуар для води.
■ Підготуй туалет (можна використовувати відро з кришкою).
■ Якщо ти живеш у багатоповерхівці, твої сусіди, вірогідно, також

використовуватимуть підвал як укриття, тож ви можете об’єднатися:

■ декількох обігрівачів буде достатньо для всього підвалу –

розташуйте їх біля вікон, які забезпечать освітлення і через які,
в разі потреби, можна буде вивести димоходи обігрівачів;

■ ви зможете використовувати одне приміщення для зберігання
Заздалегідь збери необхідні речі на випадок евакуації
або переховування вдома.
Як вижити під час надзвичайної ситуації та під час війни:

їжі, інше в якості туалету; готувати їжу разом і разом
поповнювати запаси води та провіанту.
легко про серйозне
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Що робити у надзвичайній ситуації?
●

Якщо тобі потрібна допомога, ти травмований або тобі загрожують
інші неочікувані загрози / небезпека – зателефонуй 101.

Що зробити, якщо ти почув сигналпопередження?
●

Якщо ти почув по радіо / телебаченню, або отримав телефонне
повідомлення про надзвичайну ситуацію, що склалася або
насувається, виконуй інструкції.

Якщо ти чуєш пульсуючий рев сирен протягом 3 хвилин
(рев протягом 9±1 секунд, 6±1 секунд тиші), це означає «Увага».

●

Увімкни ТБ або радіо, щоб почути інформацію / інструкції, та чітко їх
виконуй.

●

Мінімізуй кількість телефонних викликів друзям та рідним –
це може перевантажити або заблокувати лінії зв’язку.

●

Не вимикай радіо / ТБ.

●

Залишайся спокійним та сфокусованим, зосередься.

●

Чекай подальших інструкцій по радіо / ТБ.

●

Нікуди не їдь без важливої причини.

●

Якщо ти почув сигнал попередження – увімкни ТБ / радіо, щоб почути
інформацію та інструкції
Телефонуй 101 якщо тобі необхідна допомога, ти зазнав поранень
або для тебе існує інша загроза / небезпека

Як вижити під час надзвичайної ситуації та під час війни:

легко про серйозне
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Інформація, яку повідомлять у разі
евакуації населення:

●

Якщо твоя сім’я їде на авто – використовуйте один транспортний
засіб, щоб мінімізувати можливість відставання члена родини
(маршрут потрібно визначити заздалегідь).

●

Якщо у тебе немає можливості безпечно перебувати у друзів
або рідних, прямуй до вказаних владою локацій, де тобі нададуть
притулок та необхідну допомогу.

✓

Час евакуації з небезпечної території.

✓

Яким чином будуть евакуйовані люди, що не мають змоги
евакуюватися самостійно.

●

Використовуй офіційно рекомендовані шляхи.

✓

Розташування точок евакуації (місця збору).

●

✓

Розташування проміжних точок збору (за необхідності).

✓

Кінцевий пункт евакуації та точки збору (для тих, хто використовує
особистий транспорт), де можна отримати життєво важливі послуги
(їжа, питна вода, ліки та ін.).

Якщо ти не можеш евакуюватися власним транспортом, заздалегідь
дізнайся розташування найближчої точки евакуації, з якої
мешканців будуть організовано вивозити у випадку серйозної
небезпеки.

●

Пам’ятай про безпеку свого помешкання: перекрий
водопостачання, вимкни усі електроприлади, дістань їжу з
морозилок і холодильників, зачини на замки усі двері, занеси в дім
садові меблі та дитячі іграшки.

●

Якщо ти неповнолітній, то рішення про евакуацію приймають
батьки.

✓

Що потрібно взяти з собою.

✓

Заходи безпеки перед виходом з дому.

✓

Дороги (шляхи евакуації), якими треба прямувати.

Що зробити, якщо влада вказує на
необхідність евакуації або ти розумієш,
що залишатися вдома небезпечно?
●

Візьми з собою речі першої необхідності, які потрібні під час
евакуації або тимчасового перебування у віддаленому місці.

●

Вдягни одяг, який тебе захистить (штани на всю довжину ніг,
водонепроникну куртку, високі гумові чоботи, кепку).

●

Прямуй рекомендованими шляхами та не намагайся зрізати,
оскільки інші дороги можуть бути заблоковані.

●

Обережно перетинай мости та переїзди, не зупиняйся під
високовольтними лініями.

●

Якщо запізно їхати на авто – йди пішки.

●

Пам’ятай: краще поїхати заздалегідь, ніж поїхати запізно.
Як вижити під час надзвичайної ситуації та під час війни:

легко про серйозне
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Якщо вдома залишатися небезпечно
і евакуація неможлива:
●

Якщо небезпека наступила раптово і тобі потрібно сховатися у
безпечному місці, прямуй до найближчого колективного укриття,
позначеного спеціальним знаком.

●

Візьми з собою особисті документи та медикаменти (якщо ти їх
приймаєш або маєш проблеми зі здоров’ям).

●

Якщо з тобою інші діти або немовлята, візьми з собою їжу, підгузки,
пелюшки та іграшки для них.

Надання першої медичної допомоги.
Перша допомога — це проведення найпростіших медичних
заходів для порятунку життя, зменшення страждань потерпілого
від надзвичайної ситуації і попередження розвитку можливих
ускладнень. У випадку, коли першу допомогу не можуть надати лікарі
(медики), кожен з нас повинен прийти на порятунок постраждалому.

Як надати першу допомогу?

☑ Оглянути місце події та впевнитись у тому, що надання допомоги
буде безпечним: забезпечити власну безпеку, а також безпеку
потерпілого та людей поблизу.

☑ Оцінити стан постраждалого (свідомість, дихання, пульс).
☑ За необхідності викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної
допомоги, а також інші екстрені служби (поліцію, аварійнорятувальну службу, службу газу тощо).

☑ Оцінити наявність критичних кровотеч та зупинити їх.
Всю необхідну інформацію повідомлять, якщо буде прийнято
рішення про евакуацію населення.
Як вижити під час надзвичайної ситуації та під час війни:

☑ Забезпечити прохідність дихальних шляхів.
легко про серйозне
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☑ Якщо у постраждалого відсутні ознаки життя та немає критичної

кровотечі (або ти вже її ліквідував), – розпочати серцево-легеневу
реанімацію.

☑ Перевести постраждалого у стабільне положення (на боці,

обличчям до себе, рука під головою, нога зігнута в коліні), якщо
не йдеться про підозру на травми хребта та кісток тазу і серцеволегенева реанімація була вдалою.

☑ Не залишати постраждалого самого та контролювати стан його
життєвих функцій до прибуття екстрених служб.

Перша допомога при саднах:
☑ Оброби cадно перекисом водню (3%).
☑ Зроби тампон із вати, замотавши шматком стерильного бинта,

і акуратними промокувальними рухами нанеси зеленку або йод
на поранену ділянку шкіри.

☑ Промий рану водою з милом.
☑ У більшості випадків пов’язку краще не накладати. Цим ти

забезпечиш доступ кисню до рани, і вона швидше підсохне
і покриється шкіркою.

Перша допомога при пораненнях, порізах:
☑ Якщо є можливість, потрібно підставити рану під струмінь холодної
води. Так ти промиєш рану. Крім того, холод звужує кровоносні
судини і допоможе швидше зупинити кровотечу.

Перша допомога при харчових отруєннях:

☑ Оброби рану перекисом водню (3%), а краї рани йодом або

Допомога при харчовому отруєнні повинна бути надана якомога
швидше. Від швидкості та своєчасних і правильних дій часом залежить
не лише здоров’я постраждалого, а і його життя. Харчові інтоксикації
частіше всього протікають у гострій формі, симптоми розвиваються
швидко і залежать від типу отруєння.

☑ Не варто допускати потрапляння в рану йоду й зеленки, тим більше,

Харчові токсикоінфекції – отруєння продуктами харчування, що
містять мікроби.

☑ Стисни краї рани пальцями, щоб зупинити кровотечу.
зеленкою.

якщо поріз глибокий.

☑ Склади у кілька шарів шматок стерильного бинта, поклади на

місце поранення і щільно замотай бинтом. Природно, він повинен
бути досить тугим, щоб перетиснути кровоносні судини і обмежити
приплив крові до місця порізу.

