
Рекомендації щодо дій проживаючих у гуртожитках та 
співробітників Одеського державного екологічного 

університету за сигналом оповіщення «Повітряна тривога» 

 

Щоб привернути увагу, до населення доводиться спочатку сигнал 
оповіщення «Увага всім!». Його вмикають через електричні сирени, 
які дублюються протяжними гудками інших звукових пристроїв 
суб’єктів господарювання та транспортних засобів. 

Після цього через ЗМІ (радіо, телебачення тощо) до населення 
доводиться сигнал «Повітряна тривога» та порядок дій за цим 
сигналом. 

З моменту подачі сигналу для вжиття заходів захисту може бути 
всього лише кілька хвилин. Ці хвилини надзвичайно дорогоцінні і їх 
треба використовувати з максимальною ефективністю. 

Почувши сигнал «Повітряна тривога», необхідно: 
а) перебуваючи вдома: 
1. ввімкнути приймач радіотрансляційної мережі, телевізор, 
радіоприймач і уважно прослухати інформацію, яка поступила; 
2. при можливості попередити сусідів і одиноких людей, що мешкають 
поруч; 
3. закрити вікна, вимкнути усі електричні прилади та нагрівальні 
прилади, перекрити квартирний газовий вентиль, загасити печі, 
вимкнути світло; 



4. швидко одягнутися, перевірити наявність при собі документів, які 
посвідчують особу; 
5. взяти індивідуальні засоби захисту (респіратор, ватно-марлева 
пов’язка, протипилова тканинна маска тощо) та засоби медичної 
допомоги (бинт, йод, джгут, перекис водню, нашатирний спирт, 
знеболювальні засоби тощо), завчасно підготовлений запас продуктів і 
води, кишеньковий ліхтар та найкоротшим шляхом прямувати до 
найближчої захисної споруди. 

Найближчою до гуртожитків стаціонарною захисною спорудою є: 

- Сховище санаторію ім. Горького (див. схему) 

 



 

У випадку, коли дійти до вказаного сховища не вистачає часу 
(близько 20 хвилин), використовуйте для укриття підвальне 
приміщення 001 спортивного комплексу університету.  

Ні в якому разі не можна після сигналу «Повітряна 
тривога» залишатися в будинках, особливо на верхніх 
поверхах, адже внаслідок вибуху вони будуть руйнуватися 
від впливу ударної хвилі. 

У захисній споруді потрібно додержуватися таких правил поведінки: 

• зайняти місце у захисній споруді та виконувати вимоги старшого 
(коменданта): не палити, не смітити, голосно не розмовляти, 
дотримуватися спокою і порядку, обов’язково допомагати дітям, літнім 
людям та інвалідам; 
• уважно слідкувати за розпорядженнями та сигналами оповіщення. 
 

Сигнал «Закінчення повітряної тривоги» подається по 
радіотрансляційним мережам, через телевізійні станції, а також з 
допомогою пересувних гучномовних установок.  

Почувши такий сигнал: Усім повернутися до місць роботи або 
проживання. Надати при цьому допомогу дітям, хворим і людям 
похилого віку.  

Бути в готовності до можливого повторного повітряного нападу 
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