☑ За необхідності можна накласти поверх пов’язки на 10-15 хвилин
пакет з льодом. Холод зменшить біль, допоможе зупинити
кровотечу і запобігне появі набряку.

ВИКЛИЧ ШВИДКУ МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ (телефон 103)
Основні правила надання допомоги при харчовому отруєнні:

✓ Очищення (промивання шлунку або внутрішньовенна терапія).
✓ Адсорбція та виведення токсинів.
✓ Велика кількість пиття.
✓ Сувора дієта.

Як вижити під час надзвичайної ситуації та під час війни:

легко про серйозне
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Як надати першу допомогу при харчовому
отруєнні?

●

Якщо потерпілий при витяганні з води без свідомості, у нього
немає самостійного дихання, але зберігається серцева діяльність,
то: звільни дихальні шляхи (як у попередньому пункті) та якомога
швидше почни робити штучне дихання.

●

Дай постраждалому якомога більше чистої води (кип’яченої,
очищеної, мінеральної води без газу)! Мінімальна добова доза води
– 2 л. Якщо є можливість, дай регідраційний препарат, куплений в
аптеці.

●

●

Якщо у хворого відсутній блювотний рефлекс, спробуй його
активувати шляхом натискання на корінь язика (найкраще – чистою
ложкою).

Якщо у постраждалого немає дихання та відсутня серцева
діяльність, штучне дихання поєднуємо з зовнішнім масажем серця.
Перед цим видаляємо рідину з дихальних шляхів: потерпілий
кладеться животом на стегно зігнутою в коліні ноги, а рятувальник
надавлює рукою на спину потерпілого між лопаток, підтримуючи
при цьому іншою рукою його чоло і піднімаючи голову. Однак:
ці маніпуляції не повинні тривати більше 10-15 с, щоб встигнути
зробити штучне дихання.

●

Змусь хворого прийняти сорбенти, наприклад, активоване вугілля,
сорбекс тощо.

●

Забезпеч «відпочинок» органам травлення: голод упродовж першої
доби та обмеження у харчуванні упродовж наступних 5-7 діб. Їжа
повинна бути вареною та легкою.

●

Звернись до лікаря, щоб прописав необхідні ферментні препарати
та пробіотики для відновлення функції шлунково-кишкового тракту.

Надання першої допомоги при сонячному
та тепловому ударах:
Тепловий та сонячний удар можуть призвести до почервоніння
шкіри, загального перегрівання організму, гарячої та сухої шкіри,
прискореного дихання, слабкості, головного болю, запаморочення,
блювоти, втрати свідомості.

Надання першої допомоги при утопленні:
●

Слід якомога швидше витягти постраждалого з води.

●

Якщо потерпілий перебуває у свідомості, у нього задовільний
пульс і збережено дихання, посади його на суху жорстку поверхню
таким чином, щоб голова була низько опущена, роздягни, розітри
руками або сухим рушником. Після цього варто дати гарячі напої і
обгорнути теплою ковдрою.

●

Якщо потерпілий при витяганні з води без свідомості, але у нього
збережені задовільний пульс і дихання, відкинь його голову і
висунь нижню щелепу, потім поклади його таким чином, щоб голова
була низько опущена, після чого своїм пальцем (найкраще обгорни
його носовою хустинкою) звільни його ротову порожнину від мулу,
водоростей і блювотних мас. Насухо витри потерпілого та зігрій.

Як вижити під час надзвичайної ситуації та під час війни:

Тому: ВИКЛИЧ ШВИДКУ МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ (телефон 103)
та надай постраждалому першу медичну допомогу

☑ Забери потерпілого у прохолодне тінисте місце або в приміщення.
Уникай прямих сонячних променів!

☑ Забезпеч доступ свіжого повітря.
☑ Розстібни ґудзики, зніми щільний одяг, послаб ремені.
☑ Якщо потерпілий при свідомості, дай йому / їй прохолодну

негазовану воду та зроби прохолодні компреси на шию, голову, під
пахвами, щоб зменшити температуру тіла.

легко про серйозне
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Твої дії у випадку хімічної загрози:
■ Залиш зону зараження якомога швидше.
■ Прямуй перпендикулярно напрямку вітру (вітер має дути збоку) та
обходь низини.

■ Захисти дихальні шляхи, прикривши ніс та рот одноразовою
маскою, вологим рушником або хустинкою. Використовуй
респіратор, якщо він у тебе є.

■ Захисти шкіру – одягни водонепроникний одяг та взуття.
■ Захисти свої дихальні шляхи: закрий та загерметизуй вікна свого
житлового приміщення, вентиляційні отвори, піднімись на верхні
поверхи будинку.

Після повернення додому прийми душ, переодягнись в чистий одяг,
поклади забруднений одяг у пластикові пакети та прибери його з
житлового приміщення.

■ Залишайся у закритому приміщенні, якщо немає змоги покинути
забруднену територію.

■ Закрий та загерметизуй вікна твого житла (квартири чи приватного
будинку) клейкою стрічкою або іншими засобами, загерметизуй
отвори вентиляційної системи ганчір’ям або папером, закрий вхідні
двері вологою тканиною.

■ Піднімись на верхні поверхи будинку – багато небезпечних
речовин важчі за повітря і збираються у низинах.

Твої дії у випадку виявлення розливу ртуті
Негайно дзвони 101
Вдихання парів ртуті шкідливо впливає на нервову, травну та
імунну системи, легені та нирки і може призвести до смерті. Ртуть
має корозійний вплив на шкіру, очі й шлунково-кишковий тракт
при ковтанні та призводить до інтоксикації нирок. Отруєння ртуттю
проявляється через 8-24 годин.
ПОДБАЙ ПРО ВЛАСНУ БЕЗПЕКУ:
ВИКЛИЧ ШВИДКУ МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ (телефон 103)
Симптоми гострого отруєння: загальна слабкість, головний біль,
біль при ковтанні, металевий смак у роті, слинотеча, набухання і
кровоточивість ясен, сильні болі в животі, слизовий пронос з кров’ю,
нудота і блювота, болі в грудях, кашель і задишка, сильна лихоманка.

Якщо ртуть розлилася в приміщенні, необхідно:

☑ Негайно вивести людей з приміщення, де виявлена розлита ртуть.
☑ Відкрити вікна.
☑ Щільно закрити двері в приміщенні для запобігання проникнення
забрудненого повітря в інші приміщення.

☑ Викликати фахівців для проведення необхідних знешкоджувальних
заходів.

■ Не покидай приміщення без потреби.

Якщо викид ртуті відбувся із забрудненням навколишнього
середовища:

■ Підготуйся до можливої евакуації.

♦ Не використовуй забруднені джерела води. Використовуй

■ Не панікуй, попередь сусідів та родичів.

бутильовану воду!

♦ Не вживай рибу із забруднених ртуттю водойм.
Після викиду підземні води, що використовуються як джерело питної
води, підлягають обстеженню на рівень забруднення.

Як вижити під час надзвичайної ситуації та під час війни:

легко про серйозне
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Перша допомога при ураженні ртуттю:
☑ Перемісти потерпілого з зараженої зони на свіже повітря або проти

Симптоми після впливу парів: чхання, нежить, відчуття печіння в горлі,
біль за грудиною, здавлювання в грудях, кашель, утруднення дихання,
спазм голосових зв’язок, бронхіт, сльозотеча, серйозне запалення і
пошкодження тканин очей. При високих концентраціях кровотеча з
носа, кашель з кров’ю, кон’юнктивіт і запалення слизової оболонки
шлунка.

☑ У разі зупинки дихання проведи серцево-легеневу реанімацію.

Вдихання парів сірчаної кислоти може призвести до гострих проблем
– хімічних опіків слизових оболонок і шкіри.

Ртуть потрапила в очі:

Якщо викид сірчаної кислоти відбувся в приміщенні, необхідно:

☑ Промий уражене око якомога швидше протягом 10-15 хвилин під

☑ Негайно вивести людей з приміщення, де виявлена розлита сірчана

Уражені дихальні шляхи:
вітру, якщо перебуваєте зовні.

проточною водою та захисти незачеплене око.

кислота.

Постраждала шкіра:

☑ Відкрити вікна.

☑ Зніми з постраждалого одяг, НЕ стягуй забруднений одяг через

☑ Нічого не торкатися.

голову.

☑ Промий уражені ділянки шкіри під проточною водою з милом не
менше 10-20 хвилин.

Якщо викид сірчаної кислоти відбувся на вулиці:

☑ Залишайся всередині будівлі і, якщо можливо, на верхніх поверхах,
уникай підвалів або низин.

Ти випадково проковтнув ртуть:

☑ Ретельно прополощи рот водою, рясно промий шлунок водою з 20-

☑ Якщо ти відчуваєш будь-які симптоми впливу парів сірчаної кислоти,
закрий рот і ніс мокрими хустинками або рушниками.

30 г активованого вугілля.

Після викиду сірчаної кислоти підземні води, що використовуються
як джерело питної води, підлягають обстеженню на рівень
забруднення.

Твої дії у випадку викиду сірчаної кислоти:
НЕГАЙНО ДЗВОНИ 101
Сірчана кислота – це негорюча в’язка рідина без запаху, яка має
здатність «відбирати» воду в інших речовин. Активно реагує з водою
і виділяє багато тепла. Найбільш уразливими областями є шкіра і
дихальні шляхи. Викликає серйозні хімічні опіки шкіри, схожі на термічні
опіки. Бризки концентрованої сірчаної кислоти завдають величезної
шкоди очам.

Перша допомога при ураженні сірчаною кислотою:
Уражені дихальні шляхи:
●

Перемісти потерпілого з зараженої зони на свіже повітря або проти
вітру, якщо перебуваєте зовні.

●

У разі зупинки дихання проведи серцево-легеневу реанімацію,
уникай вдихання повітря, що видихається.

ПОДБАЙ ПРО ВЛАСНУ БЕЗПЕКУ:
ВИКЛИЧ ШВИДКУ МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ (телефон 103)

Як вижити під час надзвичайної ситуації та під час війни:

легко про серйозне
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Сірчана кислота потрапила в очі:

■ Не панікуй, попередь сусідів та родичів.

●

■ Залишайся у закритому приміщенні, а якщо опинився на вулиці –

Промий уражене око якомога швидше протягом 10-15 хвилин під
проточною водою та захисти незачеплене око.

Постраждала шкіра:
●

Спочатку промокни шкіру сухою тканиною або цигарковим
папером.

●

Зніми з постраждалого одяг, НЕ стягуй забруднений одяг через
голову.

●

Промий уражені ділянки шкіри під проточною водою з милом не
менше 10-20 хвилин.

Проковтнув:
●

зайди у приміщення.

■ Якомога швидше закрий всі вікна, вентиляційні отвори, двері та

димоходи. Як тільки все закрив, загерметизуй усі дверні та віконні
отвори клейкою стрічкою або папером. Металопластикові вікна та
двері зачиняються дуже щільно, тож додаткова герметизація не
потрібна.

■ Вимкни системи вентиляції, подачі повітря, кондиціонери та системи
обігріву повітря.

■ Якщо у тебе є домашні тварини, забери їх всередину приміщення.

Ретельно прополощи рот водою, не викликай у потерпілого
блювоту.

Твої дії у випадку радіаційної загрози:

■ Поклади їжу у герметичні контейнери, банки або пластикові пакети.

Овочі поклади у коробки, зсередини обкладені папером та плівкою,
та накрий їх брезентом або іншим щільним матеріалом.

■ Не покидай приміщення без потреби. Якщо потреба виникла,

намагайся не вдихати радіоактивний пил. Захисти свої органи
дихання: прикрий рот та ніс одноразовою маскою, рушником або
складеною хустинкою. Якщо маєш, використовуй респіратор або
протигаз.

Як вижити під час надзвичайної ситуації та під час війни:
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■ Зберігай питну воду у щільно закритих ємностях чи банках.
■ Май запас стабільних йодовмісних препаратів (йодид калію чи йодат
калію).

■ Якщо у тебе є домашні тварини, заведи їх у закрите приміщення.
■ Закрий криниці.
■ Після повернення додому прийми душ, перевдягнись у чистий одяг,
поклади забруднений одяг у пластикові пакети та прибери його з
житлового приміщення.

■ Підготуйся до можливої евакуації.

Профілактика йодом:
Прийми йодовмісні препарати, якщо надійшла така вказівка.
Якщо через ЗМІ надійшла вказівка прийняти стабільні йодовмісні
препарати – прийми піґулки йодиду калію (KI) або йодату калію (KIO3),
або 5% настоянку йоду.
Рекомендовані денні дози:

Заходи безпеки при поверненні з зони
хімічного / біологічного / радіаційного
забруднення:

●

дорослим та дітям від 13 років - 130 мг йодиду калію або 170 мг
йодату калію;

●

дітям від 3 до 12 років - 65 мг йодиду калію або 85 мг йодату калію
(половина від дози для дорослого);

●

дітям від 1 місяця до 3 років - 30-35 мг йодиду калію та 40-45 мг
йодату калію (чверть від дози для дорослого);

Уникай фізичного контакту з членами родини, щоб не передати
забруднення їм.

●

Зніми весь одяг, у який був вдягнений в зоні забруднення.

●

Знімай одяг у напрямку від голови до ніг: спочатку куртку, потім
сорочку або блузку, і штани або спідницю в кінці. Не знімай одяг
через голову, щоб не перенести забруднення на обличчя та в очі.

●

Склади одяг забрудненою поверхнею всередину, поклади у пакети
(в один, потім ще в один) і поклади у безпечне місце. Пізніше тебе
проінструктують щодо подальших дій з цим одягом.

●

Спочатку вимий руки, потім обличчя, шию, очі та вуха, прочисти ніс
та промий рот, ретельно вимий кожну частину тіла.

●
●

немовлятам до 1 місяця - 15 мг йодиду калію або 20 мг йодату калію
(одна восьма від дози для дорослого).

Якщо піґулок немає, можна прийняти 5% настоянку йоду:
●

дітям до 2 років приймати 1-2 краплі настоянки тричі на день
протягом періоду до 7 днів;

●

дітям від 2-х років та дорослим приймати 3-5 крапель настоянки
тричі на день протягом періоду до 7 днів.
Як вижити під час надзвичайної ситуації та під час війни:
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●

Добре помийся у душі гарячою (38-40°C) водою або холодною
водою з милом (краще з господарським).

●

Мийся протягом 3-5 хвилин, а при радіаційному забрудненні
упродовж 10 хвилин.

людина, що зможе точно описати підозрілий предмет та показати
точне місцезнаходження.

■ Не дозволяй іншим людям наближатися до підозрілого предмета,
поки чекаєш на поліцію. Попередь людей, що знаходяться поруч,
про необхідність переміститися у безпечне місце.

■ Якщо ти помітив підозрілий предмет у громадському транспорті,
обов’язково попередь про це водія.

Що робити, якщо ти помітив підозрілий
предмет або вибухівку?
■ Не торкайся його! Не намагайся розбирати його, не рухай і не

переміщуй його, не кидай його, ніколи не намагайся самостійно
визначити, що це.

■ Не пали і не користуйся мобільним телефоном поряд із підозрілим
предметом.

■ Відійди від підозрілого предмета та сховайся за міцною спорудою,
краще за будівлею.

■ Повідом поліцію про знахідку якомога швидше.

Ляж на землю та прикрий голову руками, використовуй будь-яке
доступне укриття.

Дії у випадку вибуху поруч з тобою:
■ Ляж на землю та прикрий голову руками.
■ Використовуй будь-яке доступне укриття – будівлі, кювети, лощини,
дерева. Або шафи, столи чи стіни, якщо ти перебуваєш у будівлі.

■ Не поспішай покидати укриття: деякі уламки летять траєкторією

бумерангу – роблять коло в повітрі й падають поряд з епіцентром
вибуху.

■ Зустрінь поліцейських, що приїдуть на виклик, оскільки ти – єдина
Як вижити під час надзвичайної ситуації та під час війни:

легко про серйозне
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■ Якщо тобі вдалося уникнути поранень, допоможи пораненим

✓

Якщо холодно, ляж на бік якомога зручніше та підклади руки під
бік, щоб зменшити площу контакту з підлогою або землею.

✓

Якщо ти можеш сісти, підтягни коліна до грудей, нахили голову та
прикрий її руками.

✓

Придумай, як повідомити про себе та своє місцезнаходження:
кричи, створи шум будь-яким чином (наприклад, стукай шматком
металу або каменем по трубі), особливо, якщо відчуваєш, що
рятувальники поряд.

✓

Якщо у тебе з собою мобільний телефон, зателефонуй та повідом
про свою ситуацію.

✓

Пам’ятай: рятувальники кожної години можуть вимикати усе
обладнання мінімум на 10 хвилин, щоб почути заклики про
допомогу

✓

Спробуй знайти можливість для порятунку. Тільки не намагайся
хаотично рухати зруйновані опори, цеглини та інші уламки – вони
можуть утримувати руїни, що знаходяться над тобою.

✓

Не впадай у відчай! Дихай глибоко, оціни ситуацію і роби усе, що
потрібно, щоб вижити.

Якщо ти можеш сісти, підтягни коліна до грудей, нахили голову і
прикрий її руками.

✓

Повільно та обережно (щоб тебе не завалило ще більше) спробуй
вивільнити руки та ноги.

Якщо у тебе з собою мобільний – зателефонуй у службу
порятунку і повідом про свою ситуацію.

✓

Оціни свої поранення. Якщо є кровотеча, стисни рану, щоб її
припинити.

Необачно прибравши підпираючі уламки,ти можеш поховати себе
під масою, яку вони підтримують.

✓

Спробуй визначити, чи є інші люди під завалами.

евакуюватися до безпечного місця та надай першу домедичну
допомогу.

■ Не обирай у якості укриття пошкоджені будівлі: вони можуть
частково або повністю обвалитися у будь-який момент.

Допоможи пораненим евакуюватися в безпечне місце, надай
першу допомогу та повідом про подію за телефоном 101.

■ Використовуй аварійні виходи, якщо вибух стався, поки ти був у
будівлі. Не використовуй ліфти!

■ Негайно повідом про подію за телефоном 101.

Що робити, якщо ти опинився під
завалами?
✓
✓
✓

Як вижити під час надзвичайної ситуації та під час війни:
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Що робити, якщо ти опинився у натовпі під
час тисняви?

Безпечна поведінка вдома після
надзвичайної ситуації:

●

Якщо ти опинився у штовханині або у натовпі, що панікує, застебни
одяг та позбудься усіх колючих / ріжучих предметів, щоб не
поранити себе та інших.

●

Повертаючись до місцевості, де щойно сталася надзвичайна подія,
будь обережний.

●

●

Якщо ти в окулярах, зніми їх: краще бачити погано, аніж втратити
очі; зніми сережки, ланцюжки та буси, шарфи та хустинки.

Перевір будівлі на предмет пошкоджень та руйнувань, які можуть
спричинити обвал споруд.

●

●

Не ховай руки у кишені.

●

Перемістись до краю натовпу, подалі від сцени або платформи.

При вході до будівлі ніколи не освітлюй свій шлях за допомогою
відкритого вогню та не пали – це може спричинити пожежу
або вибух з багатьох причин, головними з яких є витоки газу та
вогненебезпечних речовин.

●

Якщо ти опинився у натовпі у замкнутому просторі, просувайся
крізь натовп, щоб не бути в центрі або на передньому краї натовпу.

●

Тримайся на безпечній дистанції від оголених дротів (у тому числі
телефонних), оскільки вони становлять смертельну небезпеку.

●

Рухаючись з натовпом, не тримайся за об’єкти, просто слідуй за
потоком.

●

Вмикай світло лише після того, як переконаєшся, що дроти
неушкоджені та у порядку.

●

Тримайся подалі від п’яних, агресивних чи озброєних людей.

●

●

Якщо натовп починає штовхатися, тримай руки біля діафрагми
або по боках: у натовпі високий ризик бути розчавленим, а не
спіткнутися.

Перевір, чи немає запаху газу або інших хімічних речовин поряд із
будинком та всередині.

●

Якщо ти щось впустив, не намагайся це підняти: твоє життя
важливіше за найдорожчу річ.

●

Якщо натовп дуже сильно тисне, намагайся утворити трикутник
(обличчями всередину) з двома іншими особами, плечима
спираючись один на одного: таким чином у твоїх грудей буде
максимально можливий простір для рухів (дихання).

●

Якщо ти впав, намагайся захистити голову та підвестися. Якщо
підвестися не вдається, прийми позу ембріона, притисни коліна
до грудей та прикрий голову руками для максимального захисту
життєво важливих органів.

При вході до будівлі ніколи не освітлюй шлях за допомогою
відкритого вогню та не пали.

Як вижити під час надзвичайної ситуації та під час війни:
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Міни — вибухонебезпечні залишки війни
Міна – це боєприпас, що встановлюється під землею, на землі
чи поблизу землі або іншої поверхні і призначений для вибуху,
спричиненого присутністю, близькістю чи контактом людини або
транспортним засобом.

Тримайся на безпечній відстані від оголених дротів (у тому числі
телефонних).
●

Перед вживанням продуктів, які ти залишив вдома, переконайся,
що вони не зазнали хімічного зараження, не запліснявіли та не
зіпсувалися.

●

Перед вживанням води з криниці або крану переконайся, що вона
чиста / не заражена.

●

Якщо ти опинився поряд із пунктом надання екстреної допомоги
і твоя допомога не потрібна, не відволікай рятувальників без
поважних причин.

●

Міну майже неможливо побачити!

●

Міни, знайдені в Україні, виготовлені з металу або пластику і є
переважно зеленого кольору (для маскування).

●

Протипіхотні міни, як правило, детонують при наступі або у випадку
зачеплення, зірвання натягнутого дроту (розтяжки).

●

Протитранспортні міни більші за розміром, ніж протипіхотні міни.
Зазвичай вони детонують при застосуванні достатнього тиску на
неї. Це залежить від типу міни.
Міни рідко встановлюються поодинці – там, де є одна,
там можуть бути й інші!

Небезпеки, які несуть міни для тебе:
●

Людина, яка постраждала під час поводження з
вибухонебезпечними предметами, може травмуватися, а саме –
втратити кінцівки, зір, слух та навіть життя.

●

Людина, яка постраждала від міни або боєприпаса, все життя
відчуватиме психологічну напругу, постійний страх, невпевненість у
собі.

●

Вибухонебезпечні предмети призводять до руйнівних наслідків не
лише для тебе як особистості, але й для інших: руйнуються будинки,
лікарні, школи, заміновані поля несуть загрозу для людей, що
працюють у сільському господарстві тощо.

Чи можливо розпізнати заміновані території? Завжди довіряй
попереджувальним знакам!
МІЖНАРОДНІ ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ЗНАКИ:

Перевір, чи немає запаху газу або інших хімічних речовин поряд із
будинком та всередині.
Як вижити під час надзвичайної ситуації та під час війни:

Всесвітньо визнані попереджувальні знаки про міни та вибухові
пристрої – це знаки МІНИ «череп з перехрещеними кістками» та
попереджувальна стрічка.
легко про серйозне
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МІСЦЕВІ ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ЗНАКИ:

Якщо ти випадково зайшов на мінне поле пішки:

Місцеве населення іноді розробляє власні техніки та знаки для
маркування небезпечних районів.

■ СТОП – негайно зупинись! Зупини всіх у групі, не збирайтеся разом.
■ Стій нерухомо – залишайся нерухомим і не рухай ногами.
■ Якщо стався нещасний випадок, не йди до потерпілого.
■ Зателефонуй на допомогу – радіорум / 101 / 103.
■ Зачекай, коли приїде допомога – це може зайняти багато часу:

залишайся спокійним; не рухайся; не сідай; поговори і заспокой
друзів.

■ Якщо ти випадково заїхав на заміновану дорогу на машині:
■ СТОП – негайно зупинись! Вимкни двигун. Не рухай кермом і не
намагайся повернути назад.

■ Залишайся в транспортному засобі, не виходь.
■ Телефонуй на допомогу – радіорум / 101.
НІКОЛИ НЕ ЗАХОДЬ ЗА ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ЗНАКИ
І НІКОЛИ НЕ ЗНІМАЙ ЇХ!

■ Зачекай, коли надійде допомога.
■ У надзвичайних ситуаціях: вилазь з транспортного засобу лише
через задні двері, вікна, наступай та йди по слідам шин.

Як захиститися від мін?
Тримайся подалі від:

■ Місць з доказами проведення бойових дій або вибухів.

Твої дії у разі, якщо тебе взяли
в заручники:

■ Лісистих ділянок, з якими ти не знайомий.

■ Пам’ятай, твоя задача – вижити.

■ Зарослих доріг та доріжок, які не використовуються.

■ Прийми ситуацію та готуйся чекати. Намагайся контролювати себе

■ Занедбаних військових окопів, техніки, транспортних засобів.
■ Зруйновані та покинуті будівлі, будинки, мости, лінії електропередач,
водопровідні труби.

Як вижити під час надзвичайної ситуації та під час війни:

та попередити паніку в інших.

■ Боятися – це нормально. Перші 15-45 хвилин – це пік ризику, тож

негайно виконуй вказівки викрадачів. З плином проведеного разом
часу ризик нанесення шкоди викрадачами зменшується.

легко про серйозне
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■ Не говори без необхідності, тільки якщо дуже треба; поводься
дружньо та не намагайся ошукати викрадачів.

■ Не благай, не вибачайся і не ридай.
■ Не висловлюй власні спостереження та пропозиції викрадачам.
■ Не сперечайся з викрадачами або іншими заручниками, дотримуйся
загальної точки зору.

■ Не повертайся спиною до викрадачів (роби це тільки якщо тобі

накажуть). Зоровий контакт з викрадачами – це добре, оскільки
люди менше схильні вбивати, коли на них дивляться, однак не
витріщайся на них без упину.

■ Якщо тобі пропонують їжу, вживай її, навіть якщо ти не голодний. Ти

почуватимешся сильнішим, а відмова викличе ще більше ворожості.

■ Намагайся відпочити; сядь, якщо можна. В разі, якщо ти в

■ Не повертайся спиною до викрадачів!
■ Не благай, не вибачайся і не ридай!
■ Їж, якщо тобі пропонують їжу!
■ Не говори без необхідності!
■ Спробуй відпочити.
■ Якщо інший заручник потребує медичної допомоги, повідом про це
викрадачам, говори спокійно та послідовно та не намагайся нічого
робити, поки тобі цього не дозволять.

■ Якщо ти вважаєш, що операція з визволення скоро розпочнеться
або чуєш шум та постріли, знайди безпечне місце, ляж на підлогу
/ землю та прикрий голову руками. Уникай різких рухів. Ніколи
не біжи у бік визволителів – вони можуть переплутати тебе із
викрадачем.

заручниках довго, – спробуй поспати.

■ Намагайся втекти тільки якщо ти абсолютно впевнений, що це
вдасться. Якщо ти не впевнений, обдумай свої шанси ще раз.

Що робити, якщо ти помітив озброєних
людей без розпізнавальних знаків?

Якщо ти помітив озброєних людей без розпізнавальних знаків,
повідом про це за телефоном 101.
Як вижити під час надзвичайної ситуації та під час війни:

легко про серйозне
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Твої дії у разі повітряної тривоги:
● Вимкни електроприлади, перекрий газ та воду.
● Вимкни світло, закрий штори та сховайся в підвалі або іншому
відповідному місці.

● Ніколи не сперечайся з озброєною людиною.
● Покинь свою оселю, якщо до неї заходять озброєні люди або якщо
вони хочуть оселитися у твоїй домівці.

● Якщо ти прямуєш в місто, роби це пішки замість того, щоб їхати на
авто.

● Якщо в домі немає придатного укриття, візьми свої документи,

гроші, їжу, воду, засоби індивідуального захисту та медичної
допомоги, найнеобхідніші медикаменти, одягнись та терміново
перемістись до найближчого колективного укриття або іншого
сховища.

● Не панікуй, попередь рідних та сусідів.

Що робити, якщо представники збройних
сил країни-агресора з’явилися поблизу
твоєї домівки?
● Не панікуй. Спочатку спробуй зрозуміти, що коїться, лише після
цього приймай рішення щодо подальших дій.

Що робити у випадку стрілянини або
перестрілки поряд з тобою?
● Якщо ти почув постріли і знаходишся на вулиці, не починай бігти,
замість цього ляж на землю та прикрий голову руками. Навіть не
думай шукати чисте місце, лягай просто, де стоїш.

● Притиснись до землі, тримайся якомога нижче і залишайся на місці,
поки постріли не припиняться. Переповзай до безпечнішого місця
(це можуть бути підземний перехід, підвал, нижній поверх будівлі,
канава, або, хоча б, сміттєвий бак), поки постріли припиняться.

● Якщо ти чуєш постріли або перестрілку у твоєму будинку, не підходь
до вікон, вимкни світло та сховайся в кімнаті без вікон (наприклад
вбиральня або гардеробна кімната).

● Якщо ти побачив ворожих солдатів у своєму дворі, не підходь до
них, оскільки ти можеш стати мішенню або жертвою випадкової
кулі.

● Не будь допитливим, не намагайся зблизька розгледіти військове

обладнання, зброю або озброєних людей: тебе можуть прийняти за
шпигуна.

● Не дозволяй іншим дітям грати на вулиці: діти дуже допитливі, їх

можуть розчавити танки, вони можуть підірватися на вибухівці та
інше.

● Не провокуй ворожих солдатів, відкрито знімаючи їх на відео або
фотографуючи їх.

Якщо ти побачив солдатів у своєму дворі, не підходь до них, оскільки
можеш стати мішенню або жертвою випадкової кулі.

● Якщо ти чуєш постріли, знаходячись вдома, і залишатися вдома

● Не тримай руки в кишенях та уникай різких рухів, коли спілкуєшся з

небезпечно, прямуй до найближчої захисної споруди цивільного
захисту, де тобі нададуть притулок та допомогу.

Як вижити під час надзвичайної ситуації та під час війни:
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Як самостійно евакуюватися з району
бойових дій?
■ Якщо це можливо, покинь місто та перемістись до селища, села,
до родичів або друзів якомога швидше: там менша вірогідність
збройних сутичок і тобі буде легше забезпечити себе їжею та
водою.

■ Заздалегідь сплануй свій шлях, подумай, де ти зможеш зупинитися,
щоб перечекати заворушення або почекати на допомогу.

■ Тримай речі першої необхідності упакованими та готовими.
■ Пам’ятай і нагадуй водію, що треба наповнювати бак авто за
кожної можливості.

■ Якщо запізно їхати на авто, йди пішки.
■ Ти повинен бути вдягнений у цивільний одяг під час евакуації:
уникай камуфляжного одягу та кольору хакі, не пакуй речі у
військові рюкзаки, не тримай мисливські ножі або фляги на
видноті.

■ Коли будеш іти – не поспішай: ти повинен виглядати як цивільна
особа, що хоче покинути територію (оскільки так і є).

Шукай блок-пости: на підконтрольній армії території є дороги,
призначені для виведення та евакуації цивільних.

■ Упакуй речі та воду, що береш з собою, у кілька пакунків – п’ять
торбинок набагато краще, ніж одна велика валіза.

■ Обов’язково треба підготувати один маленький рюкзак з їжею та
водою; в жодному разі не знімай його з себе.

■ Обирай шляхи, де пересування цивільних контролюється, або

вказане представниками влади, що організовують евакуацію
та переміщення. Інші дороги можуть бути небезпечними через
активне їх використання військовими.

■ Шукай блок-пости: на підконтрольній армії території є дороги,
призначені для виведення та евакуації цивільних. Необхідну
інформацію ти отримаєш на блок-постах.

■ Намагайся обходити дороги, що проходять повз стратегічні
об’єкти.

Як вижити під час надзвичайної ситуації та під час війни:

■ Намагайся не використовувати незнайомі дороги: вони можуть
вести від цілі подорожі та наразити на небезпеку.

■ Подорожуй тільки після світанку або вдень: у темряві дуже важко
відрізнити цивільного від військового.

■ На ніч обирай відкриті ділянки замість будинків, де проходили
бойові дії (вони можуть бути заміновані).

■ Якщо ти бачиш на вулицях загиблих, не торкайся їх.
■ Якщо ти евакуювався, не намагайся повернутися, поки бойові дії не

припинилися і твоя оселя на підконтрольній загарбниками території:
тебе можуть запідозрити у зборі розвідданих.
легко про серйозне
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Виживання на захопленій збройними
силами країни-агресора території:
☑ Зроби запаси води, оскільки існує висока імовірність відключення

водопостачання або замерзання труб (взимку) – наповни водою усі
можливі ємності, навіть ванну, поки є можливість.

☑ Запасайся водою з криниць, свердловин або відкритих водойм.

Якщо ти у місті, централізоване водопостачання може бути
доступним у пожежних частинах, лікарнях, працюючих захисних
спорудах цивільного захисту.

☑ Найбезпечніший спосіб отримати їжу – точки централізованої
роздачі гуманітарної допомоги.

☑ Магазини можуть бути зачинені або зруйновані, але навіть у

зруйнованій будівлі магазину може бути їжа та інші необхідні речі.
Стережись нездетонованої та навмисно залишеної вибухівки, коли
шукаєш їжу в таких місцях.

☑ Використовуй велосипед та тачку для пошуку і транспортування їжі
до місця свого перебування. Так ти привертатимеш менше уваги
ворожих військових.

☑ Оціни необхідність та доречність заволодіння зброєю для
самозахисту від грабіжників та мародерів.

☑ Якщо побачиш зброю, не піднімай її, оскільки вона може бути
замінована або використовуватися як приманка.

☑ Не ходи вулицями вночі, тебе уб’ють: ворожі солдати

сприйматимуть тебе як ворога, що змінює позицію, переносить
зброю або як розвідника.

☑ Якщо ти в місті, пересувайся на видноті та одягай простий цивільний
одяг без жодних шевронів та військових розпізнавальних знаків.

☑ Жінкам і дівчатам треба одягатися у мішкуватий одяг, що повністю
закриває тіло, аби уникнути ризику зайвої уваги від чоловіківсолдатів ворожих сил.

☑ Не давай інтерв’ю, не погоджуйся на відеозйомку або
фотографування ворогами.

☑ Переконайся, що твоє житло не поряд із мінометною позицією та не
в зоні зачистки, а на даху немає снайперів.

☑ Знайди «друзів по нещастю»: разом з друзями або родичами буде
легше захиститися від грабіжників.

☑ Разом з «друзями по нещастю» спорудіть сховища: комори

можна знайти у кожній багатоповерхівці, вони захистять під час
бомбардувань та будуть хорошим сховищем для запасу речей
першої необхідності, таких як їжа, паливо та медикаменти. Якщо
не вдається знайти комору, збудуйте її самостійно. Перші поверхи
цегляних будівель добре для цього підходять. Оберіть кімнату з
мінімальною кількістю вікон, оскільки їх потрібно буде заблокувати.

☑ Пам’ятай: якщо ти повністю забарикадуєш себе і стеля впаде, ти
потрапиш у пастку. У тебе повинен бути аварійний вихід і вікно
добре для цього підходить.

Якщо побачиш на землі зброю (чи будь-який інший предмет,
наприклад, ручку, іграшку тощо), не піднімай їх, оскільки вони можуть
бути заміновані або використовуватися як приманка.
Як вижити під час надзвичайної ситуації та під час війни:
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Твоя поведінка, якщо солдати країниагресора обшуковують приміщення
та вимагають пред’явити документи:
●

Прийми обшук як неминуче лихо.

●

Якщо під загрозою зброї ворожий солдат наказує тобі пред’явити
документи, роби це спокійно та без поспіху.

●

Не ховай очі від солдатів, що проводять перевірку, але також не
треба на них невдоволено витріщатися.

●

Під час перевірки стій спокійно там, де сказали, окрім випадків,
коли тобі наказують, наприклад, відчинити двері.

●

Ти можеш пришвидшити перевірку, якщо будеш виконувати
команди і поводитися природно та спокійно: не треба хвилюватися,
нервово озиратися, говорити без зупинки або неприродно мовчати.

Дії у випадку тимчасового розміщення
військових підрозділів країни-агресора на
території вашої громади та встановлення
ними військово-окупаційної адміністрації:
●

Якщо це можна зробити безпечно, зніми на відео агресивні дії
окупаційної влади та використай наявні засоби зв’язку (наприклад
Інтернет) щоб поділитися цим відео із міжнародними ЗМІ
(CNN, BBC і т.д.).

Намагайся не співпрацювати з військово-окупаційною
адміністрацією.

●

Не виконуй команд загарбників, не відвідуй мітинги, зібрання та
інші організовані ними заходи, не надавай їм жодної інформації;

●

При можливості поширюй інформацію про справжній стан речей
через соціальні мережі та мережі мобільного зв’язку, а також
напряму (особисто).

●

Допомагай постраждалим від насильства та репресивних дій
загарбників.

Як вижити під час надзвичайної ситуації та під час війни:

У час постійних викликів та загроз прийняття рішень – непроста справа.
За останні десять років наша країна зазнала військово-політичної
агресії і втратила частину території. Як поводитися у такій ситуації? І як
зберегти здоровий глузд у час постійного зовнішнього тиску та стресу?

Як не повестися на брехню? Спробуймо
мислити критично
Світ навколо нас – багатоманітний. І не має значення, скільки нам
років: рішення приймаємо щодня. Вважаємо, що самостійно. Але часто
піддаємося тиску обставин. Тож для збереження власного «я» варто
опанувати ази критичного мислення.
Що відрізняє критично мислячу людину від інших? Така людина:
✓

чесна сама з собою;

✓

інтелектуально незалежна;

✓

вміє ставити правильні запитання;

✓

вміє шукати і віднаходити зв’язки між явищами та вчинками людей;
легко про серйозне
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✓

вибудовує власні судження на доказах;

✓

перемагає сумніви;

✓

не дозволяє собою маніпулювати.

Як вирішити проблему критично?
1.

Визнач, у чому полягає суть проблеми.

●

Найперше: не можна іти гуляти на вулицю, не попередивши батьків
чи інших близьких тобі людей.

●

Ніколи не приймай подарунків чи солодощів від незнайомих людей!

●

Ніколи не погоджуйся йти з незнайомими людьми до чужого
під’їзду, підвалу або інших безлюдних місць.

●

Якщо біля тебе зупиняється авто і незнайома людина звертається з
якимось проханням, не підходь близько до машини, якою б гарною
вона б тобі не видавалася.

●

Якщо запитання тобі видаються сумнівними, ввічливо скажи
незнайомцю, що ти поспішаєш: у жодному випадку не сідай до авто!

●

Якщо ти відчуваєш, що хтось переслідує тебе, намагайся сховатися,
але у жодному випадку не заходь у безлюдні місця.

●

Якщо ж ти загубився у незнайомому місці, звернися до
поліцейського (або охоронця, якщо це у супермаркеті, наприклад).

●

Не грайся на вулиці після того, як стемніє.

2. Почни із запитань, на які дай чесну відповідь.
3.

Не приймай на віру все, що тобі пропонують.

4.

Шукай докази, які підтверджують або спростовують отриману
інформацію.

5. Приймай рішення, які ґрунтуються на доказах, а не на емоційному
сприйнятті ситуації.
Постійно накопичуй знання і розширюй світогляд.
Знання не валіза – ми їх носимо у голові, а не в руках :)

Як поводитись із незнайомцями?

Не розмовляй із незнайомцями!
Не приймай подарунків від незнайомців (навіть якщо це
довгоочікувана тобою ігрова приставка чи смартфон)

Соціальні мережі: (не)безпечний простір
У світі, сповненому заборон та обмежень, соціальні мережі
сприймаються як можливість абсолютно вільного самовираження.
Але чи дійсно це так? Якщо ми юні завзяті користувачі комп’ютера
та хочемо спробувати щось нове, а наш внутрішній світ настільки
багатогранний, що ми не завжди можемо поділитися своїми думками з
друзями і, тим паче, батьками, то ми легко можемо стати мішенню для
онлайн поганців.
Пам’ятай!
Дарувати подарунки, пригощати солодощами, говорити ласкаві слова,
обіймати, цілувати можуть лише рідні та близькі – ті, кого ми знаємо!
Як вижити під час надзвичайної ситуації та під час війни:

Кібербулінг – це приниження чи цькування за допомогою мобільних
телефонів та інших ґаджетів
легко про серйозне
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Пам’ятай: навіть якщо біля тебе нікого немає і ти наодинці
з комп’ютером / планшетом / телефоном – твої фото та коментарі
у публічному доступі

Як захистити себе у мережі?
Розміщуй мінімум особистої інформації.

☑ Якщо хтось попросить про додаткову особисту інформацію чи
особисті (інтимні) фотографії, повідом дорослих.

Перед тим, як щось публікувати, дай відповідь на питання: чи готовий
ти, щоб твоє фото / інформація / коментар стали доступними для всіх
твоїх знайомих?

☑ Не відкривай публічний доступ до свого номеру телефону і, тим
більше, особистої адреси.

☑ Не розміщуй інформацію про заплановані чи існуючі поїздки –

Небезпечні спільноти у соціальних
мережах: як не потрапити у пастку?

☑ Не переходь за посиланнями, які приходять тобі від невідомих (або

✓

Перш, ніж вступати до будь-якої спільноти, збери якомога більше
інформації про неї та її засновників.

✓

Пам’ятай, що від того, як саме ти формулюєш запит, залежить,
яку відповідь ти отримуєш. НЕ ПОТРАПЛЯЙ ДО ІНФОРМАЦІЙНОЇ
БУЛЬБАШКИ!

вимикай геолокацію, коли робиш фото.

відомих лише віртуально) людей: ти можеш завантажити шкідливі
програми чи комп’ютерні віруси.

☑ Не приймай будь-кого у друзі: ти ж не даєш пити воду зі своєї

пляшки незнайомцям на вулиці. Дізнайся більше про людину, яка
хоче стати твоїм другом (профіль у соцмережах, публікації тощо).

☑ Обережно встановлюй додатки та проходь тести в інтернеті: часто

Інформаційна бульбашка або бульбашка фільтрів – це віртуальна
пастка: алгоритми роботи вебсайтів, соціальних мереж, пошукових
систем пропонують нам інформацію, ґрунтуючись на наших попередніх
запитах.

☑ Стався вдумливо і критично до будь-яких закликів про допомогу

Ця інформація, як правило, підлаштована під наші погляди, уподобання,
інтереси. ТОМУ: пропонуй незвичні формулювання, нестандартні
запити!

☑ Не розголошуй дані кредитної картки.
вони запитують доступ до особистої інформації, що може призвести
до зламу аканту та інших негативних наслідків.
та благодійність: не дозволяй шахраям маніпулювати твоїм добрим
серцем.

✓

Дай ЧЕСНУ відповідь на питання: чому тебе зацікавила дана
спільнота? Чи готовий ти до того, щоб абсолютно невідомі люди
визначали твоє життя?

✓

Поговори з батьками чи іншими дорослими, яким довіряєш: їхній
досвід допоможе тобі не втрапити в халепу.

☑ Не принижуй і не дозволяй принижувати себе у мережі: сучасні
налаштування дозволяють забанити тих, хто тобі не друг.

☑ Думай про те, що і як ти коментуєш: твої пости можуть назавжди
залишитися у безмежному інтернет-просторі.

☑ Пам’ятай про небезпеку безкоштовного публічного Wi-Fi: Твої
особисті дані опиняються під загрозою.

БАТЬКИ!
Будьте уважні до потреб своїх дітей!

☑ Будь обережним, скачуючи нові відеоігри.

Як вижити під час надзвичайної ситуації та під час війни:
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Щоб діти не стали членами небезпечних спільнот, батьки:

■ Приділяйте більшу увагу психологічному стану своїх дітей.
■ Будьте уважні до фізичного стану власної дитини, особливо

звертайте увагу на різноманітні пошкодження та природу їхнього
походження.

■ Знайте коло спілкування своєї дитини.
■ Намагайтеся зайняти вільний час дитини цікавими хобі.
■ Контролюйте, які фото та відео файли розміщені на сторінці Вашої

Що таке цивільно-військове
співробітництво?
В Збройних Силах України, Національній гвардії України та Державній
прикордонній службі України створені спеціальні підрозділи цивільновійськового співробітництва для допомоги людям в районі ведення
бойових дій. Скорочено їх називають СІМІК, або ЦВС. Назва походить
від англійської абревіатури, яка розміщена на їхньому шевроні – СІМІС
(civil-military cooperation, що в перекладі на українську – цивільновійськове співробітництво, або скорочено – ЦВС).

дитини у соціальних мережах.

■ Встановіть функцію «батьківський контроль» на всіх ґаджетах
дитини.

Від дружби до загрози життю: як безпечно познайомитися через
інтернет?

■ Перевіряй інформацію про тих, хто набивається тобі у друзі: не вір
усьому, що людина про себе пише.

■ Відсутність інформації про потенційного «друга» – поганий знак: це
може бути шахрай.

■ Пам’ятай, що у мережі люди переоцінюють свої позитиви як мінімум
у 10 разів. А свої недоліки, відповідно, применшують.

■ Не погоджуйся на обмін власними фото / відео / текстами

сексуального змісту, оскільки це може призвести до наступного
шантажу оприлюдння інтимних матеріалів від зловмисників.

■ Пам’ятай: найбільш уразливою ланкою у всіх технологічних

системах є людина: поважай себе і будь уважним у спілкуванні.

Завданням цих військових є надання допомоги людям в районі
проведення бойових дій, або, коли місцевість вже звільнена, фронт
відійшов далі, але існує небезпека потрапляння ворожих снарядів
чи куль до твого населеного пункту. Ці снаряди не тільки небезпечні
для твого життя, а й можуть натворити лиха для інфраструктури
твого населеного пункту – пошкодити газопровід, водопровід, лінії
електропостачання, зруйнувати будинки, поранити тебе, твоїх рідних
або сусідів.
У разі крайньої потреби, ти можеш звернутися до офіцерів СІМІС по
допомогу із забезпеченням речами першої необхідності.
За відсутності органів влади, поліції, медичних закладів, офіцери СІМІС
можуть організувати надання медичної допомоги. Вони також можуть
залучити військових психологів, військових священників для потреб
цивільного населення.
Якщо потрібно привести до ладу інфраструктуру твого населеного
пункту, офіцери СІМІС можуть організувати прибуття військових
інженерів або фахівців відповідних служб з інших районів.

Як вижити під час надзвичайної ситуації та під час війни:
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Вони навіть почитають дітям книжки, якщо й у цьому буде потреба.
Офіцери СІМІС можуть організувати прибуття артистів, показ кіно та
мультиків.
Тож коли побачиш таких військових, ти можеш звернутися до них зі
своїми питаннями.
Для покращення координації цивільно-військового співробітництва
в Луганській та Донецькій областях створено об’єднані центри та
регіональні групи цивільно-військового співробітництва, які працюють
вздовж лінії фронту. Детальну інформацію про них ви можете дізнатись
на офіційному веб-сайті Міністерства оборони України, сторінках
Facebook або за номерами телефонів «гарячих» ліній Об’єднаних
центрів цивільно-військового співробітництва в районі проведення
операції об’єднаних сил по здійсненню заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях:

Крім того підрозділи цивільно-військового співробітництва
представлені в таких великих містах, як: Київ, Рівне, Львів, Чернігів,
Дніпро, Миколаїв, Одеса, Вінниця, Житомир та інших, з якими ви можете
зв’язатися, у разі потреби через відділ цивільно-військової взаємодії
Управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу
Збройних Сил України за телефоном: (044) 454-74-03.

ПАМ’ЯТАЙ:
у будь-яких ситуаціях головне – зберігати спокій та звертатися до
підрозділів цивільно-військового співробітництва, які зазвичай
розташовані неподалік від лінії фронту та працюють вздовж неї

Об’єднаний центр цивільно-військового співробітництва (м.
Краматорськ):
84313, м. Краматорськ, вулиця Олекси Тихого, 10В
Телефон: +380956827520

Об’єднаний центр цивільно-військового співробітництва (м.
Сєвєродонецьк):
93400, м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний, буд. 12
Телефон: +380 (6452) 4-44-00

Об’єднаний центр цивільно-військового співробітництва (м.
Маріуполь):
87515, м. Маріуполь, вул. Харлампіївська, буд. 17/25
Телефон: +380 (629) 472-472.

Як вижити під час надзвичайної ситуації та під час війни:

легко про серйозне

62

63

Міжнародний Рух Червоного Хреста
і Червоного Півмісяця

Міжнародний Рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця є
найбільшою гуманітарною мережею у світі, мета якої запобігти та
полегшити страждання людей, зокрема під час катастроф, стихійних
лих та збройних конфліктів. Цей рух презентують: Міжнародний Комітет
Червоного Хреста, Міжнародна Федерація Товариств Червоного
Хреста і Червоного Півмісяця, 192 національних товариств Червоного
Хреста і Червоного Півмісяця.
Усі структури Міжнародного руху співпрацюють із урядами, органами
державної влади, іншими гуманітарними організаціями, представниками
бізнесу та приватним сектором заради допомоги вразливим категоріям
людей в усьому світі. Їхня діяльність ґрунтується на фундаментальних
принципах: гуманності, незалежності, неупередженості, нейтральності,
добровільності, єдності, універсальності.

Червоний Хрест України

Протягом 100 років свого існування Товариство постійно бере участь у
вирішенні найгостріших соціальних та гуманітарних проблем країни.
Основними напрямами діяльності Товариства є надання гуманітарної
і соціальної допомоги незахищеним верствам населення – самотнім
непрацездатним громадянам похилого віку, постраждалим від
природних і техногенних катастроф.
Товариство проводить санітарно-профілактичну роботу, навчає
населення навичкам надання першої допомоги, організовує
безоплатне донорство, поширює знання про міжнародне гуманітарне
право, ключовими засадами якого є:
•

не застосовувати зброю проти людей, які не беруть участі або
вже не беруть участі у збройному конфлікті (цивільне населення,
поранені, полонені);

•

не використовувати зброю масового знищення, аби не заподіяти
надмірної шкоди цивільному населенню та не спричинити надмірних
страждань людям

•

Воюючі сторони зобов’язані завжди розрізняти цивільне
населення і комбатантів, тобто учасників бойових дій, а також –
цивільні та військові об’єкти, а, отже, направляти зброю тільки
проти комбатантів та військових об’єктів. Також заборонено
застосовувати зброю, або методи ведення воєнних дій, які мають
невибіркову дію.

До осіб, захищених нормами Міжнародного гуманітарного права
відносяться:
•

цивільні особи;

•

особи, які входять до складу збройних сил, але безпосередньо не
беруть участь у бойових діях: медичний персонал, духовенство,
військові кореспонденти, юристи, інтенданти. Вони можуть мати
особисту зброю для самозахисту.

Національне Товариство створене у квітні 1918 року. Метою його
діяльності є захист життя людини, запобігання та полегшення людських
страждань, насамперед під час збройних конфліктів, стихійного лиха,
катастроф та аварій, надання допомоги медичній службі Збройних Сил
та органам охорони здоров’я країни.

Як вижити під час надзвичайної ситуації та під час війни:
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Символ захисту і порятунку

ELEOS-Ukraine відкриває можливості

Міжнародний рух має три емблеми: червоний хрест, півмісяць та
кристал. Кожна з яких має захисний статус, визначений Міжнародним
гуманітарним правом.

Нині, як ніколи, важливо зрозуміти й прийняти думку про те, що
байдужість вбиває. Кожен із нас хоч раз у житті відчув на собі, як
страшно, коли ближньому байдуже, що з тобою. На щастя, у нашому
житті є організації, які спонукають кожного з нас до соціальної
відповідальності, змушують нас ставати кращими.

Емблеми використовуються із захисною та розпізнавальною метою.
Напад на людину, обладнання або установу, які захищені емблемою,
означає порушення вимог Женевських Конвенцій, а ті, що здійснили це
порушення, несуть кримінальну відповідальність, яка прирівнюється до
злочину військового характеру.

Елеос-Україна – це величезна спільнота небайдужих людей, метою якої
є соціальне служіння: допомога ближнім, створення гідних умов життя
для кожної людини, сприяння її духовному розвитку, отриманню освіти,
роботи, якісної медичної допомоги, їжі, житла та усього необхідного. Ми
слідкуємо за дотриманням прав людини й надаємо всебічну підтримку
тим, хто її потребує.
Сама назва Eleos походить від грецького слова Ελέος – милість,
милосердя, співчуття. Це фундаментальні цінності, на яких побудована
діяльність цієї організації. Основними завданнями Елеос-Україна є:

Якщо емблема використовується із розпізнавальною метою, це
означає, що певні люди або об’єкти мають відношення до діяльності
Міжнародного руху.

•

попередження суспільних соціально негативних явищ;

•

реалізація програм, спрямованих на вирішення соціальних проблем
у суспільстві;

Національне товариство може використовувати емблему у мирний час
для позначення своєї належності до Міжнародного руху.

•

залучення до вирішення соціальних проблем широкого кола
зацікавлених сторін: держави, приватних осіб, релігійних та
неурядових організацій та представників бізнесу;

•

розбудова мережі соціального служіння в Україні та за її межами.

Елеос-Україна допомагає нам здобувати нові знання, які так потрібні
сьогодні!

І хай де ти опинився, книжка, яку ти тримаєш у своїх руках, дасть
відповіді на актуальні питання, які виникають у часи кризи, коли нікого
з дорослих немає поруч. Коли страшно і хочеться бути впевненим у
тому, що рішення, які приймаєш, допоможуть залишитися здоровим і
живим.
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Сухопутні війська ЗСУ

Повітряні Сили Збройних Сил України

Загальновійськовий

Ракетні війська та
артилерія

Танкові війська

Механізовані війська

Військова служба
правопорядку

Інженерні та війська
зв’язку

Загальний

Зенітно-ракетні війська

Авіація ПС

Радіо-технічні війська

Військово-Морські Сили Збройних Сил України

Протиповітряна оборона
сухопутних військ

Медична служба

Гірська піхота

Армійська авіація

Державна спеціальна
служба транспорту

Загальний

Берегові війська

Морська піхота
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Десантно-Штурмові
Війська Збройних
Сил України

Сили Спеціальних
Операцій Збройних
Сил України

Військові Диригенти
та Музиканти

Нагрудний знак – прізвище військовослужбовця
для морської службової форми одягу

Почесна Варта
Збройних Сил
України

Військовий Ліцей
імені Івана Богуна

Військово-Морський
Ліцей

Нагрудний знак – Прізвище військовослужбовця
для куртки костюма-утеплювача та сорочки-поло (за кольором)

Нагрудний знак – приналежність до Збройних Сил України
для польової форми одягу

Нагрудний знак – Приналежність до Збройних Сил України
для сорочки-поло (за кольором)

Нагрудний знак – прізвище військовослужбовця
для польової форми одягу

Нагрудний знак – Приналежність до Збройних Сил України
для морської службової форми одягу

Нагрудний знак – прізвище військовослужбовця
для сорочки-поло (за кольором)

Нагрудний знак – приналежність до Збройних Сил України
для куртки костюма-утеплювача (за кольором)

Як вижити під час надзвичайної ситуації та під час війни:

легко про серйозне

72
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Знак "Державний Прапор
України” Сухопутних Військ
Збройних Сил України

Знак “Державний Прапор
України” Повітряних Сил
Збройних Сил України

Знак “Державний Прапор
України” Сил Спеціальних
Операцій Збройних Сил
України

Нагрудний Знак
“Санітарний Ідентифікатор”
на Бронежилет

Знак “Державний Прапор
України” ВійськовоМорських Сил Збройних
Сил України

Як вижити під час надзвичайної ситуації та під час війни:

легко про серйозне
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